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Van de Redactie 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De winterpauze zit er al weer (bijna) op. 
Ik zeg bijna, omdat op het moment dat ik dit schrijf een aantal wedstrijden voor het 
weekeinde zijn afgelast. Maar ook bijna omdat er toch al weer competitievoetbal is 
geweest, vooral bij de jeugd. 
Dit waren al weer de eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie. 
De omstandigheden waren verschrikkelijk, maar blijkbaar wordt er elders alleen maar 
gekeken naar de toestand van de velden en niet naar die van de kinderen. 
 
Nu even kort over de inhoud van dit clubblad. 
We beginnen natuurlijk met aandacht te geven aan het overlijden van Jaap Bos.  
Een groot verlies voor Elistha en wij wensen zijn weduwe alle sterkte toe voor de 
toekomst. 
Verder bestaat de inhoud, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, niet hoofdzakelijk uit  
wedstrijdverslagen. 
Nu ook een uitgebreid verslag van de nieuwjaarsreceptie. 
Verder een verslag van het uitje van het eerste elftal.  
Ook de oudpapier ploeg is op stap geweest. Vooral de gezelligheid en natuurlijk de 
teambuilding was een belangrijk doel van dit uitstapje. 
Verder weer een stukje van de actieve technische commissie bij de jeugd. Een aan-
tal jaren geleden werd de aanzet gegeven tot deze commissie en met de huidige 
samenstelling lijken er concrete zaken ontwikkeld te worden.  
Een goede ontwikkeling! 
Verder worden in de meivakantie op onze velden de Univé voetbaldagen georgani-
seerd. Hierover ruime aandacht in dit blad. 
 
Tenslotte wens ik een ieder een goede en sportieve voortzetting van het seizoen toe. 
 
Wim Hendriks 
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Ter Nagedachtenis 

 
 

Jaap Bos 
 
 

Op 28 december 2012 is Jaap Bos, voorzitter van de PR commissie en 
bestuurslid van de vereniging, overleden op een leeftijd van 73 jaar 

 
 

Jaap was een zeer enthousiaste voorzitter van de PR commissie en een  
gewaardeerd bestuurslid waar een ieder een beroep op kon doen. 
Niets was hem te veel wanneer het zaken van Elistha betrof. 
 
Jaap werd in 1966 lid van Elistha. 
Gedurende de eerste jaren van zijn lidmaatschap heeft hij in diverse elftallen  
gespeeld, waarvan de laatste jaren lang in de veteranen. 
In de 80’er jaren van de vorige eeuw was hij actief in de supportersvereniging. 
 
In 1998 trad hij toe tot de PR commissie en al snel ging hij zich bezig houden met de 
acquisitie. Deze functie was hem op het lijf geschreven.  
Dit sloot goed aan bij zijn baan als verzekeringsinspecteur. 
Wij hebben hem leren kennen als een doortastend en vasthoudend persoon die heel 
wat sponsors heeft overtuigd om een bijdrage te verlenen aan onze vereniging.. 
 
Jaap was de laatste jaren veel op de Pas.  
Zondags bij wedstrijden van het eerste en als het clubblad gedrukt ging worden  
verzorgde hij dat helemaal en was hij enkele dagen op het sportpark. 
Wij missen dat nu al. 
Wij verliezen in Jaap een goed en respectabel bestuurslid die in vele zaken onver-
vangbaar is. 
 

 
Rest om Klaasje en verdere familie  

heel veel sterkte toe te wensen om dit verlies te dragen. 
 
 

  
 
Het bestuur van SC Elistha 
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Dankbetuiging 
 
Wat was het fijn om te ervaren dat u mijn echtgenoot, Jaap Bos,  een warm 
hart toedroeg. 
 
Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven in de vorm van 
kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken, hebben mij  heel veel steun ge-
geven.  
Het verdriet blijft, maar uw steun heeft mij  bijzonder geholpen.  
 
Heel hartelijk dank daarvoor. 
 
Klaasje Bos – Donker 

 
 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
 

De functie van penningmeester wordt vanaf 1 maart waargenomen door de bestuurs-
leden Reinder Peters en Henry Schuijl.  
T.a.v. de taakverdeling volgen in de toekomst verdere mededelingen. 

 
 
Er wordt veel aandacht gegeven aan de vacatures van voorzitter en penningmeester. 
Maar natuurlijk zoeken wij ook altijd nog vrijwilligers voor allerlei andere werkzaam-
heden binnen de vereniging. 
 
Bij de jeugd is er door de uitbreiding van het aantal teams nog behoefte aan leiders 
resp. trainers. 
Verder zoeken we voor zowel de senioren als jeugd nog scheidsrechters. Dus ga 
eens bij jezelf na of je niet eens een wedstrijd zou willen fluiten.  
Je bent dan nog actief bij het spel betrokken en je helpt de vereniging en de spelers. 
 
De accommodatiecommissie zit dringend op uitbreiding te wachten. 
Nog steeds kan men er voor zorgen dat de velden er goed bijliggen, dat de kleedka-
mers schoon zijn en worden verder alle accommodatie zaken uitgevoerd. Maar de 
rek is er echt uit en als er een van de vrijwilligers afwezig is (bijv. door ziekte) dan 
komt de voortgang van de werkzaamheden in gevaar. Dus ook hier graag (al is het 
maar voor enkele ochtenden in de week) meer vrijwilligers. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met het de contactpersonen die achter in dit 
clubblad vermeld staan. 
 
Bestuur SC Elistha 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 5 januari 2013 
 
Bep Hendriks erelid 
Wegens de vele verdiensten voor de vereniging hebben de leden van Elistha tijdens de  
Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van onze vereniging. Iedereen die al wat 
langer bij de vereniging rondloopt kent Bep. Hij heeft veel voor de vereniging gedaan.  
Naast speler, leider, grensrechter en scheidsrechter is hij zeer actief geweest bij bouwwerk-
zaamheden. In het verleden werden werkzaamheden en het (ver)bouwen van kleedkamers 
altijd in eigen beheer gedaan en Bep vervulde daarin een belangrijke rol. Ook heeft hij nog 
een aantal jaren de kantine beheerd. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd hij toegesproken door Ben Holtrop. Nadat hij de on-
derscheiding opgespeld had gekregen van secretaris Mireille Wiersma poseerde Bep samen 
met zijn echtgenote Thea. 
 

 
 
Ferry Leiwakabessy 
Tijdens het officiële gedeelte sprak Ben Holtrop ook Ferry Leiwakabessy toe. Ferry heeft aan 
het einde van het vorige seizoen afscheid genomen als hoofdtrainer van onze vereniging en 
tijdens de afsluiting van het vorige seizoen was er geen gelegenheid om hem hier voor te 
bedanken. Vandaar nu alsnog. 
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Edwin Peters verlengt contract 
Zoals bekend zijn Edwin Peters en het bestuur al eerder overeengekomen om het lopende 
contract met een seizoen te verlengen. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd dit bekrachtigd door de officiële handtekening. 

Namens Elistha tekende Ben Holtrop. 

 
 
 
Voorafgaande aan deze bijeenkomst was er weer de traditionele wedstrijd van oud Elistha 1 
tegen het huidige eerste en een onderling toernooi van de lagere elftallen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
De prijzen werden uitgereikt door Peter 
Jacobs. 
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Het onderlinge toernooi werd gewonnen door het derde elftal en B1 was de winnaar van de 
FairPlay prijs. 
De prijzen werden in ontvangst genomen door Maik Visscher namens het derde (links) en 
Hijlke Baltussen namens de B (rechts). 
 

 
 
Deze wedstrijd van de (oud) eerste elftallen was best wel spannend omdat de “oudjes” (of 
moet ik zeggen ouderen) met een verrassend sterk team aantraden. 
De uitslag was uiteindelijk 2-1 voor het huidige eerste en dus kreeg aanvoerder Jim Hendriks 
de beker en een aantal consumptiebonnen. 
 

   
 
Op de volgende pagina’s nog een aantal foto’s. 
Alle foto’s zijn gemaakt door Remco Hendriks 
 
wh 
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Overzicht activiteiten seizoen 2012-2013 

 
Hier volgt een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten voor het komende 
seizoen.  
 

Paaseieren zoeken 28 maart 2013 

Paasbingo 29 maart 2013 

Sponsorloop 15 t/m 19 april 2013 

Jeugdtoernooi 18 en 19 mei 2013 

Afsluiting Seizoen 1 juni 2013 

Jeugdkamp 21,22 en 23 juni 2013 

 
RESERVEER IN DE AGENDA: 
 

Paasbingo op vrijdag 29 maart 2013!! 

 
 

 
 

Namens opa Otto heel erg bedankt voor de mooie bloemen van Elistha D1. 

Verder ook alle andere mensen bedankt voor de kaartjes en belangstelling. 

 

Namens opa Otto  

groet Noa Hendriks. 
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TRAININGSTIJDEN    (versie 15-02-2013) 

Rest seizoen 2012-2013.    

 
 
 
 
Maandag: 
18.30-19.30 uur:      alle E teams op veld 3  
18.15-19.30 uur:      alle D teams op veld 2  
19.30-20.45 uur:      C1 op veld 2  
 
 
 
Dinsdag: 
18.30-19.30 uur:     F1 op veld 2  
18.45-20.00 uur:     B op veld 2 
19.00-20.00 uur:  C2 op veld 3 
20.00 uur:       selectie op veld 2 
 
 
 
Woensdag: 
17.00-18.00 uur:        F2 op veld 2 
18.30-19.30 uur:     E op veld 3  
18.15-19.30 uur:     alle D teams op veld 2  
19.30 uur:       C1 op veld 2  
19.30 uur:   Lagere senioren elftallen op veld 2 
 
 
Donderdag: 
18.15-19.15 uur:     Kabouters, F1 en F6 op veld 2  
18.30-19.30 uur:     F3 t/m F5 op veld 3  
18.45-20.00 uur:     B op veld 2  
19.30-20.30 uur:  C2 op veld 3 
20.00 uur:       selectie op veld 2 heel veld 
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Nieuws van de Jeugd technische commissie 

 
Aan het einde van de eerste seizoenshelft heeft de JTC de evaluatiegesprekken  
gevoerd met de trainers van de jeugdteams.  
Goede gesprekken, waarin de input is opgehaald bij de trainers over wat er goed 
gaat en waar we nog kunnen verbeteren. Het resultaat van deze gesprekken is dat er 
bijvoorbeeld wat kleine en grotere aanpassingen gedaan zijn in de teamindelingen. 
Eind maart zullen wij deze evaluaties wederom plannen, dan meer gericht op de 
teamindelingen richting het nieuwe seizoen.  
 
Wat gebeurt er nog meer? 

1. De jeugd heeft vanaf half december tot begin februari wekelijks kunnen  
trainen in de zaal van het OBC.  
De opkomst van de meeste teams was hierbij uitstekend, een teken dat dit 
een goede manier is om bezig te blijven in de wintermaanden. 

2. Voor de E-pupillen is er een nieuwe teamindeling gerealiseerd, die aansluit bij 
het nieuwe indelingsbeleid.  
Ouders zijn hierover via een bijeenkomst geïnformeerd.  

3. Er is door de JTC en de trainers van de E pupillen een trainingscarrousel  
opgezet om de kwaliteit van de trainingen te vergroten. In deze carrousel  
trainen alle teams op de maandagavond gezamenlijk en volgen zij een aantal 
vaste oefeningen om hun voetbalvaardigheden te vergroten.  
Neem gerust een kijkje om deze nieuwe trainingsmethode te ervaren.  
Aan het einde van het seizoen wordt deze trainingsvorm geëvalueerd. Indien 
succesvol dan zullen we dit ook voor de F-teams gaan invoeren vanaf het  
komende seizoen. 

4. De samenwerking met de senioren is opgestart. Er zijn gesprekken geweest 
over hoe we de jeugd beter kunnen laten aansluiten bij de senioren. Dit zal 
moeten gaan leiden tot een technisch beleidsplan voor de hele vereniging. 
Zodra dit gereed is zal hierover gecommuniceerd worden. 

5. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanschaf van een speler volgsysteem 
waarin de ontwikkeling van spelers vastgelegd kan worden. 

6. Voor het seizoen 2013/2014 wordt er gewerkt aan de invulling van een  
gewijzigde structuur binnen de jeugdafdeling om de ondersteuning en  
ontwikkeling van zowel spelers als trainers te vergroten. 

 
Mocht je meer informatie willen ontvangen over de ontwikkelingen binnen de jeugd-
afdeling dan kun je contact opnemen met Lucas Jansen en/of Pim Stevens. 
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UNIVÉ VOETBALDAGEN. 

 
In de Meivakantie (29 april, 1, 2, en 3 mei 2013) worden bij Sportclub Elistha de 
Univé Voetbaldagen georganiseerd. 
 
Wat houdt het pakket in: 
 
- Vier dagen training volgens de Total Soccer Methode. 
- Compleet tenue bestaande uit shirt, broekje en kousen. 
- Een bal. 
- Eten en drinken. 
- Enorm veel plezier. 
 
Jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 14 jaar kunnen zich aanmelden. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Total Soccer Method, met 
veel leermomenten, veel balcontacten, veel en snelle vooruitgang en veel plezier. 
 
De voetbaldagen zijn niet alleen voor de leden van Elistha , maar ook voor alle 
voetballers/sters uit de regio. 
 
Het gaat hier overigens niet om een intern kamp, deelnemers gaan aan het eind van 
de middag weer naar huis. 
Trainen en voetballen in de meivakantie van 10.00 tot 12.00 uur. Vervolgens wordt er 
gezamenlijk geluncht, waarna opnieuw wordt getraind tot 15.00 uur. 
 
Deelnemers betalen € 95,- en krijgen daarvoor behalve de training een shirt, broek, 
kousen, bal, eten en drinken. 
Tenslotte schenkt de organisatie van de Univé-voetbaldagen een bedrag aan 
drie goede doelen, namelijk 
KIKA, Fonds Gehandicaptensport en het Jeugdsportfonds. 
Zie poster elders in dit blad en algemene informatie op  
http://www.unive-voetbaldagen.nl/ 
 
 
Inschrijven kan op:  
www.unive-voetbaldagen.nl/gelderland/33/647/provincies/gelderland/P-sc-elistha 
 

 

http://www.unive-voetbaldagen.nl/gelderland/33/647/provincies/gelderland/P-sc-elistha
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Team uitje  Elistha 1 in Weert. 

                                            
Vrijdagmiddag  om 13.00 uur samenkomst op de Pas in Elst. 
Daar aangekomen blijkt dat er al een half bakje bier is ontkroont. 
Nadat de auto’s vol waren, werd er koers gezet naar het zuiden. 
Aangekomen op de Weerterbergen was het een drukte van belang. 
Ff melden bij de receptie, en met een deurpas opzak, op naar huisje 150. 
Daar waren Roy en Jim reeds aanwezig in na wat later zou blijken ,dus helemaal niet 
de AANLEUNWONING. 
De eerste biertjes gingen al open, en onze buurman Arno kwam ook nog ff langs. 
Omdat de boodschappen later die dag zouden meekomen zouden we eerst het 
hoogst nodige in de park winkel gaan kopen. 
Wat was dit een super goedkoop park zeg…….. 
Bijna de hele winkel was voorzien van 50%korting stickers, geweldig wat een 
joke………………. 
Zelfs de shag was in de aanbieding !! 
En omdat het kassa meisje een IQ had van een visstick, was het helemaal lachen 
geblazen. 
Na de boodschappen eerst maar eens een hapje doen in de plaatselijke snackbar. 
Dat hadden we beter niet kunnen doen, wat een drama. 
Op naar het huisje met de boodschappen, en het liefst via de snelste weg, altijd  
handig om te weten voor vanavond. 
Na een paar biertjes en de eerste fles cassis werd het tijd om ons voor te bereiden 
op een gezellige karaoke avond bij de bowlingbar. 
En een gezellige avond is het zeker geworden. 
Daar aangekomen had het 4e zich reeds gesetteld rond de bar, want dat is toch de 
snelste weg om aan drank te komen. 
Ook het vrouwelijk SCHOON was het schijnbaar niet ontgaan dat wij er waren en dat 
er misschien voor hun nog wat te scoren viel. 
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Een paar van ons werd verteld, dat het krijgen van een keizersnede ook z’n voorde-
len had. 
Deze dames waren daar om een heel andere invulling te geven aan hun weekendje 
als wij. 
Maar hebben we ook nog gezongen?  
Wat heet, ELISHA TILL I DIE… we hebben met z’n allen er een gezellige Elistha 
avond van gemaakt. 
23.30 uur, einde van de avond? 
Wel van de plaza-avond, maar nog niet voor sommige van ons. 
Dus wordt er een BOB gezocht, in dit geval niet zo moeilijk, Rowan en Auguto, en op 
naar Weert. 
Zo rond 03.00 uur waren de meeste al wel weer terug. 
De rest heeft de avond /nacht in de huisjes doorgebracht voor de tv of met een potje 
pokeren. 
En wat doe je in een huisje met centrale verwarming en een openhaard? 
Juist, de thermostaat op 35c, en een extra klosje hout………………….nee, doe maar 
gelijk de hele zak met verpakking en al in de openhaard, met als gevolg dat we de 
hele zaterdag in de korte broek, T-shirt  en badslippers op de bank hebben gezeten 
met een buiten temperatuur van -5c. 
Zaterdagmorgen om 09.00 uur toch maar opgestaan. 
Koffie gezet, en Edwin heeft al lekker verse broodjes en de krant gehaald. 
Jerino kwam ook nog ff goedemorgen zeggen en toen weer snel het bed in. Die was 
ook ff mee geweest naar Weert, met als gevolg dat hij alleen nog wist dat hij Jerino 
heette. 
Zaterdag was echt een hele luie dag. 
Beetje op de bank hangen en naar het schaatsen kijken. 
Broodje worst, biertje of Kielepiets o.i.d. erbij zo kwamen we dag wel door. 
S’avonds werd er een spel gespeeld door de boys waar ik helemaal geen bal van 
snap. 
Dan komt natuurlijk weer de vraag waar gaan we naar toe vanavond/nacht. 
Gaan we naar Weert, of gaan we naar Eindhoven, het werd Weert. 
Zo rond 03.00 uur gaan de eerste richting bed na een luie dag van hangen en niks 
doen. 
Zondag morgen. 
Wat is een bubbelbad zonder bubbels? 
Niks, dus maar ff helpen met wat badschuim. 
En dat ging super goed, het schuim zat bijna tegen het plafond. 
Dat was voor mij het einde van een weekendje weg met het 1e. 
Na nog wat huisnummers verwisseld te hebben, en een nieuw raam in de voordeur 
zijn de boys nog een potje gaan bowlen . 
Daar ben ik niet meer bij geweest en was op weg naar Elst. 
Jongens bedankt voor de gezellige dagen. 
De 50% actie zal ik niet gauw vergeten, en nu op naar de 2e helft van de competitie 
met als einddoel het kampioenschap en dan op de platte kar, maar zeker om te pro-
moveren. 
Maak er wat van, en ga ervoor. 
Succes……… 
Gr,Arie. 
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HOHE TANNEN, 
 
of hoe zou Winterberg er in de winter uitzien. 
 
Vrijdag 25 januari was het dan weer zover, het jaarlijkse uitstapje van de papierophalers naar 
het prachtige Sauerland.  Om 10 uur verzamelen bij Marcel en na het bewonderen van zijn 
privé-ijsbaan in de auto en richting grens. 
 
Tot aan de grens was het in de auto nog redelijk rustig, maar eenmaal Nederland verlaten 
meende één van de inzittenden op te moeten merken dat het er in Duitsland toch wel  
prachtig uitzag met die besneeuwde akkers en de met sneeuw bedekte bomen en daken. 
Dat was in Nederland dus precies hetzelfde, maar goed, die dingen gebeuren nu eenmaal 
als je op reis bent. 
 
Na een voorspoedige tocht over de autoweg en twee niet gemaakte koffiepauzes verlieten 
we na twee uur de snelweg en reden we verder over de provinciale weg richting  
Winterberg/Hallenberg. 
Wat me opviel was dat in de Duitse steden en dorpen de sneeuw in hopen valt, de straten en 
trottoirs waren sneeuwvrij, alleen lag er om de 15 meter een grote hoop sneeuw. 
 
Bij aankomst in Hallenberg als eerste naar de supermarkt voor de heerlijke broodjes bal en 
Schweinehaxe, want een mens moet toch eten, nietwaar. Daarna richting pension waar we 
hartelijk welkom werden geheten door de familie Kotzan en een aantal van ons, die we een 
dag eerder vooruit hadden gestuurd als kwartiermakers.  
Sommigen dachten dat ze niet genoeg zouden krijgen. De spullen op de kamer en toen was 
het tijd voor de eerste versnapering. 
Het zou een gezellige middag worden en na het avondmaal wat bestond uit pizza en  
dönerschotels werd het een nog gezelligere avond met veel zin en  onzin. 
 
Waar gaan de gesprekken zoal over? Na een paar drankjes zijn de meeste problemen in de 
wereld wel opgelost en na nog een drankje is eigenlijk alles wel geregeld. Dan is het tijd voor 
de echte onzin, ik meende tijdens een gesprek met Bart echt te horen dat hij het over weg-
gooichocolaatjes had, maar nadat een aantal mensen mij enigszins bevreemd aankeek zal 
dat toch wel een vergissing van mijn kant geweest zijn. 

 
 
 
Hoewel iedereen 
binnen was 
brandde toch het 
eeuwenoude 
Rathaus van  
Hallenberg bijna 
volledig af, een 
toch wel indruk-
wekkend schouw-
spel. 
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Na een goede nachtrust en een  
voortreffelijk ontbijt was het tijd voor 
een flinke ochtendwandeling door het 
besneeuwde landschap en langs het 
nog na smeulende Rathaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna met het hele gezelschap (behalve ondergetekende met zijn gips arm) met de bus 
naar Winterberg om daar de plaatselijke horeca te verblijden met een bezoek.  
 
Ook gezellig. 
Na het avondeten, pizza en dönerschotels, was het weer tijd voor wederom een lange en 
gezellige avond in de kelderbar van het pension. Een aantal van ons kreeg rond tienen  weer 
honger en die lieten dus weer pizza en dönerschotels aanrukken. Waar laten ze het? 
Na wederom een prima nachtrust en ontbijt was het helaas tijd om weer richting huis te 
gaan. 
Was het gezellig? Ja, de combinatie van jong en wat ouder werkt wonderbaarlijk goed. 
Niet alleen tijdens het uitstapje maar ook en vooral tijdens de maandelijkse papierinzameling. 
 
Ik weet wel hoe Winterberg er in de zomer uitziet, alles wat nu wit was is dan groen. 

 
En volgend jaar gaan we beslist weer. 
Ton Penning de Vries 
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VERJAARDAGEN 

 

MAART APRIL

01 WIM HENDRIKS 02 JOEL COENDERS

01 LEVI HUIZER 02 ERDAL YAVUZ

01 MAURO POELMAN 03 FABIAN HELDOORN

02 MARINUS CLAASSEN 03 NATHAN USMANY

04 JOOP MEULENBEEK 04 BJÖRNE SPITHOVEN

04 BOUDEWIJN NUIJ 05 CARLO BURGERS

05 FERRY VAN DRUTEN 06 FRANKLIN GEURTSEN

05 DEAN POLMAN 09 PETER JACOBS

05 LARS WIJDEVELD 09 CEES DE KLEIJN

06 THIJMEN SLUITER 09 MARVIN KOPPENAAL

08 DANI MULLER 10 ARTHUR ADRIAENSEN

08 JORI MULLER 10 JERINO HALLATU

09 JIHAD OULADBAKTIT 13 MUSTAFA YAVUZ

10 KOOS DE GOEY HENDRIKS 14 SOHEEL TAHWILDARI

10 EMMY DE GROODT 15 PASCAL JANSEN

10 FRANK OOSTERBROEK 16 JODI WANSAOEBOEN

11 MICHAEL KNIPPING 18 JUDITH HENDRIKS HENDRIKS

13 SAM JANSEN 19 MARTIN DE GOEY

13 PETER MARTENS 21 WILMA SAPULETEJ

14 STEPHAN SPAAN 22 MAURICE PETERS

16 ALBERT VAN KLEEF 24 IVAR GASSELING

18 ELDAR HASANOVIC 24 LEVI TUTUARIMA

19 KLAAS PEEKS 26 MARK HENDRIKS

21 BERTUS BRINK 26 ROEL KOESLAG

21 ROWDY AHULUHELUW 26 SENN POTHOF

22 JOHAN HENDRIKS 26 BRAM VAN VELZEN

22 LARS VRIJHOEF 27 WILLY VAN HELFTEREN

23 TOM NAGTEGAAL 28 WILLIAM PETERS

23 DINAND RUTGERS 29 JOHN HENDRIKS

25 GERRIT HENDRIKS 29 STIJN WOLTERS

26 DANIËL VLEESHOUWERS 30 MICHEL WEIJMAN

28 SEM VRIJHOEF

30 ISA BO VAN ANHOLT

30 FRED HENDRIKS

30 GILLIAN SMITH
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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: THUISZORG EVITAL

Kabouters 1 :                         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 F6 NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND (shirts)

Pupillen F6: G. RUTTEN & ZN Loodgieters/Bouwbedrijf (tassen)

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 LEEUW, kwaliteitslagerij STUART AUTOSCHADE Elst

FIETS SERVICE RENE VAN DAM STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

FLYNTH, accountants en adviseurs ULTI PRINT, zeef en textielprint

FRANCISSEN INSTALLATIES BV UITVAARTVERZORGING DE WIT

HARTELUST pannenkoek villa VAN DIJL ADVOCATEN BV advocatenkantoor

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HERTOG JAN bier W.H.J. MULDERS, slopersbedrijf

HUISMAN, electrotechniek WIDO BV, kraanbedrijf

J. JANSEN, aannemingsbedrijf WITJES, makelaars

JACOBS , beheersbaar onderhoud WUBBEN CLEANING olie

JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
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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

B99, jeans & casuals L' ITALIANO ristorante pizzeria

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN LA STRADA ijssalon - lunchroom

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN LANDWINKEL DE WOERDT groente en fruit

CAFETARIA JONKERS MANTEL for fashion and sport

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MEGALUX rolluiken en zonwering

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE NOTARISSEN ELST

DA VAN OORT drogisterij OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DAVE'S dierenspeciaalzaak ONDER DE TOREN

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ OUWERLING OPTICIENS

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PRESENT ART gifts, cards, en posters

DE SMALE assurantiekantoor RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DECORETTE ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

EXPERT ELST electronica winkel SCHILDERSBEDRIJF GEBROEDERS BAARS

FOCUS verlichting SCHOTTEN muziekopleidingen

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SHOEBY, mode

GEURTS, Tegel-,Timmer- en Metselwerk,  Andelst SILSY Cadeaus

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HAARSTUDIO ALLURE SNS BANK

HCI Bouwcenter TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes U-NIEK bloemsierkunst

HERBALIFE Adviebureau VAN DEELEN, schoenmode

HET HEERENHUIS kapper VAN DE WAL woninginrichting

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN HULZEN cafetaria

HILVIS visspecialist VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HUTING SCHILDERWERKEN VINK HEKWERKEN ELST

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN WILDKAMP BV

JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

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 Reinder Peters Vergert 87 6662 DX Elst 0481-374890 

 2
e
 Penningmeester Henry Schijl  Zoetendaal 143  6662 XK Elst  0481-255571 

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     

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      

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  

      

Activiteiten commissie. 

Contactpersoon Carmen Hendriks Koetseland 13 6661 VT Elst 0481-376833 

   Dionne Hendriks        06-22622482 

 

Sluitingsdatum kopij: 15 april 2013 


