
  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2012/ 2013   Pagina 1        Clubblad 333 

 
P.R. Commissie  
Afdeling redactie clubblad: 
 
Theo Coenen (bezorging clubblad)     tel: 0481-351001 
Wim Hendriks (eindredactie)      tel: 06-13857973 
 
Kopij inleveren bij:  
Kopij bus in het Elistha clubgebouw op de Pas  
Of (liever) via mail aan adres : clubblad@sc-elistha.nl 
 
Overname van artikelen kan alleen met toestemming van de redactie. 
 
Het postadres van Sc Elistha is:  
 
SC ELISTHA 
POSTBUS 111 
6660 AC Elst 
 

Bezoek adres  is:      De Pas 5 ,6662 BK Elst. 

 
INHOUD:  

Van de redactie           02 

Mededelingen Bestuur         03 

Jeugdnieuwtjes           04 

Nieuws jeugdvoorzitter en jeugd coördinator     05 

Nieuws van de Jeugd Technische Commissie     06 

Selectie- en indelingsbeleid        07-08 

Pupil van de week          09-10 

Sponsorloop           11 

Column Robert Vink          12 

Verslagen Elistha 1          13-16 

Verjaardagen            17 

Sponsoren en begunstigers        18-19 

Wegwijzer SC ELISTHA         20 
 
 
 
 

Clubgebouw Sportclub Elistha 
Sportpark “De Pas” te Elst 

Telf: 0481-371879 

 
 
 
 
 
Jaargang 38/333 
mei / juni 2013 
Oplage:650 
 
 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2012/ 2013   Pagina 2        Clubblad 333 

 
Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Het seizoen zit er alweer bijna op.  
Nog een klein maandje competitievoetbal en de schoenen 
kunnen weer even opgeborgen worden. 
Best wel jammer, vooral voor de jeugd. Juist nu het mooier 
weer wordt en het vooral voor de kleintjes fijner is om te spelen 
en te trainen stoppen de activiteiten.  
Maar ja, het seizoen wordt nog steeds bepaald door de KNVB. 
 
Vanaf heden is de redactie van het clubblad uitgebreid met Mira Burgers. 
Alle nieuwtjes bij de jeugd, maar ook mededelingen vanuit de jeugd commissie worden door 
haar verzorgd. In dit clubblad een introductie en haar eerste bijdragen zoals ook verslagen 
van de pupil van de week. Mira veel succes! 
Een goed initiatief vanuit de jeugd en ik hoop dat de senioren spoedig volgen. 
 
Het vrijwilligers tekort lijkt alleen maar schrijnender te worden en als het zo door gaat zal het 
toch steeds moeilijker worden om optimaal te blijven functioneren als vereniging. 
Pas op het is m.i. “vijf voor twaalf” voor wat betreft onze toekomst! 
 
In dit clubblad verder ook weer verslagen van het eerste.. 
Zo als het er op dit moment uitziet lijkt directe promotie, waar we de laatste tijd toch een 
beetje op gehoopt hadden, moeilijk te worden. Het zat de laatste wedstrijden ook niet altijd 
echt mee. Dan maar hopen op een periode titel en op die wijze promoveren.  
 
Zoals bekend hebben wij een druk bezochte website.  
Deze website is steeds meer het communicatiekanaal binnen de vereniging geworden.  
De schermen in de gangen worden goed gebruikt wat helaas nog niet gezegd kan worden 
van het scherm in de kantine van het clubgebouw. Op deze schermen is in het weekeinde 
veel relevante informatie te vinden. 
 
Tenslotte nog het volgende. 
Onlangs heeft de PR commissie een oproep in het clubblad geplaatst. Nog steeds geldt dat 
we dringend uitbreiding/versterking van onze commissie nodig hebben.  
Een andere mogelijkheid voor leden is het aanleveren van potentiele sponsors. De PR gaat 
hier dan mee aan de slag en levert het resultaat op (bijv. reclamebord, advertentie, banner) 
dan krijgt degene die de sponsor heeft aangemeld een leuke prijs. 
Aanmelden en informatie bij de PR leden (zie achterin dit blad) of via mail ( pr@sc-elistha.nl)  
 

 
 
 
Ik wens een ieder een sportieve en succesvolle afsluiting 
van het seizoen toe. 
  
Wim Hendriks 

 
 
 
 
 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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De komende maanden zal er groot onderhoud plaatsvinden aan ons trainingsveld. 
Dit veld kan dus een aantal maanden niet gebruikt worden, maar dit betekent dan wel dat we 
met ingang van het volgende seizoen weer over een goed trainingsveld beschikken. 
De planning is om de overige velden vanaf 4 juni in onderhoud te nemen. 
 
Op 18 mei organiseren we een toernooi voor de D-pupillen. 
 
Op zaterdag en zondag zijn er EHBO’ers aanwezig die tevens een opleiding hebben gevolgd 
om te werken met de AED.  
Dit geschiedt in samenwerking met Spero. 
 
Op 1 juni staat de afsluiting van het seizoen gepland. 
Op dit moment is het programma nog niet bekend. 
 

OPROEP: 
We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. 
Het bestuur verzoekt alle leden nog eens dringend om mee te denken en met  
oplossingen te komen. Het voortbestaan van de vereniging is in het geding!! 

 
Er wordt veel aandacht gegeven aan de vacatures van voorzitter en penningmeester. 
Maar natuurlijk zoeken wij ook altijd nog vrijwilligers voor allerlei andere werkzaamheden 
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 kleedkamers 
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 
 
 
 
 
 
 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2012/ 2013   Pagina 4        Clubblad 333 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo clubgenoten, 
 
Vanaf nu zullen jullie een nieuwe indeling van het clubblad aantreffen. Om het voor 
de lezers overzichtelijker te maken hebben we vanuit de jeugdcommissie besloten 
een aparte bijdrage jeugdnieuwtjes te maken. Je zult hier o.a. het volgende  
aantreffen: 

 
- Nieuws van de jeugdvoorzitter (Albert van Kleef) en de jeugdcoördinator  

(René Rothuizen) 

- Nieuws vanuit de Technische Commissie (Pim Stevens/Lucas Jansen) 

- Pupil van de week (Iedere thuiswedstrijd) 

- Jeugdactiviteiten (Sponsorloop, jeugdkamp, afsluiting seizoen)  

- Toernooiverslagen 

- Eventuele kampioenschappen 

- Bijdrage vanuit de jeugdteams (kabouters t/m B) 

- Foto’s 

 
Voor de bijdrage vanuit de jeugdteams is het noodzakelijk dat we (het liefst) van  
ieder team een A4 ontvangen met nieuws. Dit hoeven geen lange verhalen of hele 
wedstrijdverslagen te zijn, maar kunnen ook leuke voorvallen, een interview met  
elkaar of belevenissen zijn. Het zou het leukst zijn als een pupil of junioren lid dit ver-
zorgt, maar uiteraard mogen trainers/leiders/ouders ook een leuk verslag of leuke 
foto’s insturen. 
 
De bijdrage vanuit de jeugdteams kan verstuurd worden naar: jeugdpr@sc-elistha.nl 
 
Nog heel veel voetbalplezier de laatste paar wedstrijden en tot ziens op zaterdag 1 
juni tijdens de afsluiting van het seizoen! 
 
Mira Burgers 
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeugdpr@sc-elistha.nl
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Nieuws van de jeugdvoorzitter (Albert van Kleef) en de  

jeugdcoördinator (René Rothuizen): 

 

De jeugdcommissie is vanaf 1 april gestart met een herstructurering van de afdeling 

jeugdvoetbal. 

 

De invulling is te zien bij de link club Clubinfo/commissies/jeugdcommissie. 

Door het aanstellen van nieuwe functies, zoals diverse coördinatoren, denken we in 

de toekomst de leden en ouders meer duidelijkheid te kunnen geven over wie  

verantwoordelijk is voor wat en dat de interne communicatie ook beter gaat verlopen. 

We gaan de aankomende periode niet zozeer werken met een jeugdplan, maar gaan 

stap voor stap vanuit de vereniging Elistha proberen om voor een ieder, met in het 

bijzonder de voetballer, nog meer club plezier te ontwikkelen. 

Die gaan wij doen d.m.v. een aantal speerpunten. 

Als rode draad loopt door het beleid dat bij alles wat we doen, de speler centraal 

staat. 

Vandaar dat we dit beleid “Oranje Boven “noemen. 

Ook is bij ons: Afspraak = Afspraak 

Dat geld niet alleen voor ons, maar ook voor de spelers, ouders en kader. 

Volgend seizoen gaan we ook een aantal zaken doorvoeren, waarvan wij denken dat 

Elistha hierdoor een nog betere vereniging gaat worden. 

Een duidelijke taakverdeling en duidelijke richtlijnen voor spelers, begeleiders,  

vrijwilligers en ouders.  

Opzetten van meer activiteiten, zodat er voor elke leeftijdsgroep buiten voetbal nog 

meer redenen zijn om te kiezen voor Elistha. 

Het opzetten van een Spelersraad zodat ook de jeugdspelers hun mening kunnen 

ventileren over bestaande en nieuwe zaken. 

Een eigen toernooi en deelnemen aan externe (internationale)toernooien. 

  

Dit alles is maar een klein gedeelte van de ideeën die er inmiddels al zijn, maar alles 

gaat of staat met de hulp van diezelfde spelers, kader en ouders waar we het ook 

allemaal voor doen. Ook bepaalt de vereniging Elistha zelf in welk tempo deze  

ontwikkelingen gaan gebeuren. Dus we vertellen niemand hoe het allemaal moet, 

maar we proberen op een verantwoorde manier en samen met een ieder te zorgen 

dat elke jeugdspeler een leuke en mooie tijd krijgt bij Elistha. 

Want we gaan ervan uit ,dat we het daarvoor doen ! 

We houden u via deze pagina op de hoogte van alle  

ontwikkelingen binnen de Jeugdafdeling. 

 

Met vriendelijk sportgroeten ,   

Albert van Kleef (Jeugdvoorzitter ) 

René Rothuizen ( Algemeen Jeugd coördinator ) 
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 Nieuws van de Jeugdtechnische commissie: 
 

 

Om ook volgend seizoen weer met een goede bezetting van trainers en indeling van 

teams te kunnen starten is de Jeugd Technische Commissie (JTC) al enige tijd bezig 

hier invulling aan te geven. Het selectie- en indelingsbeleid is hiervoor het 

uitgangspunt. Dit beleid vindt u op de volgende bladzijde maar is ook te lezen op de 

website van Elistha (www.sc-elistha.nl) 

 

Medio maart hebben we alle trainers gevraagd hun input te geven over de  

ontwikkeling van de spelers uit hun eigen team. Deze input is belangrijk voor de JTC 

en wordt gebruikt om de voorlopige teamindeling voor het komende seizoen te  

maken. Deze voorlopige teamindeling wordt in mei besproken met zowel de latende 

als ontvangende trainers. Uiterlijk 1 juni stelt de JTC de nieuwe indeling voor volgend 

seizoen vast. 

 

De nieuwe teamindeling zal op de website van Elistha worden gepubliceerd.  

Hieraan voorafgaand zal er op woensdagavond 5 juni een informatieavond in de  

kantine  worden gehouden voor ouders van de pupillenteams en de spelers bij de 

junioren. Communicatie hierover vindt eveneens plaats via de website.  

 

Mocht je meer informatie willen ontvangen over de ontwikkelingen binnen de  

jeugdafdeling dan kun je contact opnemen met Lucas Jansen en/of Pim Stevens. 

 

 

 

Bij ons is ieder lid: 
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Selectie- en indelingsbeleid: 
 
 
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: 
Plezier: iedere speler moet zoveel mogelijk plezier hebben in het spelletje. 
Opleiden en ontwikkelen: bij de jeugd staat ontwikkeling voorop, zowel individueel als 
het ontwikkelen als onderdeel van een team. 
Respect: respect voor medespelers, begeleiding, organisatie en materialen. 
Discipline: respecteren van afspraken met je team en trainers. 
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.  
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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. 
  
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 gecommuni-
ceerd als er wijzigingen zijn. 
  
Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onder-
staande personen. 
  
Jeugd Technische Commissie 
  
Lucas Jansen en Pim Stevens 
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Op 3 maart 2013 was Luna Coenders pupil van de week bij  
S.C. Elistha- Kolping-Dynamo 1 : 
 
Luna was gevraagd om pupil van de week te zijn op 24 februari, ze telde de dagen 
af. Zondagmorgen werd ze wakker en alles was wit van de sneeuw...dat was balen!  
Wedstrijd afgelast!!! 
 
De wedstrijd van Elistha - Kolping-Dynamo 1  werd verplaatst naar 3 maart. 
 
Eindelijk was het zover, half 12 moest ze aanwezig zijn. Eerst was er een wedstrijd-
bespreking, daarna gingen ze zich omkleden. Luna kwam als eerste het veld op  
samen met de scheidsrechter. Waarna de warming-up volgde. 
De bal werd op de middenstip geplaatst, Luna mocht de aftrap nemen en met de bal 
aan de voet passeerde ze de tegenspelers en maakte een goal! 
De wedstrijd begon en Luna nam plaats in de dug-out, het was een leuke wedstrijd 
waarbij Elistha ook nog eens had gewonnen met 3-1.  
Na de wedstrijd liep Luna mee richting de kleedkamers, waarna ze een bal en  
vaantje uitgereikt kreeg. Daarna volgde er nog frietjes en drinken. Op de bal waren 
de handtekeningen van alle spelers gezet. :) 
 
Luna vond het SUPER! Een echte topdag!!! 
Bedankt Elistha.  
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Op 24 maart 2013 was Imke Gasseling pupil van de week bij S.C. Elistha-BVC12: 
 
Hallo, mijn naam is Imke Gasseling en op zondag 24 maart was ik pupil van de week 
bij de wedstrijd van Elistha 1 tegen BVC12. 
 
Ik werd om kwart voor 1 ontvangen in de bestuurskamer. Toen ze met de wedstrijd-
bespreking begonnen zat ik te luisteren naar de interessante voorbespreking. 
Daarna gingen de spelers zich omkleden. Toen iedereen klaar was gingen we de 
warming-up doen. Toen die klaar was ging ik naar de scheidsrechter en ging ik met 
hem en de rest van het team het veld op. 
 
Het was heel koud in de dug-out dus in de rust ben ik warme chocomel gaan drinken.  
Elistha heeft verloren met 1-0 en dat was jammer. Na afloop kreeg ik nog een bal 
met alle namen van de spelers en een mooi vaantje dat nu op mijn kamer hangt. 
Het was een leuke middag ! 
 
Imke 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2012/ 2013   Pagina 11        Clubblad 333 

 

Sponsorloop bij S.C. Elistha: 
 
 
De sponsorloop is gehouden op 22 t/m 26 april 2013.  
 
Beste sponsor, 
Ook dit jaar hebben de F, E en D pupillen van sportclub Elistha weer mee gedaan 
aan de sponsorloop. In een uur tijd probeerde ieder lid zoveel mogelijk rondjes te 
lopen. 
De opbrengst van de sponsorloop zal geheel worden besteed aan het  
jeugdkamp.  
 
Tijdens de trainingsavonden werd rond 18.30 uur op sportpark ‘De Pas’ in Elst het 
startschot gegeven voor alle lopers. 
 
Zonder de opbrengst van de sponsorloop is het niet mogelijk ook dit jaar een fantas-
tisch kamp te organiseren.  
Daarom hebben de pupillen met de sponsorloop zelf een steentje bijgedragen.  
 
Met het formulier waarop de bedragen staan die je verdiend hebt door het lopen 
moet je langs de sponsoren om het geld op te halen. 
Het geld én het formulier moeten uiterlijk in de week van 13 mei 2013 weer ingele-
verd zijn op de club. 
Dat kun je doen door het formulier en het geld in een envelop te doen en die aan je 
trainer of leider te geven. 
 
Zorg ervoor dat je op het formulier je naam zet! 
 
Jullie hebben allemaal supergoed je best gedaan en in het volgende clubblad kun je 

de foto’s bekijken die gemaakt zijn tijdens de sponsorloop. 
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Verslagen ELISTHA 1 

 
Elistha 1 – Kolping Dynamo 1      Eindstand 3-1 (Rust 3-0) 
Gespeeld op zondag 3 maart 2013. 
 
Elistha heeft aan één helft genoeg. 
Na weken, nee zelfs maanden, weer eens voetballen. 
Ze zouden het bijna verleerd zijn, maar de laatste wedstrijd tegen Worth Rheden was wel op  
2 december 2012, dus wel mooi 3 maanden geleden.  
Het veld was gesleept, maar nog wel zacht, en goed bespeelbaar en dat gebeurde dan ook. 
Na de onverwachte nederlaag toen in Nijmegen tegen Kolping-Dynamo (verder KD) met 3-2 moest en 
zou er nu toch gewonnen moeten worden om bovenaan mee te kunnen blijven draaien. De eerste 
helft was geheel voor Elistha, hetgeen tot uiting kwam in de 8

e
 minuut toen Jerino Hallatu, erg scherp 

begonnen, met een kopbal Elistha al op 1-0 zette na een vrije trap van Maurice Peters. Dennis Geurts, 
toch de specialist voor de vrije trappen probeerde het in de 12

e
 minuut, maar de KD doelman maakte 

er nog net een corner van en de corner van de vaste cornerman Jordy Toonen werd weer  
gebombardeerd tot corner, maar leverde niets op. Elistha begon dus goed al had KD door hun  
midvoor toch een kansje, maar deze zag zijn schot hoog in de ballenvanger belanden. Op aangeven 
van Kevin Tap deed Danny Versteege bijna hetzelfde, ook hoog in de ballenvanger. 
In de 17

e
 minuut kreeg KD een dot van een kans, maar op drie meter voor de goal werd de bal toch 

nog overgetrapt. Geluk voor Elistha. Uit een corner van Elistha, door Jordy Toonen,  in de 21
e
 minuut 

was het weer Jerino Hallatu die voor de oranjehemden scoorde, 2-0. 
Een vrije trap van Dennis Geurts bracht niets op en in de 30

e
 minuut moest de Elistha sluitpost Jim 

Hendriks met 2 vuisten naar de bal en deed dat zoals hij dat kan. 
KD bleek niet bij machte te zijn om Elistha verder te verontrusten. Echt uitgespeelde kansen kregen zij 
niet. In de 42

e
 minuut schoot Dennis Geurts nog maar eens van afstand in de handen van de keeper 

van KD, maar deze had geen verweer op de inzet van Rowan Leenders, na een geweldige uittrap van 
Keeper Jim Hendriks. Ruststand 3-0. 
Na de thee deed KD het een stuk beter en ze hadden ook een paar spelers gewisseld. (Zij waren 
eerst naar NEC – Feijenoord geweest!) Te gek om over te praten, maar zo iets gebeurt heden ten 
dage. KD dus iets meer aan de bal en Elistha moest achteruit. Kansen of probeersels richting KD doel 
niet gezien, wel de wissel van Maurice Peters, met geel naar de kant en daarvoor maakte Rob  
Gullikers zijn opwachting in de 61

e
 minuut. 

In de 66
e
 minuut ging ook tweevoudig doelpuntenmaker Jerino Hallatu naar de kant, te geblesseerd 

om verder te spelen. Zijn vervanger was Jody Wansaoeboen. Overigens een pluim voor hem, dat hij 
zich niet liet provoceren door de kleine middenvelder van KD, die het op één van zijn oren had  
gemunt. 
In de 67

e
 minuut nog een schotje op doelman Jim, maar dat zette ook niet veel zoden aan de dijk. 

Acht minuten later had KD wel geluk, althans, na een doelworsteling en wat heen en weer geschiet, 
scoorden zij toch de welverdiende 3-1 door Mark van den Bogaard. 
Ook Rowan Leenders had er geen zin meer in en ook hij moest geblesseerd naar de kant in de 79

e
 

minuut. Zijn vervanger was, met nummer 8, Jimmy Scheerder. 
Voorts kreeg KD nog een vrije trap en Elistha via Dennis Geurts ook, maar de stand was en bleef 3-1. 
De tweede helft was duidelijk voor KD, alléén konden zij het niet uitdrukken in doelpunten.  
Eigenlijk moet ik zeggen: bar veel kansen hadden zij ook niet. En Elistha dan, een goede eerste helft 
en de 2

e
 helft eigenlijk niet gezien. Het derde doelpunt net voor de rust was dus heel belangrijk en 

bleef de 3-1 lang uit. Pas in de 75
e
 minuut, maar owee, owee….. 

Scheidsrechter was de heer Ihtayar uit Deventer, die een blessuretijd van elf minuten telde na rust. 
Waarvoor, ja voor kleine blessures en een paar wissels. Maar elf minuten was een beetje overdreven. 
Rapportcijfer voor de man in het grijs : 6. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  David Arts, Maurice Peters, Roy Derksen, Danny Versteege. 
Midden:  Jordy Toonen, Sahin Roshanaie, Dennis Geurts en Kevin Tap. 
Voor:   Jerino Hallatu en Rowan Leenders. 
Wissels:  Rob Gullikers (61

e
), Jody Wansaoeboen (66

e
) Jimmy Scheerder (79

e
) 

mahé 
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Elistha 1 – BVC’12 1        Eindstand 0-1 (Rust 0-0) 
Gespeeld op zondag 24 maart 2013. 
 
Elistha vergeet zelf te scoren. 
Op een bar koud aanvoelend Sportpark De Pas speelde Elistha tegen nummer drie BVC’12 uit  
Beek-Ubbergen. Met een gevoelstemperatuur van min 10 en ook nog eens een zeer straffe  
noordoosten wind werd toch aan de wedstrijd begonnen, alhoewel men bij BVC’12 niet zo erg  
gecharmeerd was van deze buitengewone omstandigheden. 
We praten natuurlijk wel over 24 maart. Je zou dan toch denken dat we de winter onderhand gehad 
hebben, maar het vriest nog steeds en daar moet je het dan mee doen, zou de rijdende rechter  
zeggen. 
Wat toch een geweldige partij zou moeten worden werd het echter niet. Elistha was in de eerste helft 
de duidelijk betere ploeg, terwijl BVC rustig achterover leunde en meer dacht aan de counter en dan 
ook nog eens met de wind mee. Maar het spel was meer het heen en weer trachten te voetballen en 
het probleem tegen de wind in voor Elistha en de wind in de zeilen voor BVC. 
Nadat de ploegen zo’n 20 minuten gespeeld hadden werd er, na samenspraak, besloten toch verder 
te spelen. Vooral Elistha zag het wel zitten want ze waren toch wel de bovenliggende partij en roken 
natuurlijk de winst. Na 21 minuten kreeg Rowan Leenders toch een zeer goede kans op aangeven 
van Michael Melsasail van rechts, maar hij was te afwachtend om bij de bal te komen. Een stapje erbij 
en het dan eventueel met het hoofd geprobeerd, zou wel iets opgeleverd hebben. Vier minuten later 
snelde Michael Melsasail opnieuw op rechts langs zijn bewaker en gaf weer een goede pass op Jerino 
Hallatu, die toch wel een doelpuntje wilde meepikken. Net op het eventueel voor BVC fatale moment 
werd hij vakkundig onderuit getrokken door een BVC verdediger. De goed leidende scheidsrechter 
zag hierin geen penalty, maar geheel Elistha claimde er wel één, want het was een geheide. Helaas! 
BVC, toch derde op de ranglijst, was zeer terughoudend en Elistha had niet veel te duchten. 
In de 38

e
 minuut viel er eindelijk weer eens wat te noteren, echter de vrije trap van Jordy Toonen zette 

ook geen zoden aan de dijk. Voor rust, ja pas in de 39
e
 minuut, werd het eerste schot van BVC  

afgevuurd op Jim Hendriks, zonder gevaar, en zo werd de ruststand bereikt mat de brilstand 0-0. 
De wind stond er nog steeds, de vlaggen strak aan de masten en Elistha  met de wind mee, dus kon 
het feest beginnen. Eerst nog BVC met een schotje richting Elistha doel. Een vrije trap van Dennis 
Geurts bracht ook niets op en zo bleef het lang dubbel blank en menigeen zal aan een 0-0 gedacht 
hebben. Trouwens beide ploegen wisten zich geen echte kans te creëren, totdat BVC in de 71

e
 minuut 

wel toesloeg. Eerst werd David Arts vakkundig uitgespeeld en als Roy Derksen ook nog achterin gaat 
pingelen en de bal verspeelt, dan werk je wel mee aan de 0-1 voor BVC.  
Volgende keer de voet eronder en weg met die bal, wind mee wegwezen. 
In de 74

e
 minuut had Jerino Hallatu geen geluk. Een bal van rechts werd door Elistha’s topschutter 

goed ingeschoten, maar de redding van de BVC doelman was nog fraaier. 
Een geweldige redding. 
Bij de volgende aanval probeerde Dennis Geurts het nog maar eens, maar ook deze keer geen  
succes, na een goed uitgespeelde aanval. 
Michael Melsasail werd in de 76

e
 minuut gewisseld voor Rob Gullikers. Voorts werd Dennis Geurts 

ingeruild voor Augusto Mayano Soto en Sahin Roshanaie ging ook nog naar de kant. Hij werd  
vervangen door Dennis Neervoort. 
In de 85

e
 minuut kreeg BVC’12 nog een laatste kans, maar het doel werd te hoog gezocht. 

Enige opschudding werd er bespeurd in de 92
e
 minuut. Een ingebrachte Elistha doelpoging werd door 

één van de BVC verdedigers met de bovenarm beroerd. Normaal denk je dan penalty, maar weer niet 
gegeven door de man in het zwart.  
Goed gefloten, maar hij had toch minstens één keer de bal op de stip moeten leggen. Een gelijk spel 
zou op zijn plaats zijn geweest. 
De jonge scheidsrechter was de heer H. Gertsen uit Duiven. Rapportcijfer een dikke zeven. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Dennis Geurts, David Arts, Roy Derksen, Danny Versteege. 
Midden:  Michael Melsasail, Sahin Roshanaie, Jordy Toonen en Kevin Tap. 
Voor:   Jerino Hallatu en Rowan Leenders. 
Wissels:  Rob Gullikers (76

e
), Augusto Mayano Soto (78

e
) Dennis Neervoort (80

e
) 

 
mahé 
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CHRC 1 - Elistha 1         Eindstand 0-3 (Rust 0-0) 
Gespeeld op maandag 1 april 2013. 
 
Elistha pakt met Pasen drie punten. 
Al in de vijfde minuut probeerde CHRC het met en kopbal op het Elistha doel, maar echt schrikken 
deed de “blauwe brigade” niet. Drie minuten later had CHRC pech met een afgevuurd schot waarbij 
de bal op de kruising uitéén spatte. Het schot was dan wel niet zo bedoeld, maar het had een  
doelpunt kunnen zijn.  
Aan de andere kant een Elistha uitval, die een corner opleverde, die werd getrapt door Dennis Geurts, 
maar nog geen succes. Een minuut later had de snelle Michael Melsasail de 0-1binnen moeten  
schieten, maar hij schoot zomaar een dikke 2 meter naast. Elistha beheerste de wedstrijd en via en uit 
een corner kon de CHRC doelman de bal nog net voor de lijn tegenhouden om erger te voorkomen. 
Jim Hendriks, de doelman van Elistha, bracht redding door snel uit te komen en was zo drie CHRCérs 
te vlug af. De dikste kans was voor Michael Melsasail, die na een doortikker van Rowan Leenders, 
alleen schuin voor het CHRC doel kwam te staan. Een 100% kans noemen ze dat dan. Ook Jerino 
Hallatu kreeg nog een kansje, maar kwam niet goed bij de bal en zijn schotje stelde dus niet veel voor. 
De midvoor van CHRC schoot de bal nog eens over en zo bleef het 0-0 in de wedstrijd, waarin Elistha 
de bovenliggende partij was.  
In de rust had Elistha direct maar gewisseld. Jordy Toonen en Roy Budel werden vervangen door 
Sahin Roshanaie en Kevin Tap. 
Het eerste wapenfeit na rust was weer voor Elistha, middels een vrije trap van specialist Dennis 
Geurts, maar deze keer belandde de bal in de handen van de CHRC doelman. Even later een poging 
van de CHRC spits, waarop Jim Hendriks redding moest brengen. Elistha speelde goed en drukte 
goed door. In de 65

e
 minuut deed Dennis Geurts weer een poging om de bal via een vrije trap (Kevin 

Tap was vakkundig gevloerd) in een doelpunt om te toveren. En hij deed het. De vrije trap sloeg in als 
een bom, de CHRC doelman vertwijfelend achterlatend. Geen schijn van kans voor de man in het fel 
gekleurde shirt. Stand 0-1. 
In de 77

e
 minuut vloog de bal via de kluts in de handen van de CHRC doelman, ditmaal niet via een 

Elistha speler maar door de rechtsachter van CHRC. 
Elistha besliste de strijd in feite in de 83

e
 minuut. De doorgelopen Rowan Leenders trok de bal vanaf 

de achterlijn netjes voor naar de inlopende Jerino Hallatu. Met zo’n meevallertje wist hij wel raad en 
Elistha stond op een 2-0 voorsprong. 
Geluk en geen geluk of onkunde kom je elke zondag/maandag tegen. Ditmaal liet een CHRC  
voorhoede speler het zien, door uit een scrimmage de bal op onverklaarbare wijze niet in het Elistha 
doel te schieten. Ja, zo win je dus nooit een wedstrijd zeggen wij dan. Michael Melsasail, goed op 
dreef op deze 2

e
 Paasdag, hield de hele boel voor de gek. Zijn vermeende voorzet vloog zomaar in 

het CHRC doel. De CHRC doelman, Rowan Leenders die de bal eigenlijk had moeten krijgen en  
Michael Melsasail zelf stonden er van te kijken, maar Elistha stond wel op 0-3. 
In de 90

e
 minuut werd Jerino Hallatu nog vervangen door Jimmy Scheerder. Door een betere timing 

kreeg deze speler nog een kleine kans, maar hij liep onder de bal door, na een goede voorzet van 
Michael Melsasail. 
De scheidsrechter liet toch nog 7 minuten naspelen, ondanks de 0-3 voorsprong. 
Rapportcijfer voor de scheidsrechter toch een zeven. 
  
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Dennis Geurts, David Arts, Roy Derksen, Danny Versteege. 
Midden:  Michael Melsasail, Jordy Toonen, Maurice Peters en Roy Budel. 
Voor:   Jerino Hallatu en Rowan Leenders. 
Wissels:  Kevin Tap (75

e
) Sahin Roshanaie (75

e
) en Jimmy Scheerder (90

e
) 

 
Mahé 
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SVHA 1 - Elistha 1         Eindstand 3-3 (Rust 1-2) 
Gespeeld op zondag 7 april 2013. 
 
Rood en twee penalty’s vellen Elistha. 
Het begon allemaal zo mooi deze zonnige dag in Herveld, waar Elistha aan moest treden tegen de 
plaatselijke SVHA. Toenderdtijd ruim met 3-0 gewonnen thuis, dus het zou wel loslopen. 
En inderdaad met een dikke minuut stonden onze oranjemannen al op een 0-1 voorsprong door  
Jerino Hallatu, die de bal na een puntertje van Sahin Roshanaie keurig onder de keeper door in het 
doel schoot. Een geweldige opsteker. Maar Elistha moest oppassen en zo bracht Jim Hendriks voor 
alsnog redding met één vuist, maar hij was een minuut later ook kansloos na gepruts in de Elistha 
defensie. Met een hakballetje scoorde Jules Mertens de 1-1. 
Het schot van Michael Melsasail na een kleine solo belandde vast in de handen van de kleine SVHA 
doelman. 
In de 25

e
 minuut mocht Elistha even buiten de zestien meter een vrije trap nemen. Op voorhand weet 

je dan al, wie dat gaat doen. Inderdaad Dennis Geurts. Net zoals en week geleden tegen CHRC krul-
de hij de bal ook nu weer onhoudbaar in de bovenhoek en stond Elistha weer op een voorsprong 1-2. 
Ook SVHA was en werd gevaarlijk bij een uitval en ook nog later bij een vrije trap moest Jim Hendriks 
weer handelend optreden ten koste van een hoekschop, maar gelukkig werd de rust gehaald met een 
1-2 voorsprong. 
Jerino Hallatu lanceerde zichzelf, door de bal net voor een SVHA verdediger weg te koppen en direct 
achter die bal aan te jagen. Zijn iets te zacht ingeschoten bal kon nog net door de SVHA doelman 
gepareerd worden. 
In de 50

e
 minuut ging Roy Derksen naar de kant. Zijn vervanger was Danny Versteege. 

Sahin Roshanaie had de partij toen al kunnen beslissen. Zijn vrije schietkans belandde naast het doel. 
Onbegrijpelijk. 
De snelle Michael Melsasail, die de laatste weken aardig op dreef is, scoorde de 1-3, wel mede door 
zijn snelheid. Vermeend buitenspel (voor vele Hervelders), maar de scheids liet doorspelen en de man 
in het zwart stond er zelf ook niet al te best voor.  
Een corner, door Dennis Geurts genomen in de 70

e
 minuut zette deze keer niet veel zoden aan de 

dijk. Twee minuten later stopte Elistha’s keeper Jim Hendriks wel de toespringende bal maar raakte 
ook een voorhoede speler van SVHA. Penalty, zei de scheids en hup de 2-3 was geboren, alhoewel 
Jim hem bijna nog stopte. Maar ja als het net beweegt dan komt dat vaak door de bal, dus…… 
Elistha probeerde het maar weer door Dennis Geurts via een vrije trap. Niets dit keer. 
Even later had het beslist moeten worden door Sahin Roshanaie, maar zijn slappe schot, met de  
binnenkant geschoten, was geen probleem voor de SVHA keeper. Krijgen we weer van zulke kansen 
vraag je je dan af. Vervolgens moest Jim Hendriks nog een keer redding brengen na een vrije trap van 
SVHA, maar hij was toch ook kansloos bij de 2

e
 penalty van SVHA. Dit keer goed gezien door de 

scheids. Aanleiding was een duwpartij binnen de zestien meter van Maurice Peters, speelde ook een 
goede partij, ten opzichte van een SVHA speler. Elistha keeper Jim Hendriks was dus kansloos en de 
stand was 3-3. 
In de 85

e
 en 92

e
 minuut kon Rowan Leenders de wedstrijd alsnog beslissen, maar faalde beide keren 

jammerlijk en liet Elistha achter met een flinke kater. 
Hoe kun je het zo weggeven. Onbegrijpelijk. Zelfs met 10 tegen 11 had je vanmiddag nog moeten 
winnen. 
Nog twee opmerkelijke feiten zijn te vermelden. 
De SVHA keeper maakte in de 1

e
 helft hands buiten het strafschopgebied. Straf : géén geel, géén 

rood, niets, slechts een vrije trap. Hoezo interpretatie van de regels!! 
Opstootje Jerino Hallatu en Luuk Schouten van SVHA. Beiden met direct rood eraf.  
De KNVB kennende, na wat er reeds gebeurd is zal de straf niet ongepast laag uitvallen. 
Scheidsrechter was de heer J. Ariëns uit Bergharen. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart : een magere 5. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Dennis Geurts, David Arts, Roy Derksen en Maurice Peters. 
Midden:  Michael Melsasail, Sahin Roshanaie, Kevin Tap en Roy Budel. 
Voor:   Jerino Hallatu en Rowan Leenders. 
Wissels:  Danny Versteege voor Roy Derksen (50

e
 minuut) 

Mahé 
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VERJAARDAGEN 

 

 
MEI 

   
JUNI 

  
         01 PETER 

 
KUPPEN 

 
03 BRAM 

 
HENDRIKS 

02 YANIK 
 

EMEN 
 

03 JAYDEN 
 

JANSSEN 

02 ARIE VAN  NIEKERK 
 

05 JURROEN 
 

CLUITMANS 

03 OLAF 
 

VERHAAF 
 

05 FERRY 
 

LEIWAKABESSY 

04 RENS 
 

KOK 
 

06 STEFAN DE BRUIJN 

05 WESLEY 
 

LOZEKOOT 
 

07 LIJVANA 
 

JANSSEN 

05 DANTE 
 

LOUIZI 
 

07 NICK  DE  WIT 

05 ROWEN 
 

SCHULER 
 

08 SVEN 
 

PETERS 

06 JAIMY 
 

BERNS 
 

08 MARCIANO SAPULETEJ 

07 DANIËL 
 

BUIL 
 

09 CARMEN 
 

HENDRIKS 

07 NOAH 
 

MURGIA 
 

09 LARS 
 

STEVENS 

07 TIM 
 

WILCKE 
 

10 ROWAN 
 

JANSSEN 

10 NICK 
 

JACOBS 
 

10  DICK 
 

SCHUIJL 

11 JEROEN 
 

GIELING 
 

11 MARTIJN 
 

ABBINK 

11 GERRIT  
 

RIJNDERTSE 
 

11 MELISSA 
 

SPAAN 

11 MAGDI 
 

WICHROSKA 
 

11 THOMAS 
 

WILLEMSEN 

12 BEN 
 

HOLTROP 
 

12 BAS VAN DER  MOLEN 

12 EDWIN 
 

PETERS 
 

13 KADIR 
 

BOZDAG 

15 JOHAN 
 

WILLEMSEN 
 

13 WIM 
 

JANSEN 

18 VINCENT  
 

BRANDSEN 
 

13 NICK  
 

KEXEL 

20 DENNIS 
 

OVEREEM 
 

13 MARK 
 

SCHUILING 

20 KAAN 
 

UZUN 
 

14 MELANIE 
 

SCHEERDER 

22 JAN 
 

HENDRIKS 
 

14 FINN OP HET VELD 

22 MARK 
 

VALEN 
 

15 ELENA 
 

MAÄTITA 

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 
 

15 NINO  VAN SETTEN 

23 JOZEF 
 

KERSTEN 
 

16 TOM VAN DER MOLEN 

25 MICK 
 

POTHOF 
 

17 JOOST 
 

HENDRIKS 

26 CARMEN 
 

RAJABOEAN 
 

17 NICK  VAN KLEEF 

26 MARK VD ZANDSCHULP 
 

17 LORENZO  
 

KOKKE 

27 IBRAHAM 
 

GÜZEL 
 

18 CHIEL 
 

DULOS 

27 KIKI 
 

POL 
 

18 AP 
 

GERRITSEN 

28 JAN VAN  KLEEF 
 

19 DANNY 
 

KOK 

28 WILMA 
 

RESOK 
 

21 DAAN 
 

BURGERS 

29 RON 
 

GROENEVELD 
 

21 JORDI 
 

ZETZ 

30 EMRE 
 

UZUN 
 

22 ASTRID 
 

HENDRIKS 

31 MIKE 
 

FISCHER 
 

24 JOB 
 

BURGERS 

31 IWAN  VAN DE KAMP 
 

24 NICK  
 

CORNELISSEN 

31 BAREND 
 

KEMPERS 
 

24 IBO 
 

HALICI 

 

 

   
24 LUCAS DE WIT 

     
25 WESLEY  VAN DER ZANDE 

 

 

  
26 JEFFREIJ VAN LEUR 

   
29 DAAN 

 
TERNG 
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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 Schuijl  Zoetendaal 143 6662 XK Elst 0481-355571 

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                                       Miranda Koeslag    06-25426677 

            

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 0481-355571 

Jeugdcommissie           

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

Technisch Coördinator Pim Stevens jeugdtc@sc-elistha.nl   06-41206974 

Algemeen Coördinator René Rothuizen jeugdac@sc-elistha.nl  06-23978090 

Wedstrijdsecretaris Miranda Koeslag jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl  06-25426677 

Alg. Junioren Coörd. Giancarlo Murgia jeugdajc@sc-elistha.nl     06-16768704 

Alg. Pupillen Coörd. Carolien Polaseke jeugdapc@sc-elisths.nl   06-10234918 

      

Overige Coördinatoren  Zie de website.     

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 juni 2013 


