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Van de Redactie.  
 
Dit is alweer het laatste clubblad van dit seizoen. 
 
In dit clubblad weer veel aandacht voor de jeugd. 
Door de grote bijdrage via Mira Burgers hebben we een 
clubblad met een record dikte! 
Berichten van het jeugdbestuur, verslagen van diverse 
toernooien en wedstrijden en nieuwtjes van teams  
hebben hiervoor gezorgd 
Verder het kampioenschap van de D1, dat uitgebreid is 
gevierd en aandacht voor de pupil van de week. 
 
 
Natuurlijk ook verslagen van de laatste competitiewedstrijden van het eerste elftal.  
Niet alleen van de laatste competitiewedstrijden, maar ook van de nacompetitie.  
Helaas is het eerste elftal er niet in geslaagd om te promoveren. Jammer, want de 
kans was nu toch wel uniek. 
Volgend seizoen vol goede moed op naar een terugkeer naar de 4e klasse.  
 
Voor de rest van de senioren niet veel nieuws in dit clubblad. Al mijn herhaalde  
oproepen hier en op de site leveren helaas veel te weinig respons op. Ik zie wel van 
alles passeren op sociale media, ook nieuwtjes die best ook via het clubblad en / of 
onze internetsite met mede leden gedeeld zouden kunnen worden. Ja vaak zelfs  
gedeeld zouden moeten worden.  Maar ja het is blijkbaar niet anders. 
Maar ik vind het wel zeer vervelend. 
 
Het is nu dus even rustig op en rond de velden. 
Je ziet geen actieve voetballers, maar het onderhoud van de accommodatie gaat 
door. Zowel velden als gebouwen onderhouden we in eigen beheer. Dit scheelt de 
vereniging veel geld, maar vraagt veel van de accommodatie commissie,  
die dagelijks op en rond de velden bezig is.  
 
 
 
 
Ik wens U allen een prettige vakantie 
toe en een goede start van het  
volgende seizoen. 
 
 
Wim Hendriks 
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Ontwikkelingen Dagelijks Bestuur. 
 
Al vanaf de laatste Algemene Ledenvergadering (16 november 2012)  is het dagelijks  
bestuur niet compleet. Het totale dagelijks bestuur stopte er op die datum mee.  
De functie van secretaris kon worden ingevuld en de penningmeester wilde de functie nog 
wel tijdelijk even waarnemen. 
De functie van voorzitter bleef vacant en dus werd deze tot heden door een aantal bestuurs-
leden waargenomen. Hetzelfde gebeurde met de functie van penningmeester in de loop van 
het seizoen.  
Allebei verre van ideaal en niet goed voor een goede continuïteit van de vereniging. 
Inmiddels is er gelukkig een kandidaat om de functie van penningmeester met ingang van 
het volgende seizoen te gaan vervullen. Dit wordt dan officieel bekrachtigd tijdens de jaar-
vergadering op 29 november a.s. 
Een groot probleem blijft de functie van voorzitter.  
Doorgaan op de huidige wijze (uitvoeren door meerdere bestuursleden) is niet alleen verre 
van ideaal, maar ook volgens de statuten niet mogelijk. Er moet dus op de volgende  
Algemene Ledenvergadering een voorzitter worden benoemd.  
Het huidige bestuur zal  de komende tijd nog eens nagaan of er van de huidige bestuursle-
den iemand kan worden voorgedragen voor de functie van voorzitter.  
Als dat inderdaad zo is, dan wordt dit tijdig aan de leden medegedeeld om de juiste  
procedure (mogelijkheid tot tegenkandidaten e.d. ) te hanteren. Daarnaast is het nog  
mogelijk tot 1 oktober 2013 kandidaten aan te dragen die dan met steun van en uit het  
bestuur kandidaat worden gesteld. 
In ieder geval willen we vanaf de volgende ledenvergadering met een volledig  
Dagelijks Bestuur gaan werken. 
 
Overig 
 
De centrale verwarmingsketel van het clubgebouw is kapot.  
Hij heeft het nog net, gedeeltelijk, volgehouden tot het einde van het seizoen. Gedeeltelijk, 
omdat er gelukkig wel warm water was om te douchen, maar de verwarming het niet meer 
deed. Tijdens de zomerpauze wordt er een nieuwe ketel geplaatst.   
 
Het eerste elftal krijgt met ingang van het komende seizoen een nieuw tenue. De reden is 
dat sinds vorig jaar de SNS ook hoofdsponsor is en dat de naamgeving van deze sponsor, 
samen met Jansen Makelaars op het tenue komt. 
 
Het ziet er naar uit dat er het komende seizoen op 
een aantal zaken bezuinigd gaat worden om de 
begrotingen kloppend te krijgen.  
Mededelingen hierover volgen tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering. 
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Hallo clubgenoten, 
 
Afgelopen seizoen hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden voor de jeugd. 
 
Als eerste feliciteert de Jeugdcommissie van Elistha alle pupillen die geslaagd zijn 
voor de scheidsrechters cursus, super goed gedaan! 
 
Er is een sponsorloop geweest waarbij  geld ingezameld kon worden voor het jeugd-
kamp wat van 21 juni t/m 23 juni a.s. zal gaan plaats vinden.  
 
F1 speler Kay van Drempt heeft het seizoen als pupil van de week afgesloten op 21 
april en in de meivakantie hebben 4 dagen in het teken gestaan van de Univé voet-
baldagen. 
 
Een heel leuk initiatief was het balgehakt toernooi wat georganiseerd werd door het 
vierde elftal. Hierbij werden de B1 en C1 spelers uitgenodigd om mee te doen waar-
op aardig wat junioren in zijn gegaan. 
 
Tot slot was er, niet te vergeten, de geslaagde afsluiting van het seizoen op 1 juni jl.  
 
Naast drie wedstrijdverslagen van de kabouters, de F1 en de E3 zul je op de volgen-
de bladzijden verslagen en foto’s van bovenstaande activiteiten aantreffen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Mira Burgers 
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
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Nieuws van de jeugdvoorzitter (Albert van Kleef) 
 
Voetbal vrienden van Elistha, 
Het seizoen is voorbij, met veel hoogte punten en helaas ook dieptepunten. Enkele 
hoogte punten zijn natuurlijk de diverse teams die kampioen zijn geworden, de nieu-
we pupillenscheidsrechters, Univé voetbaldagen, ons eigen D toernooi en natuurlijk 
de afsluiting van het seizoen op 1 juni waar ruim 150 kinderen en ouders gezellig 
tegen elkaar gevoetbald hebben. Helaas was er ook wel eens een minpuntje met als 
diepte punt het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen.  
Nu nog alleen met de pupillen op jeugdkamp in Lierop, voor zowel trainers, leiders en 
pupillen vaak hun leukste “voetbal” moment van het jaar. 
 
Ondertussen zijn de nieuwe teams voor volgend jaar alweer bekend, zijn de diverse 
bestuurders alweer druk bezig met het volgende seizoen en gaat ook de accommo-
datie commissie de hele zomer gewoon door om er weer voor te zorgen dat de vel-
den er perfect bij liggen bij de start van het nieuwe seizoen. 
Het nieuwe seizoen dat 10 augustus alweer van start gaat met een instuif bij de 
jeugd. Dus als je vriendje of vriendinnetje nog twijfelt om te gaan voetballen, kan hij 
of zij op die dag kennis maken met voetballen bij Elistha. Ook nodigen wij graag alle 
ouders uit om op 10 augustus kennis te maken met de vereniging Elistha.  
 
Ik bedank een ieder wie afgelopen seizoen het voetballen bij Elistha mogelijk hebben 
gemaakt, en wens een ieder van af deze positie, ook namens de rest van het jeugd-
bestuur en commissies een hele fijne vakantie. 
 
Tot 10 augustus! 
 
Albert van Kleef  
Jeugdvoorzitter sc Elistha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: afsluiting seizoen 2012/2013  
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Nieuws van de Jeugd Technische Commissie: 
 
 
De definitieve teamindeling voor de Kab/F/E/D/C/B voor het nieuwe seizoen is be-
kend. Deze indeling is gebaseerd op het huidige aantal leden. Mochten er nog muta-
ties plaats vinden (aanmelding nieuwe leden of stoppen van leden)dan bestaat er in 
sommige leeftijdscategorieën de mogelijkheid dat er nog wijzigingen moeten plaats-
vinden in (het aantal) teams of teamindeling. De JTC zal deze ontwikkeling in de op-
start van het nieuwe seizoen bewaken en tijdig hierover communiceren als dit aan de 
orde mocht komen. Op 5 juni is er een inloopsessie geweest op de Pas van 19:30 
uur tot 20:30 uur voor ouders, waar ruimte is om vragen te stellen aan de JTC en/of 
trainers over de definitieve indeling. 
 
Op dit moment hebben we nog niet alle trainersposities ingevuld, hiervoor zullen wij 
nadrukkelijk de opties bekijken vanuit de ouders van de betreffende leden. Mocht u 
hierin interesse hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij Pim Stevens van de JTC. 
Zeker bij de E en de F is ervaring als trainer niet direct vereist, affiniteit met voetbal 
uiteraard wel. Door de nieuwe opzet van de carrouseltraining en het werken met een 
coordinator is er voldoende ondersteuning mogelijk. 
De start van het nieuwe seizoen vindt plaats op zaterdag 10 augustus 2013, nadere 
informatie hierover volgt via de website. 
 
Trainers seizoen 2013 - 2014 
 
De trainers voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels bekend, mocht u interesse heb-
ben om een van de openstaande plekken op te vullen of te assisteren als trainer, 
leider of grensrechter, laat het dan weten aan de JTC: 
 
B1 Hartger Hommerson, Frank Oosterbroek 
C1 Johan Hendriks, Andy Sapulette 
C2 Rene Rothuizen, Nicky Kop 
D1 Jan Hendriks, Alex Terng 
D2 Dick Raja Boean, Henk Paul, Rowdy Ahuluheluw 
D3 Marc Gerritsen 
E1 Robert Wijdeveld, Marco Nagtegaal 
E2 Edwin Jansen,Johan Hendriks, Jurroen Cluitmans 
E3 Johan Willemsen 
E4 Vacature 
E5 Vacature 
F1 Mario Jonker, Antoine Zwartkruis, Bernard vd Molen 
F2 Maico Geurtsen, Pim Stevens (zaterdagen) 
F3 Vacature 
F4 Coen Hoogveld, Wilco Visser 
F5 indien relevant 
Kabouters: Marcel Veenstra, Rein Gasseling, Jeffrey Leiwakabessy (onder voorbe-
houd) 
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De teamindeling is als volgt: 

        Teamindeling B1 Teamindeling C1 Teamindeling C2 
  Baltussen, Hijlke Schor, Haley Lewe, Lisa 
  Polic, Stefan Raja Boean, Jamiro Spaan, Melissa 
  Burgers, Daan Raja Boean, Joshua Maatita, Elena 
  Leur, van Jeffrey Smith, Nathan Kamp, van de Liza 
  Milatz, Julian Meer, van der Joep Coenders, Joel 
  Halaci, Alper Verhaaf, Olaf Pattikawa, Chiara 
  Knipping, Dennis Buil, Daniel Dulos, Chantien 
  Toisuta, Pieter Peters, Sven Oosterbroek, Rick 
  

Meinardi, Bob Zetz, Jordi 
Pommeren van, 
Sam 

  Meinardi, Floris Koeslag, Pim Hilvers, Renzo 
  Ouladbaktit, Jihad Gerretsen, Luc Broens, Mike 
  

Smith, Gillian Hendriks, Noa 
Teka, 
Luc 

   Burgers, Job Wacki, Carlito Lozekoot, Jordy 
  Wit de, Lucas 

  
Gerrits, Luca 

  Belajouza, Moha-
med 

      
        

        Teamindeling D1 Indeling D2 Indeling D3 
  Vries, de Jesse Sem Peters Lewe, Nick 
  Usmany, Yanoa Noah Murgia Hasanovic, Eldar 
  Jansen, Sam Huizer, Levi Tjon-A-Kon, Chemary. 

 Vleeshouwers, Da-
niel Muller, Jori 

Voorthuijsen, Mar-
tijn 

  Kamp van de, Iwan Muller, Dani Zwier, Joris 
  Sapuletej, Marcia-

no. Stevens, Lars Mol, Tobias 
  Terng, Tom Setten, van Nino Baban, Tanka 
  Hendriks, Bob Dulos, Chiel Sluiter, Thijmen 
  Hendriks, Max Hendrikx, Dylano Meussen, Joep 
  Wiersma, Tijn Nikijuluw, Revelinho Poelman, Max 
  Cluitmans, Jurre Cluitmans, Jort Dijkema, Jorn 
  Wolters, Stijn Polaseke, Nathan Dijkema, Sem 
  Kempers, Barend Paul, Christian Wessel van Elst 
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Indeling E1 Indeling E2 Indeling E3 Indeling E4 
Ooijen, van Dennis Willemsen, Tomas Witteveen v, Boris Boone, Brett 
Wijdeveld, Lars Well, van der Milan Lozekoot, Wesley Vrijhoef, Lars 

Nagtegaal, Tom Gerritsen, Wino Berns, Jaimy 
Molen van der, 
Tom 

Koeslag, Roel Martens, Tijs Wiltink, Jeroen Cornelissen, Nick 

Louizi, Dante Cluitmans, Ayte Stevens, Niek 
Zande van der, 
Wesley 

Hendriks, Bram Usmany, Nathan Boef de, Zara Terng, Daan 
Gerrits, Sem Jansen, Jesper Willemsen, Sjoerd Flores, Maoro 
Peilouw, Micha Hendriks, Mila Kuijs, Jaro Bosch uit de, Daan 

Drempt, van Kay Polaseke, Jedidja Coenders, Luna Hoenekamp, Wout 

      
Koeslag, Tom 

        Indeling E5 Indeling F1 Indeling F2 Indeling F3 
Neijenhuis, Daan Janssen, Pim Geurtsen, Franklin Joppe vd Heuvel 
Sonderen, Rick Spithoven, Bjorne Wilcke, Tim Arthur Kastelen 
van Reekum, Ma-
rissa Veenstra, Reno Emen, Yanik Kok, Rens 
Zwier, Meike Gasseling, Imke Stevens, Cas Jacobs, Nick 
Velsen van, Bram Zwartkruis, Senna Heij, Borre Veer van t, Rein 

Schuler, Rowen Jonker, Daan 
Nieuwenborg v, 
Joao Felix Planting 

Latul, Luna Poelman, Mauro Groenendijk, Marijn Sem Vrijhoef 
Sinderen van, 
Johnny Molen van der, Bas Busscher, Jort Janssen, Lyvana 
Brein, Milan Peters, Tijgo 

    
        
        Indeling F4 Kabouters 

    Veld op het, Finn Sanders, Jasper. 
    Visser, Remco Doezejager, Milo 
 

   Hofstee, Niels Janssen, Mika 
    

Hofman, Twan 
Tirtosentono, Gera-
no 

    Hoogveld, Vince Gasseling, Ivar 
    

  
Eijk, van Pim 

    

  

Leiwakabessy, Santi-
no 

    
  

Bosgoed, Bender 
    

  
vd Bosch, Tobias 

    
  

Veenstra, Dani 
    

        Zoals boven vermeld kan één en ander nog veranderen door het krijgen of weggaan van leden 
Jeugd Technische Commissie 
  
Lucas Janssen en Pim Stevens 
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Pupillenscheidsrechters cursus: 
 
 
Op vrijdag 19 april hebben 10 jeugdleden hun diploma scheidsrechter gehaald! 
Zowel voor het theorie als voor het praktijkexamen zijn alle deelnemers geslaagd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van boven naar beneden van links naar rechts: 
Noa Hendriks, Marciano Sapuletej, Carlito Wacki, deelnemer Andelst, Dhr vanRaalte 
Jordey Loozekoot, Yanoa Usmany, Martijn Voorthuizen 
Noah Murgia, Mike Broens, Rick Oosterbroek en Joris Zwier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Herman van Raalte, de cursusleider  
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Op 21 april was het een spannende dag voor Kay van Drempt, speler van de F1. Hij 
mocht een dagje meedraaien met de spelers van het eerste elftal van Elistha. 
 
Na de warming up en een bespreking in de kleedkamer gingen de spelers het veld 
op. Kay mocht de aftrap nemen en wist te scoren. Ook heeft hij mogen ervaren hoe 
het is om op de reservebank tussen de andere wisselspelers te zitten. Na de wed-
strijd (helaas verloren met 0-4 tegen ESCA) kreeg Kay de wedstrijdbal overhandigd 
van Edwin Peters. 
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Sponsorloop bij S.C. Elistha: 
 
 
Er is volop geld ingezameld voor het jeugdkamp van S.C. Elistha voor de F t/m de D 
pupillen. Hierbij wat foto’s van de sportievelingen: 
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Univé voetbaldagen van  s.v. Excelsior en Sc. Elistha  in Zetten  
 
Afgelopen meivakantie werden er voor het eerst in de regio de Univé voetbaldagen georga-
niseerd. Daar er een groep van 38 pupillen kon worden gevormd van zowel S.V. Excelsior  
uit Zetten als S.C. Elistha uit Elst ontstond er een mooie samenwerking tussen de twee Ver-
enigingen. Op het kunstgrasveld van 
S.V. Excelsior kregen de jongens en meiden elke dag een intensieve training volgens de 
Total Soccer Method van zes van te voren opgeleide trainers van beide clubs. De pupillen 
geven aan dat ze veel bijgeleerd hebben en dat ze een geweldige week gehad hebben, wat 
ook zeker geldt voor de trainers en andere vrijwilligers. Na de laatste trainingsdag kregen 
alle deelnemende pupillen het complete tenue en een echte wedstrijdbal mee naar huis. S.V. 
Excelsior en S.C. Elistha bedanken alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt 
en hopen er volgend jaar een vervolg aan te kunnen geven. 
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Vanuit Elistha waren Pepijn Cluitmans de trainer van de E + D samen met Coen 
Braam (hoofdklasse speler van het eerste elftal van v.v. de Bataven uit Gendt) de 
trainers. 
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Wedstrijdverslag E3 op 4 mei 2013 
 
Jammer jongens, we hadden de wedstrijd vandaag tegen Haalderen eigenlijk in de pocket.  
We werden moe, en we hadden geen wissels en de tegenstander wel, daardoor kon die 
meer druk op onze goal zetten en toen we uiteindelijk ook nog door een blessure (niet erg 
gelukkig) met 1 man minder moesten spelen hebben we moeten inleveren. 4-1 Jammer, had 
eigenlijk niet gehoeven. 
Met dank aan Nino, voor je inzet tijdens deze wedstrijd !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Nagtegaal   Trainer E3 

 
 
Kabouters seizoen 2012/2013 
 
De jongste spelers van Elistha hebben een mooi seizoen afgesloten. 
Kabouters 2 trainde op 29 maart 2012 voor het eerst onder leiding vanJeffrey Leiwakabessy.  
Zijn zoon Santino was drie jaar en bleek het voetbaltalent van zijn vader te hebben. In hun 
eerste wedstrijd, op 22 september tegen SVHA in Herveld, scoorde hij het eerste doelpunt. 
Kabouters 1 werd na de winterstop F6. Het Kabouterteam breidde uittot 13 spelers. Door 
weer en wind werd er gevoetbald, de mannen hebben veel geleerd en plezier gehad.  
Ouders, opa's en oma’s stonden fanatiek langs de lijn. In het nieuwe seizoen vertrekken vijf 
spelers naar F4. Bedankt voor ieders inzet en een prettige zomer. 

 
 
 
 
 
 
 
vlnr: Santino, Mika, Milo, Ivar, Vince, 
Remco, Niels, Finn, Twan 
boven: assistent-trainer Wilko Visser, 
trainer Jeffrey Leiwakabessy, 
assistent-trainer Coen Hoogveld 
 
Leidster: Renate Diks 
Foto: Marcel Hofstee 
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Wedstrijdverslag F5 op De Pas in Elst, 4 mei 2013 
  
Het was weer een mooie dag voor een potje voetbal. Onze jongens en meisje hadden er zin 
in!  
De lucht was mooi blauw en het zonnetje scheen. Ook onze tenues waren blauw want onze 
tegenstanders van de Bataven speelden in oranje shirts. 
Er stond veel publiek langs de lijn, fijn!! 
Al na 3 minuten scoorde onze Lars 1-0, het was een mooie poeier! Wat volgde waren span-
nende minuten. De bal vloog van de ene naar de andere kant. Er werd goed verdedigd en 
Bas hield een paar goede ballen uit de goal. 
  
Senna had een goed schot op goal, maar de kieper van de Bataven hield ‘m. Lars had een 
goede poging: spannend, maar de bal ging er niet in.   
Bas trapte uit, Senna kreeg de bal en…paal! Oei, bijna toch maar weer. 
Wesley neemt de bal keurig aan van Lars..en…knal, raak! Wat een mooi overspel van onze 
rakkers en lekker 2-0. Weer een schot van Wesley: paal. Lyvana staat steeds op de goede 
plek in de spits. Het wil vandaag maar niet lukken om te scoren, dat gaat zeker komen want 
inzicht in het spel heeft ze zeker! En dan Sem: wat speelt hij goed over. De verdediging van 
Bram, Rick en Nick zit goed in elkaar. 
  
Pff, rust. We staan lekker met 2-0 voor!! 
Na de rust gaat de bal keer op keer via de zijlijn uit. 
Rick vindt 2-0 niet genoeg. Hij haalt uit en ja hoor: 3-0!! Dit hing al een poosje in de lucht! 
Bas gaat het veld in en Bram neemt het van hem over in de goal. Bas gaat er direct stevig 
tegen aan en scoort vlot 2x achter elkaar: het is ineens 5-0!! Er is wat onrust achter in en er 
wordt door een van onze rakkers een eigen goal gemaakt. Kan gebeuren, geen probleem. 
Dan gaan de Bataven los. Rick rent en rent om te verdedigen, maar het schot volgt en het is 
5-2. Dan het eindsignaal, we hebben onze punten weer verdiend!! 
  
Nog even penalty’s nemen en daarna met zijn allen op de foto in onze blauwe pakjes. Het 
was weer een top dag op de Pas, met dit resultaat kunnen we van ons weekend genieten! 
Goed gedaan mannen en dame, jullie mogen trots zijn op jezelf en op elkaar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van Jackie, 

                              moeder van Bas 
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Elistha D1 kampioen op laatste speeldag 
 
In een spannende competitie, waarin het tot op de slotdag spannend bleef, heeft 
Elistha D1 het kampioenschap binnen gesleept. De D1 speelde in de 2e klasse, dit is 
een heel jaar competitie, tot aan de winterstop was er een duidelijke afsplitsing tus-
sen het linker en het rechter rijtje. In het linker rijtje stonden de ploegen in december 
binnen 3 punten van elkaar, Elistha speelde voor de winterstop thuis gelijk tegen 
GVA (2-2) en uit verloren we punten bij DVOL (1-1) en Millingen (5-4 verlies) Tegen 
de andere concurrenten Spero (6-3) en Angeren (4-1) werd  gewonnen. 
 
Na de winterstop viel de kopgroep uiteen, onze D1 bleef maar winnen en zag ploe-
gen als Millingen en Spero achterop raken. Elistha stuurde in een geweldige wed-
strijd Millingen met 8-0 naar huis, die klap kwam Millingen niet meer te boven, in het 
duel tegen de gasten uit Lent bevestigde de D1 zijn kampioenskandidatuur door 
DVOL met 6-2 op de broek te geven. 
Een kleine dip kende Elistha na de winterstop ook, in de beker kregen de jongens 
klop in de kwartfinale bij Westervoort en op een doordeweekse avond  uit bij Angeren 
werden 3 dure punten verspeeld door een 3-1 verlies. Na deze 2 tikkies moesten we 
de zaterdag erop op bezoek bij GVA, daar boekten de oranje hemden een verdiende 
2-1 overwinning en lagen de boys weer op koers. 
 
De race ging inmiddels nog tussen 2 ploegen, Elistha en DVOL. 
Op de voorlaatste speeldag moest Elistha nog uit naar Spero, een lastige opgave. 
Maar na een stroeve start konden we ook daar 3 punten bijschrijven. (4-0) Afmaken 
vervolgens konden we het tenslotte thuis tegen Excelsior, het doelsaldo was immers 
op dat moment al ruim in het voordeel van Elistha beslist, winnen was het devies. 
DVOL moest in de ochtend uit naar GVA en voerde de druk flink op door daar te 
winnen, de ploeg uit Lent had op dat moment een voorsprong van 3 punten. Elistha 
D1 begon stroef aan de kampioenswedstrijd en de zenuwen gierden door de lijven 
van de mannen. Die zenuwen bleven in de benen en in de koppies zitten, de ploeg 
uit Lent (met het hele team aanwezig om Excelsior aan te moedigen) bleef hopen op 
een stunt van de gasten uit Zetten. Die stunt kwam er natuurlijk niet, Elistha behield 
de 0 en uiteindelijk wonnen de oranje mannen  
met 5-0. Overigens behield de ploeg in de laatste 5 wedstrijden de 0, een knappe 
prestatie. 
 
Na het eindsignaal een enorme ontlading, het is nog een groot feest geworden, eerst 
op het veld, toen met de vele fans op het podium bij de kantine, daarna een rondrit 
door het dorp en de ontvangst op het bordes van het gemeentehuis. Daarna weer 
terug naar de kantine waar het eerste elftal een disco had geregeld en waar het feest 
nog lang door ging met ouders en belangstellenden. 
Elistha D1 in cijfers: 
22 wedstrijden gespeeld, 18 x winst, 2x gelijk & 2x verloren. 124 doelpunten voor en 
28 tegen. 
 
Johan Hendriks 
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Hier wat beelden van het feest: 
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Jeugdtoernooi bij Elistha 
 
Het was alweer een poosje geleden dat er een toernooi werd georganiseerd bij 
Elistha op de Pas. Helaas dit jaar alleen voor de D pupillen, maar de bedoeling is het 
geleerde mee te nemen naar het volgende jaar om zo een nog beter en voller toer-
nooi te kunnen organiseren. 
Met in totaal 8 teams was het een goedlopend toernooi. Er moest uiteraard rekening 
gehouden worden met het trainingsveld wat niet gebruikt kon worden daar er een 
mooie nieuwe groene grasmat gekweekt werd. 
 
De deelnemende teams waren:  
 
1 ESA D2  
2 Sc. Elistha D1  
3 Candia '66 D2 Rhenen  
4 USV Hercules D2 Utrecht  
5 Sc. Valburg D2 Valburg  
6 Sc.Elistha D2 Elst  
7 Candia '66 D3 Rhenen  
8 De Cjv’ers D1  
 
Alle teams hebben hard gestreden en USV Hercules D2 kwam als winnaar uit de 
bus.  
We willen iedereen bedanken die aan het dit toernooi heeft meegewerkt. De  
de scheidsrechters, de kantinemedewerkers en de mensen van het wedstrijdsecreta-
riaat. Het was zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Namens jeugdtoernooi organisatie, 
Ruben Badenbroek 
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Er was volop publiek bij het jeugdtoernooi waarbij gelukkig, ondanks de voorspellin-
gen, geen drupje regen is gevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruben Badenbroek, 
organisator jeugdtoernooien  
van Elistha. 
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Bal gehakt toernooi 
 
Op zondag 26 mei organiseerde het vierde van Elistha een bal gehakt toernooi. 
Alle belangstellenden uit andere senioren teams mochten meedoen en ook werden 
B1 en C1 junioren uitgenodigd. 
 
Iedereen die zich ’s morgens om 11.00 uur in de kantine meldde werd ingedeeld in 
een team van 4 spelers, waardoor er een leuke mix van ervaren en minder ervaren 
spelers in een team speelden. Op het veld waren twee speelvelden ingericht met 
kleine doeltjes en de wedstrijden duurden 12 minuten. 
Doordat er ook jonger publiek belangstelling kreeg om mee te doen werd er snel 
naar huis gegaan om de voetbalschoenen te halen, altijd welkom! 
 
Het werd een gezellige ochtend met sportieve wedstrijdjes waarvan onderstaande 
foto’s zijn gemaakt: 
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Spelers van de B1, C1 en D1 vermaakten zich prima op deze ochtend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsfoto Bal gehakt toernooi 
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Afsluiting seizoen 2012/2013 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 juni was de afsluiting van het seizoen. Eerst werden er bij de meeste jeugd-
teams wedstrijden gehouden tussen spelers en ouders. Tegelijkertijd en aansluitend 
was er een gezellig feest met barbecue in de kantine. Ruim 150 aanwezigen hebben 
hiervan genoten . 
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Verslagen ELISTHA 1 

 
Elistha 1 – GVA 1         Eindstand 2-3 (Rust 2-2) 
Gespeeld op zondag 14 april 2013. 

 
Elistha zit in een dipje na drie mindere wedstrijden. 
Slechts één puntje uit de laatste drie wedstrijden, enorm weinig voor Elistha, dat nog steeds aspiraties heeft om 
naar de 4

e
 klasse te promoveren. Maar dan zal er toch uit een ander vaatje getapt moeten worden. En nu op het 

moment suprême geven de oranjemannen niet thuis. 
Uit bij CHRC (0-3) was boven verwachting, maar bij SVHA uit, na een 1-3 voorsprong, alsnog de 3-3 toestaan en 
nu na de twee thuiswedstrijden tegen BVC’12 en GVA met lege handen achterblijvend.  
Wat is hiervan de oorzaak?  
De ploeg zal het wel niet met opzet doen, maar toch. Eén punt bijschrijven i.p.v. negen is een groot verschil en de 
competitie is nu bijna gedaan met nog slechts vier wedstrijden voor de boeg. 
Zondag 14 april was het mooi weer en met veel publiek langs de lijn zou het wel eens gezellig en leuk kunnen 
worden, maar het liep oh zo anders. 
In de 6

e
 minuut kopte Kevin Tap de bal achterwaarts op het GVA doel na een pass van Dennis Geurts maar de 

GVA doelman, Bart Witjes, stond op zijn post. Vier minuten later het eerste schot van GVA’er Erik Peters, waarbij 
de bal vooralsnog net over vloog. De sterk spelende Rob Gullikers werd geblokt na een meesterlijke pass van 
Michael Melsasail, géén overtreding. Een minuut later kon Dennis Geurts ongehinderd uithalen vanaf zo’n 20 
meter. Onhoudbaar plofte de bal in de touwen achter de onthutste GVA keeper. Geen schijn van kans. De pass 
was van Sahin Roshanaie. 1-0. 
Dezelfde Roshanaie probeerde het zelf ook maar eens maar hij zag de bal door de keeper tot corner verwerkt 
worden. De corners zijn vaak niet aan Elistha besteed, zo ook nu niet. 
In de 28

e
 minuut had Elistha geluk. Uit een vrije trap, laag voorgegeven, zou de bal bijna in het oranje doel  

gegleden zijn, maar pech voor GVA, het “ding” ging net naast. 
Het noodlot sloeg 5 minuten later alsnog toe. De achterhoede van Elistha stond niet goed.  
Roy Budel werd verrast door een hoge bal, onvoldoende rugdekking van de anderen en zo had Jordey Wigman 
mat zijn lobje ook nog geluk. Net over de Jim Hendriks heen en net onder de lat kon de 1-1 stand op het bord 
gezet worden. 
Een voordeelsituatie werd door de scheids teruggefloten waarna Dennis Geurts de bal overschoot. 
Vijf minuten later weer een vrije trap en weer Dennis Geurts achter de bal en weer overgeschoten. 
Aan de andere kant werd Roy Budel opnieuw uitgespeeld en zo kon Rob Witjes de bal onder Jim Hendriks door 
in het doel schieten. Stand 1-2. 
Op slag van rust een opmerkelijke uitglijder van Jim Hendriks, maar gelukkig voor Elistha werd de bal “toevallig” 
naast geschoten. In de blessuretijd werd Sahin Roshanaie op de rand van de 16 meter gestopt en mocht Dennis 
Geurts voor de zoveelste keer een vrije trap nemen. Ditmaal klopte het  
scenario wel en kopte Michael  Melsasail de bal achter de GVA doelman. Ruststand 2-2. 
Na de rust nog met dezelfde spelers, echter Arno Jansen was gewisseld voor de nieuwe assistent scheidsrechter 
Albert van Kleef. 
In de 47

e
 minuut belandde de ingekopte bal van Michael Melsasail in de handen van de GVA keeper na een pass 

en een voorzet van Roy Budel.  Een vrije trap van GVA bracht ook niets op en vervolgens pakte de GVA keeper 
een door Michael Melsasail ingeschoten bal links onder in de hoek. Corner. Ingeschoten door Sahin Roshanaie 
naast via de keeper dus weer corner. Geen gevaar voor GVA. 
In de 62

e
 minuut werd Roy Budel gewisseld voor Jordey Toonen. Ook Jim Hendriks moest zijn doel weer ver 

uitkomen om de bal voor David Arts en de aanstormende GVA’er weg te schieten. 
Michael Melsasail kreeg na een offside(?) situatie een 100% kans, maar helaas. Teruggefloten. Zo anders werd 
het in de 70

e
 minuut.  

Penalty voor GVA na ingrijpen van Roy Derksen, al dan niet (meer niet dan al) binnen de 16 meter. De bal ging 
op de stip en GVA kwam op 2-3.  
Rob Gullikers had genoeg meters in de benen en werd vervangen door Kevin van Bronswijk. Ook Michael 
Melsasail werd nog vervangen door Julian Milatz (15 jaar en nog B junior). 
De zoveelste vrije trap van wie anders dan Dennis Geurts bracht bijna nog succes voor Kevin van Bronswijk. De 
bal werd hoog ingebracht, maar kon net niet ingekopt worden.  
Elistha viel aan en aan. GVA verdedigde alleen nog maar. In de 92

e
 minuut dacht Kevin van  

Bronkhorst nog te kunnen scoren maar GVA doelman Bart Witjes pakte de bal goed en zo bleef  
Gysbrecht van Aemstel de bovenliggende partij en won met wat fortuin met 2-3. 
Scheidsrechter was de heer Kemperman uit Gaanderen. Rapportcijfer een 5-. 
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Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  David Arts, Maurice Peters, Roy Derksen en Roy Budel (Jordey Toonen)  
Midden:  Sahin Roshanaie, Michael Melsasail (Julian Milatz), Dennis Geurts, Kevin Tap. 
Voor:   Rob Gullikers (Kevin van Bronswijk), Rowan Leenders. 
 
mahé 
 

 
 
 
De Paasberg 1 - Elistha 1       Eindstand 2-3 (Rust 1-1) 
Gespeeld op donderdag 18 april 2013. 

 
Elistha haalt door de weeks drie punten. 
Elistha scoorde al vroeg (10

e
 minuut) de 1-0 door Rob Gullikers maar het doelpunt werd, al dan niet terecht,  

afgekeurd wegens buitenspel. Ook de vrije trap van Dennis Geurts, in de 12
e
 minuut, werd na de rebound door de 

keeper van De Paasberg gepakt. De eerste 20 minuten waren voor Elistha, maar de Paasberg wist langzamer-
hand onder de druk van Elistha  uit te komen en scoorde zelf uit een corner, waarbij de bal eerst nog door Roy 
Derksen werd weggekopt, maar Paasberger Michel van der Steen zag toch kans de bal onder de duikende 
Elistha keeper, Jim Hendriks, tegen het net te krijgen. 
Zomaar 1-0 voor de thuisclub. Tijd genoeg, dit was pas in de 24

e
 minuut. Eerst probeerde Michael Melsasail het, 

stuitte op de keeper en aan de andere kant schoot de linkerflankspeler van de Paasberg op het Elistha doel en 
maar net naast. 
Na een half uur toch de 1-1 via Sahin Roshanaie en wel in tweede instantie nadat Kevin Tap eerst de keeper op 
de proef had gesteld. Ruststand 1-1. 
In de 49

e
 minuut behoedde de prima keepende Paasberg Keeper zijn club opnieuw voor een achterstand nadat 

Rob Gullikers hoopte te kunnen scoren met een schot links onderin. Elistha werd sterker en durfde meer te ko-
men. Zo scoorde Roy Derksen in buitenspelpositie (duidelijk 2 oranjehemden) wel na een uiterst leip wipje over 
de muur van Dennis Geurts.  
Rob Gullikers maakte in de 65

e
 minuut plaats voor Kevin van Bronswijk. Nauwelijks een paar minuten in het veld 

scoorde hij zelfs nog. Met een halve omhaal en een stuiter net voor de keeper werd het 1-2 voor Elistha. 
Een belangrijk doelpunt voor de oranjemannen. De Paasberg zou nu moeten komen om nog iets te kunnen uit-
richten en Elistha kreeg dan meer ruimte. De bal uit een prima combinatie op snelheid  
tussen Michael Melsasail en Sahin Roshanaie werd door Sahin keihard op de bovenkant van de paal getrapt en 
had zomaar 1-3 kunnen staan, maar die viel pas in de 81

e
 minuut. Eerst nog waren Danny Versteege en Dennis 

Geurts vervangen door Augusto Mayano Soto en Jim Scheerder. 
Op een pass van Kevin van Bronswijk rende de snelle Michael Melsasail met de bal richting doel van de Paas-
berg. Zelfs de goede keeper had geen verweer op zijn inzet. 
Je zou zeggen de wedstrijd was gelopen, maar nee hoor. 
De Paasberg scoorde zelfs nog na een kluts bal, waarbij iedereen mistastte en er kwam toch nog een heet einde 
aan de strijd. Gelukkig bleef het 2-3 en Elistha was heel tevreden met drie punten uit deze wedstrijd waar zo 
tegen op was gezien. 
En waarom? Over de scheidsrechter kan gezegd worden dat het de beste was die Elistha tot nu toe gefloten 
heeft. De naam was V. Ithayar en hij kwam uit Apeldoorn. Rapportcijfer : een dikke 9. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Dennis Geurts (Jim Scheerder), Maurice Peters, Roy Derksen en Roy Budel  
Midden:  Sahin Roshanaie, Danny Versteege (Augusto Mayano Soto), Jordey Toonen en   
  Kevin Tap. 
Voor:   Rob Gullikers (Kevin van Bronswijk) en Michael Melsasail. 
mahé 

 

 
 
Elistha 1 – ESCA 1        Eindstand 0-4 (Rust 0-2) 
Gespeeld op zondag 21 april 2013. 

 
Elistha heeft geen schijn van kans. 
In de uitwedstrijd tegen ESCA uit Arnhem werd op 16 september 2012 nog gelijk gespeeld, al dan niet gelukkig, 
maakt niet uit. Maar nu werd er kansloos verloren tegen een geweldig voetballende ploeg. Technisch, wendbaar 
en snel. Die jongens hadden hun dag. 
Het eerste wapenfeitje was toch voor Elistha, maar Michael Melsasail bracht de bal te vlug voor zodat er geen 
gevaar kon komen voor de andere medespelers. Esca kreeg een vrije schietkans in de 5

e
 minuut maar de bal 

ging vooralsnog drie meter naast.  
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Jim Hendriks kwam in actie op een direct ingeschoten bal uit een voorzet. In de 30

e
 minuut probeerde onze vrije 

trappen specialist, Dennis Geurts, het voor de eerste keer, maar het kleine Esca keepertje (goede keeper) had er 
geen problemen mee. Even later kwam Elistha op achterstand. Uit een vrije trap kon de bal zomaar bij de tweede 
paal ingeschoten worden door Ali Deniz. Stand 0-1 voor Esca. 
Elistha had tot nu toe geen enkele kans weten te creëren. In de 40

e
 minuut bijna een identieke situatie als bij de 

eerste goal. Vrije trap voor van links en weer in de rechterbenedenhoek ingeschoten.  
Totaal kansloos voor de Elistha sluitpost Jim Hendriks. Ruststand 0-2. Waar waren de verdedigers? 
In de rust bleven Dennis Geurts en Roy Derksen in de kleedkamer achter en mochten Augusto Mayano Soto en 
Kevin van Bronswijk het voor Elistha proberen. 
In de 57

e
 minuut ontsnapte Elistha aan een 0-3 achterstand. Nummer 8 Veli Arslantas van Esca, een geweldige 

linkspoot, haalde snoeihard uit maar hij zag zijn bal net langs de paal vliegen. 
Een kleine opleving voor Elistha in de 60

e
 minuut. Een pass van Kevin Tap op Michael  Melsasail  

leverde dan wel een corner op maar die bracht verder niets op. Vijf minuten later werd het vonnis door Alaattir 
Buyuksari over Elistha geveld door de bal uit een vrije trap zomaar in het doel te laten ploffen. 
Stand 0-3 voor Esca. 
Jordey Toonen werd nog vervangen door Rob Gullikers. Een boogballetje van een Esca speler kon nog net door 
Jim Hendriks gepakt worden en vervolgens greep Maurice Peters kordaat in bij de zoveelste uitbraak van Esca. 
Elistha was kwetsbaar bij vrije trappen, zo ook in de 77

e
 minuut. Nee, niet kwetsbaar, kansloos! Uit een vrije trap 

kon Veli Arslantas, de beste man op het veld, de 0-4 voor Esca aantekenen. Nee, niet eens geflatteerd, Elistha 
met een enorme kater achterlatend. 
Kansen voor Elistha op deze middag: niet gezien, toch wel zorgelijk tegen de best spelende ploeg uit deze klasse 
Scheidsrechter was de heer van Zwaay uit Netterden. 
Rapportcijfer voor deze man in het zwart: een 7-. 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Danny Versteege, Maurice Peters, Roy Derksen ( Augusto Mayano Soto) en  

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

Jordey Toonen (Rob Gullikers) 
Voor:   Rowan Leenders en Michael Melsasail. 
 
mahé 

 

 
 
SJN 1 - Elistha 1         Eindstand 1-0 (Rust 1-0) 
Gespeeld op zondag 28 april 2013. 

 
Elistha dreigt overal naast te grijpen. 
Deze wedstrijd stond gepland op 10 maart maar door de winterperikelen werd er nu pas gespeeld. 
Elistha op de vierde plaats en SJN vijfde. Thuis werd er nog gewonnen met één doelpuntje verschil. Vooraf kon je 
wel zeggen dat beide ploegen meedoen met de periodekampioenen. Zoals bekend promoveren de eerste drie 
ploegen en spelen de drie periodekampioenen en nummer 11 van de vierde klasse F om nog eens twee plaatsen 
voor de vierde klasse. 
Nu verder met de wedstrijd. Elistha trok met een uitval via Sahin Roshanaie richting SJN doel. De bal kwam bij 
Dennis Geurts terecht maar deze zag zijn schot naast de paal vliegen. In de 4

e
 minuut schoot een SJN’er de bal 

via een Elistha speler over, maar de corner leverde niets op.  
Een poosje bleef het rustig alvorens Jordey Toonen in de 27

e
 minuut een corner met een stuiter voorbracht, 

dwars door de gehele meute heen. Waar was de Elistha midvoor, vraag je jezelf dan af.  
Twee minuten later toch een mogelijkheid voor Rowan Leenders. Na een goede pass van Dennis Geurts wilde hij 
de niet zelfzuchtig zijn de bal breed leggen op de meegelopen Jordey Toonen. Helaas kwam de SJN verdediger 
ertussen en greep in. Op dat moment moet je als spits toch wel zelfzuchtig zijn en dat ding gewoon op de goal 
rossen. Niet geschoten is altijd mis, is een gezegde. 
In de 31

e
 minuut kreeg SJN een corner te nemen, de bal kwam hoog, maar Jim Hendriks redde met één hand, 

liep verder achter de bal aan, maar werd weer omspeeld door de SJN linksbuiten. Zijn afgevuurde schot bereikte 
toch nog net de bovenkant van de ballenvanger. Dus “iets” te hoog. 
In de 33

e
 minuut een vlotte uitbraak van Elistha, maar met drie man “offside” scoor je ook niet volgens de scheids. 

Het kon beide kanten op. Elistha had toch de betere mogelijkheden. Zo kon de SJN keeper de bal voor de aan-
stormende Rowan Leenders, de steekbal was van Dennis Geurts, wegstompen. In de 43

e
 minuut kreeg dezelfde 

Rowan Leenders toch nog een geweldige mogelijkheid, nee het was een kans. Via de SJN keeper belandde de 
bal corner. 
En dan, daar heb je het weer, vallen ze aan de ene kant niet dan vallen ze aan de andere kant. En ja hoor, net 
voor rust een vrije trap voor SJN, de bal hoog ingebracht en ingekopt, net buiten bereik voor de Jim Hendriks. De 
eerste en enige kans voor SJN en nog een doelpunt ook. Hoe kan het? 
In de 47

e
 minuut redde Jim Hendriks nog op een schot van een SJN’er maar in tweede instantie stond een ande-

re SJN’er offside.  
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Jimmy Scheerder werd gewisseld voor Kevin van Bronswijk. Alles ging niet goed, want de bal uit een vrije trap 
van Dennis Geurts ging precies 6 meter en 10 cm naast. Met nog 25 minuten te spelen werd ook Michael 
Melsasail gewisseld voor Rob Gullikers. Nog meer aanvallers, maar wat laat je achter denk je dan. Elistha valt 
alleen maar aan, met soms een tegenstootje van SJN. Na een goede pass van Sahin Roshanaie op Jordey Too-
nen, schoot hij een beetje ongecontroleerd hoog over. Weer een mogelijkheid weg.  
Jim Hendriks, de doelman van Elistha, kwam in de 70

e
 minuut ver zijn doel uit, maar torpedeerde ook een speler 

van SJN. De toegekende vrije trap pakte hij weer met één hand en hij sloeg de bal tot corner. 
In de tegenaanval scoorde Elistha wel in “offside” positie.de gelijkmaker, maar de scheidsrechter had al lang en 
breed gefloten. De volgende aanvaller werd door trainer Edwin Peters naar het front gedirigeerd. Zijn naam Eric 
van Upwich. Dennis Geurts ging naar de kant. 
In de 76

e
 minuut werd de bal uit een vrije trap, dat waren er in deze wedstrijd heel veel, door een middenvelder 

hoog over geschoten. Zelfs Jim Hendriks nam een toegekende vrije trap op de middenlijn, want alles wat Elistha 
was stond in het zestien meter gebied. SJN stond echt onder druk en moest achteruit. Dat duurde zo tot het einde 
en bij een uitval schoot de midvoor van SJN, Boly, ook maar net naast. In de 97

e
 minuut de laatste vrije trap voor 

Elistha. De bal hoog in het strafschopgebied gebracht. Het bracht niets op ook al omdat de scheidsrechter een 
handsbal van een speler van SJN over het hoofd zag of hij wilde het niet zien. Een positief puntje voor de man in 
het blauw was dat hij maar liefst 11 minuten door liet spelen. 
Hij wilde een paar keer een kaart trekken, maar dat durfde hij niet aan. Normaliter toch wel een kaartje of vijf. 
De scheidsrechter was de heer Perdaan uit Beneden Leeuwen. Rapportcijfer een zes min. 
 
Nog één wedstrijd te spelen en wel tegen RVW uit Renkum. De gedachte en gehoopte directe  
promotie werd niet gehaald en zo moet het dan maar via de nacompetitie. 
Elistha krijgt de eerste , tweede of derde periode toegekend. Ze worden in ieder geval zesde in de rangschikking. 
Ook nummer 11 van de vierde klasse doet nog mee. Voor Elistha nog één wedstrijd dus en voor de anderen nog 
twee te gaan. ’t Wordt even afwachten. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Danny Versteege, Jimmy Scheerder (Kevin van Bronswijk) Maurice Peters en  

Roy Budel  
Midden:  Sahin Roshanaie, Dennis Geurts ( Eric van Upwich), Kevin Tap en Jordey Toonen  
Voor:   Rowan Leenders en Michael Melsasail (Rob Gullikers) 
Geblesseerd: Roy Derksen en David Arts 
Geschorst:  Jerino Hallatu  
mahé 
 

 
 
RVW 1 - Elistha 1         Eindstand 5-0 (Rust 3-0) 
Gespeeld op zondag 5 mei 2013. 

 
Elistha verliest en wordt vijfde in de klasse. 
Spelen tegen de onderste in de klasse 5F was niet aan Elistha besteed. Met vijf invallers in de basis was het toch 
teveel van het goede. Een paar spelers opvangen kan nog maar een stuk of vijf niet. 
Jordey Toonen begon slecht aan de wedstrijd. Ongelukkig moet je zeggen. Met een bal vol op de neus geschoten 
lag hij daar voor apegapen. Maar na een paar minuten kon hij toch weer door.  
Het eerste op doel geloste schot kwam van Elistha zijde. Zo zag Sahin Roshanaie zijn inzet ongeveer zes meter 
naast vliegen na een pass van Dennis Geurts.  
In de 15

e
 minuut was Kevin Tap niet zo balverliefd als anders. Hij legde de bal zelfs tweemaal breed met het idee 

dat hij wel een medespeler zou treffen, maar in beide gevallen dus niet.  
Hij had beter zelf kunnen schieten.  
Jordey Toonen bracht eerst nog op de doellijn redding met zijn hoofd maar uit de toegekende corner werd de bal 
doeltreffend in gekopt door RVW en de stand was dus 1-0. Even later een vrije trap voor RVW, de bal werd rustig 
voorgebracht en volkomen vrij ingeschoten (rook wel sterk naar buitenspel). Ook de derde goal van RVW leek 
sterk buitenspel maar het was wel 3-0. Net voor rust schoot Kevin van Bronswijk net naast via een RVW been. De 
corner werd bijna een prooi voor Augusto Mayano Soto, die maar net naast schoot. Ook Sahin Roshanaie was 
bijna doeltreffend maar via de rug van een speler van RVW vloog de bal naast Ruststand 3-0. 
In de rust werden Jimmy Scheerder en Augusto Mayano Soto gewisseld voor Dennis van Neervoort en Hylke 
Baltussen. Beide spelen nog in de B-junioren en dus nu al op het hoogste plan bij Elistha. 
RVW ging rustig verder en was heer en meester. Dennis Geurts werd met een wipje weggespeeld en zo werd het 
ook nog 4-0. Rob Gullikers probeerde het nog wel met een kopbal maar er zat deze keer geen kracht achter om 
RVW zenuwachtig te maken.  
In de 55

e
 minuut viel het mooiste doelpunt van de middag. Ja, weer voor RVW. De bal vloog vanaf rechts over de 

gehele verdediging van Elistha heen en bereikte toch de vrijstaande RVW’er die de bal vol op de pantoffel nam 
en zo de 5-0 liet aantekenen. 
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Pas in de 63

e
 minuut liet Elistha zijn eerste goede aanval zien, maar ook de doelpoging van Kevin van Bronswijk 

werd niet tot doelpunt omgebouwd. 
Maurice Peters, uitgerust, werd in de 75

e
 minuut ingebracht voor Dennis Geurts, vermoeid. 

Kevin van Bronswijk probeerde het nog een keer, maar hij schoot hoog over.  
Onze keeper, Jim Hendriks moest nog een keer redding brengen. Zo verloor Elistha ongeïnspireerd en kansloos 
met 5-0 van de “blauwen” uit Renkum. 
Scheidsrechter was de heer H.A. Jansen uit Apeldoorn. Rapportcijfer een 5+ 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter: Danny Versteege, Jimmy Scheerder (Hylke Baltussen), Dennis Geurts (Maurice Peters) en 

Roy Budel  
Midden: Sahin Roshanaie, Augusto Mayano Soto Dennis van Neervoort,  Kevin Tap en Jordey Too-

nen  
Voor:   Kevin van Bronswijk en Rob Gullikers 
 
mahé 

 
 
 

 

 
 
MASV 1 - Elistha 1        Eindstand 2-1 (Rust 0-1) 
Gespeeld op maandag 20 mei 2013. 

 
Elistha houdt het een uur vol. 
Ja, daar stonden ze weer. In de zoveelste nacompetitie, nadat Elistha op de vijfde plaats in de reguliere competi-
tie eindigde. Al vele malen stonden de oranjehemden in een nacompetitie, maar even zovele keren werd het net 
niet. 
Elistha begon sterk aan de wedstrijd en zo kon de MASV keeper een schot van Jordey Toonen uit een vrije trap 
niet vasthouden en werd de bal door een verdediger tot corner getrapt. Zoals zovele keren is gebeurd, dat  
gebeurde nu ook weer. Corners zijn niet besteed aan de Elistha voorwaartsen.  
Aansluitend waagde MASV ook maar eens een schotje dat net links naast de paal bij het Elistha doel voorbij 
vloog. MASV speelde met iets meer agressie in het spel en zo viel al in de 7

e
 minuut de vierde overtreding op een 

Elistha speler te noteren.  
Alle overtredingen werden wel bestraft door de scheidsrechter.  
In de 25

e
 minuut probeerde Sahin Roshanaie het van te ver en schoot ook Kevin Tap tegen de keeper op. Elistha 

dicteerde nu het spel en was dichtbij een doelpunt: de terugspringende bal vanaf de  
keeper kwam voor de voeten van Michael Melsasail terecht en deze schoot direct. De paal, onderaan links van de 
MASV keeper hield de bal tegen. In de 35

e
 minuut probeerde Michael Melsasail het nog maar eens maar zijn 

schot was nu veel te zacht. Elistha speelde goed, alleen op het scorebord was dit nog niet te zien. In de volgende 
minuut kwam daar verandering in. De combinatie tussen Kevin Tap en Michael Melsasail was precies op maat en 
de bal belandde zo voor de voeten van de inlopende Danny Versteege.  Heel rustig schoof hij de bal onhoudbaar 
langs de MASV doelman. Stand 0-1. 
En terecht. Een corner van Dennis Geurts bracht dan weliswaar niets op maar de afvallende bal kon door Kevin 
Tap worden ingeschoten, maar de MASV keeper behoedde zijn ploeg voor een grotere achterstand. Bijzonder 
jammer was de uithaal van Sahin Roshanaie waarbij de bal net de bovenlat schampte en overvloog. Gelukkig 
voor  MASV en had Elistha toch een doelpuntje meer verdiend. Maar ja verdienen en maken is toch een verschil. 
Elistha had meer afstand moeten en kunnen nemen in de eerste helft. Ruststand 0-1. 
Een MASV schot op het Elistha doel werd door Jim Hendriks knap overgetikt, voorafgegaan door een overtreding 
van een Elistha man. Dus alsnog een vrije trap voor MASV en wederom gestopt door Jim Hendriks.  
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Elistha kwam wel met snelle uitvallen tot de 16 meter voor het MASV doel, maar dreigend gevaar stichten, nee. 
Dat Kevin Tap na een optelsom een gele kaart kreeg was nog daaraantoe en dat Michael Melsasail ingewisseld 
werd voor Rob Gullikers kon ook nog. De “kleine” had zijn meters gemaakt en de tank was bijna leeg. De bal 
goed uitverdedigen lukte Elistha in de 65

e
 minuut niet en dus kon een MASV’er de bal via de korte hoek achter 

Jim Hendriks krijgen. Stand 1-1. 
Een dompertje voor de “blauwen”. MASV begon te drukken en met een beetje geweld en uitbaten van de fysieke 
sterkte moest Elistha achteruit. Uit een corner kon Roy Derksen de bal slechts uit de 16 meter koppen, met het 
gevolg een corner die niets opbracht. Direct een dubbele wissel bij Elistha. Sahin Roshanaie (geblesseerd) en 
Rowan Leenders werden vervangen door Kevin van Bronswijk en Robbert Jan Boekelmans. Ook MASV wisselde 
in de 72

e
 minuut. Onder nummer 10 kwam er de  potige spits Kasteel bij en de druk werd alsmaar sterker op de 

Elistha verdediging. 
Jordey Toonen lanceerde opnieuw Kevin Tap, maar die zag hoe zijn schot door de keeper gepareerd werd en tot 
corner verwerkt. De corner, ingeschoten door Dennis Geurts, werd zonder veel problemen door de MASV goalie 
uit de benedenhoek geplukt. 
De 80

e
 minuut werd de fatale minuut voor Elistha. Roy Derksen maakte een overtreding, als laatste man, op de 

nummer 10 van MASV. Na fel appelleren van MASV spelers, maar nog meer op aandrang van het onsportieve 
publiek trok de scheidsrechter na lang aarzelen de rode kaart.  
Duidelijk geïntimideerd! Dan maar met 10 man zien te overleven. In de 83

e
 minuut werd Maurice Peters zwaar 

getorpedeerd. De scheids zag nu niets, de neutrale man zag ook niets, maar Elistha zag Maurice Peters wel van 
het veld afgedragen worden door twee man. Lopen was onmogelijk. Toch veel kleine overtredingen. Elistha 
moest dus verder met 9 man en ze hielden het vol tot de 97

e
 minuut. Na een goed uitgespeelde aanval, wel elf 

tegen negen, scoorde MASV alsnog de 2-1. 
De scheidsrechter kon toen met een gerust hart affluiten. 
Volgende week de retourwedstrijd in Elst, in ieder geval zonder Roy Derksen. 
Scheidsrechter was de heer Buurman uit Apeldoorn. Rapportcijfer een 6+. 
 

 
Moment uit de wedstrijd MASV 1 – Elistha 1 

 
Oh ja opvallend was wel dat het “neutrale” trio na afloop zonder gene een aantal cadeaus in ontvangst nam van 
MASV. Dit schijnt normaal te zijn! 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Danny Versteege,  Maurice Peters, Roy Derksen en Roy Budel  
Midden:  Sahin Roshanaie (Robbert Jan Boekelmans), Dennis Geurts , Kevin Tap en  

Jordey Toonen  
Voor:   Rowan Leenders (Kevin van Bronswijk) en Michael Melsasail (Rob Gullikers) 
 
mahé 
 

 
 
Elistha 1 – MASV 1        Eindstand 1-2 (Rust 1-0) 
Gespeeld op zondag 24mei 2013. 

 
Elistha laat promotiekans liggen . 

Na de kleine nederlaag van zeven dagen geleden (2-1 in Arnhem) moest Elistha wederom aan de bak om deze 
2-1 weg te poetsen. 
Op het drukke sportpark De Pas werd onder slechte weersomstandigheden iets na tweeën afgetrapt met als 
uiteindelijk doel om alsnog via deze nacompetitie te kunnen promoveren naar de 4

e
 klasse. 

In de reguliere competitie werd er soms toch succes gehaald, maar ook onnodig veel punten weggegeven.  
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Dit was dus de kans om te promoveren en nu in het tweeluik tegen MASV werd het ook weer “net niet”. 
Na even afgetast te hebben kwam Elistha toch als beste uit de startblokken. Het eerste schot op doel was van 
Michael Melsasail en Rowan Leenders wist alleen het zijnet te raken bij een toch reële kans.  
Kevin van Bronswijk deed het in de 12

e
 minuut beter en scoorde de 1-0 voor Elistha na een afweerbal van de 

MASV doelman. Een poging van Kevin Tap werd niet op juistheid ingeschat door Jordey  
Toonen, hij kwam net te laat om doeltreffend uit te halen. 
In de 18

e
 minuut zomaar een duo van MASV voor Elistha keeper Jim Hendriks. In plaats van zelf te schieten werd 

de bal nog maar eens breed gelegd  door Latil El Haddad en kon Jim Hendriks de inzet alsnog pakken. Ook was 
er inmiddels voor off side gefloten. 
Een schot van Kevin van Bronswijk (naast) en een schotje van Rowan Leenders, in tweede instantie gepakt door 
de niet altijd vasthoudende balvaste keeper van MASV waren de twee mogelijkheden voor Elistha. In de 45

e
 

minuut werd MASV bijna gevaarlijk uit een corner maar werd terecht door de scheidsrechter teruggefloten voor 
een overtreding op een Elistha verdediger. Ruststand 1-0. 
Direct na rust moest Jim Hendriks al aan de bak en hield van dichtbij de bal knap uit het hok en in de volgende 
minuut bracht hij redding met zijn vuisten op een vrije trap van MASV. De Arnhemmers werden alsmaar sterker 
en ze scoorden de gelijkmaker nadat de bal niet voortvarend genoeg werd uitverdedigd door de Elistha achter-
hoede. En zo stand met de 2-1 uit Arnhem in je achterhoofd, MASV weer op voorsprong. Het werd nog erger en 
bijna onmogelijk voor Elistha om de bakens nog te kunnen verzetten. Het genadeschot kwam in de 57

e
 minuut. 

Volkomen uitgespeeld werd de Elistha achterhoede door het lekker tikkende MASV. Jim Hendriks, de goalie van 
Elistha, had geluk met zijn uittrap. De bal ketste wel tegen een MASV speler aan, maar gelukkig niet in het Elistha 
doel. 
Rob Gullikers kwam in de 67

e
 minuut in het veld voor Jordey Toonen. In de 70

e
 minuut probeerde Dennis Geurts 

het maar eens van afstand, maar zo hoog over heb ik dit seizoen van hem nog niet gezien. Normaal toch een 
specialist in vrije trappen. 
In de 83

e
 minuut had Elistha een penalty moeten krijgen. Een duidelijke overtreding op Rob Gullikers werd door 

de scheidsrechter niet op de juiste waarde ingeschat. Ook Sahin Roshanaie, toch nog geblesseerd, ging naar de 
kant en Nick Kexel was zijn vervanger. 
De strijd was gestreden en zo bleef Elistha in de 2

e
 helft achter zonder echter één echte kans uit te spelen. 

Hoe kan het zo schelen? De 1
e
 helft in vergelijking met de 2

e
 helft? De kater was voor Elistha en de poes, MASV, 

kan beginnen met spinnen. 
Scheidsrechter was de heer van Werven uit Apeldoorn. Rapportcijfer 6-. 
    
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Danny Versteege, Dennis Geurts, Robbert Jan Boekelmans en Roy Budel  
Midden:  Sahin Roshanaie (Nick Kexel), Kevin Tap, Michael Melsasail  en  

Jordey Toonen (Rob Gullikers) 
Voor:   Rowan Leenders en Kevin van Bronswijk 
 
mahé 
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VERJAARDAGEN 

 
JULI AUGUSTUS

02 JORDI CHIARA PATTIKAWA 02 APPIE DEMONT

03 BEP HENDRIKS 02 BOB HENDRIKS

04 TOON BERNS 04 REMCO HENDRIKS

04 CHANTIEN DULOS 05 PEPIJN CLUIJTMANS

05 ARNO JANSEN 06 ERIC SPEE

06 PIM KOESLAG 09 MARTIJN VOORTHUIJSEN

06 CAS STEVENS 10 REMCO VISSER

06 TIM STEVENS 11 DENNIS GEURTS

06 MUSTAFA UZUN 11 WOUT HOENEKAMP

08 SEM GERRITS 13 MARCEL GEURTS

08 JOEP MEUSSEN 13 RICK SONDEREN

09 MAX POELMAN 15 JULIAN MILATZ

10 ANNEKE CLAASSEN PETERS 15 MIKE VISSCHER

10 JOSHUA RAJA BOEAN 18 JOOP SPEIJERS

11 HERMAN CLAPPERS 19 NIELS HOFSTEE

11 MAORO FLORES 19 MICHAEL MELSASAIL

11 ANEMARY TJON-A-KON 19 JOHNNY VAN SINDEREN

15 MELANIE JANSEN VD LAAK 19 ROBIN VAN ZADELHOFF

17 DICK VAN HATTEM 21 PIM VAN EIJK

17 TIM VAN KONINGSVELD 22 OMAR GHAUSI

18 LUNA LATUL 22 MAX HENDRIKS

20 RENO VEENSTRA 22 RONNIE HOLTROP

23 OTTO HENDRIKS 22 SEMIN IRISKIC

23 DANI VEENSTRA 22 MARCO JANSEN

26 DAAN UIT DE BOSCH 22 JASPER SANDERS

27 DANIEL VISSER 23 JIMMY SCHEERDER

30 HANS HOLTROP 23 TIJN WIERSMA

30 TOM TERNG 24 IMKE GASSELING

31 BART VAN RIET 24 PIM STEVENS

26 TACO HENDRIKS

28 HENK JANSSEN

28 SIMON MAÄTITA

30 MEHMET BÜLBÜL

31 WILLARD HERMSEN

31 LUC GERRETSEN

31 NIEK STEVENS
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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 augustus 2013 


