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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Het seizoen is al bijna twee maanden oud en de eerste ontwikkelingen op het  
voetbalfront zijn duidelijk. 
In dit clubblad weer veel aandacht voor onze jeugdafdeling. 
Mira heeft  weer een leuk aantal zaken verzameld. 
 
Verder verslagen van de wedstrijden van het eerste. Tijdens de voorbereiding werd 
alles gewonnen, maar de competitie blijkt toch anders. Op dit moment draait men 
goed mee, maar door blessures e.d. heeft er nog weinig een constant team gestaan. 
Door de brede selectie is dit steeds goed opgevangen. 
 
Gelukkig zijn er nog steeds personen en/of bedrijven, die als sponsor willen optre-
den. In dit clubblad worden enkele nieuwe en bestaande sponsoren bedankt, die de 
steun geven d.m.v. kleding van een team. 
 
Binnenkort (22 november a.s.) is weer de Algemene Ledenvergadering. Hier staan 
belangrijke verkiezingen op het programma. Het dagelijks bestuur wordt grotendeels 
vernieuwd en ook verder zijn er diverse aanpassingen in het bestuur.  
Duidelijk is dat verandering noodzakelijk is. Het dagelijks bestuur was het afgelopen 
seizoen incompleet en dat had consequenties. Veel dagelijkse zaken liepen wel, 
maar de nodige coördinatie en aansturing ontbrak. 
Zo van buiten ziet het er best goed uit, maar heel veel belangrijke zaken werden nu 
gedaan door “senioren”. De kwetsbaarheid is dan groot en er zullen toch meer  
jongeren moeten komen die zaken gaan overnemen.  
De bereidheid om meer verantwoordelijkheid te dragen is gering. 
Hopelijk komen er dit jaar eens meer leden op de Algemene Ledenvergadering 
 opdagen, om samen dit onderwerp te bespreken. 
 
De website loopt goed en voldoet duidelijk aan een behoefte. Door de teams zelf 
mogelijkheden te geven is dit duidelijk een verenigingssite. 
 
  
 
 
 
 
Tenslotte wens ik ieder een  
sportief en gezond verder verloop  
van seizoen 2012 / 2013  toe. 
 
 
 
Wim Hendriks 
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ZOLL schenkt AED aan Elistha 
 
Bij Sportclub Elistha is een groep vrijwilligers, die bij toerbeurt, op wedstrijddagen ,de EHBO 

op het sportpark verzorgt. Ze zijn allen ook opgeleid om te reanimeren.  

Tot nu toe was er geen eigen AED aanwezig, maar daar is nu verandering in gekomen. 

Dankzij bemiddeling van Casper Spithoven en Marcel Koeslag (beiden ouders van  

jeugdspelers) is  ZOLL  (www.zoll.nl) bereid gevonden Sportclub Elistha een AED 

 (AED Plus Automatische Externe Defibrillator) te schenken. 

Natuurlijk zijn we bij Elistha ZOLL daarvoor zeer dankbaar, want het zelf aanschaffen 

zou een aanzienlijke kostenpost betekend hebben. 

 

Op donderdag 3 oktober jl. werd de AED door de heer Filip Ghyssaert, AED Specialist 

Benelux, en mevrouw Carmela Ferraro, Marketing & Business Support Specialist Benelux,  

overhandigd aan een vertegenwoordiging van het bestuur. 

Tevens werd een uitleg verzorgd van de werking van het geavanceerde apparaat. 

De heer Ghyssaert overhandigt de AED aan secretaris Mireille Wiersma van Elistha. 

 

In het volgende clubblad willen/zullen wij hier uitgebreider aandacht aan schenken. 

 
 

 
De Algemene Ledenvergadering wordt  
gehouden op vrijdag 22 november a.s. 
Aanvang : 20:00 uur. 
 
De leden krijgen een uitnodiging toe 
gezonden. 
 

 
 
 

http://www.zoll.nl/
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Hallo clubgenoten, 
 
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Alle teams zijn, na wat aanpassingen 
en het helaas stoppen van de C2, op een zo goed mogelijke manier ingedeeld. 
 
In dit jeugdbulletin vind je een verslag  van Pim Stevens namens de Jeugd Techni-
sche Commissie, de pupil van de week en wedstrijdverslagen van de verschillende 
jeugdteams. 
 
Ook is er aandacht voor twee nieuwe sponsoren. 
 
De F1 is compleet in het nieuw gestoken door sponsor “D2 Autex-Chemie BV” 
aangeboden door Mario Jonker en de E2 heeft een compleet tenue inclusief bidons 
en nylon rugzakje van “Mantel Tweewielers Elst” in ontvangst genomen. Namens 
de leden, het team en het bestuur danken wij de sponsoren hartelijk!  
Verderop kun je het verslag en de foto’s bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de jeugdcommissie wens ik jullie veel leesplezier! 
 
 
Mira Burgers 
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
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Nieuws van de Jeugdcommissie 

Aan het begin van het seizoen zijn we met de traditionele start op zaterdag goed be-
gonnen. Een goede opkomst van spelers, nieuwe leden en veel ouders maakten dit 
een succesvolle dag. Nieuw dit jaar was de informatiebijeenkomst voor ouders. 
Hiermee wilden we duidelijkheid creëren t.a.v. de aanspreekpunten binnen de jeugd-
commissie en de belangrijkste uitgangspunten van ons beleid nogmaals communice-
ren. Uiteraard was hier ook ruimte voor vragen van ouders. De bijeenkomst werd ge-
start met een film over hoe het verenigingsleven in elkaar steekt (geproduceerd door 
de KNVB) en had als doel om mensen te prikkelen om na te denken over welke rol 
jezelf kunt spelen in een vereniging.  

Algemene zaken: 

Inzetbaarheid pupillenscheidsrechters: 
Vorig seizoen is een aantal jeugdleden door de KNVB opgeleid tot pupillenscheids-
rechter. Deze jongens mogen wedstrijden van Kabouters, F- en E-pupillen fluiten.  
Sinds kort is er een richtlijn voor de inzetbaarheid van pupillenscheidsrechters binnen 
de club. 
Deze richtlijn is opgesteld om de voorwaarden over de inzetbaarheid helder te heb-
ben voor iedereen.  
 
In het kort komt de richtlijn er op neer dat een pupillenscheidsrechter nooit eindver-
antwoordelijk is voor een wedstrijd. Dit kun je namelijk niet verwachten van kinderen 
op deze leeftijd. Daarom is er bij elke wedstrijd die door een pupillenscheidsrechter 
gefloten wordt een scheidsrechterbegeleider aanwezig. Deze is altijd vooraf bekend 
en ook de pupillenscheidsrechter wordt op de hoogte gesteld wie hem begeleid. 
Vaak is het een ouder of een niet-coachende trainer. Deze begeleider is eindverant-
woordelijke. 
De scheidsrechterbegeleider kan de pupillenscheidsrechter aanwijzingen geven en 
aansturen indien nodig. Ook is het mogelijk dat hij of zij het fluiten van de wedstrijd 
overneemt. Dit kan het geval zijn als er escalaties zijn of dreigen of als de pupillen-
scheidsrechter zelf aangeeft zich niet prettig te voelen gedurende de wedstrijd. 
Met deze richtlijn hopen we de jongens een steuntje in de rug te bieden, zodat zij met 
plezier wedstrijden zullen blijven fluiten. 
 
Grote Clubactie: 
Ook dit jaar zijn weer vele jeugdleden actief om loten te verkopen voor de Grote 
Clubactie! Een omvangrijke actie, die de club jaarlijks veel geld kan opleveren.  
Inmiddels staat de teller op een kleine 600 loten, maar nog lang niet alle loten  
boekjes zijn al retour. Dat belooft dus weer een mooie opbrengst te worden.  
Voor wie nog niet bekend is met de Grote Clubactie: loten worden verkocht voor   
€ 3 per stuk. 80% daarvan verdwijnt rechtstreeks in de clubkas. Daar wordt het dan 
gebruikt voor bijv. de aanschaf van ballen of andere materialen die nodig zijn bij de 
trainingen en wedstrijden. Dus de jeugdleden hebben zelf direct profijt van goede 
verkoop van de loten. 
In een volgend clubblad hopen we bekend te maken wat de uiteindelijke opbrengst is 
en ook wie de meeste loten heeft verkocht! Hem of haar wacht dan namelijk een 
presentje namens Elistha. 
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Vacatures: 
Ondanks divers inspanningen heeft de jeugdcommissie nog steeds enkele vacatu-
res, bijvoorbeeld voor algemeen junioren coördinator en materiaal coördinator. Be-
langrijke functies om de vereniging en het jeugdvoetbal verder te kunnen ontwikke-
len. Ook op technisch vlak zouden we graag willen uitbreiden met een zaalvoetbal 
coördinator (regelen van de zaalvoetbal training tijdens de winterstop) en een of 
meerdere keeperstrainers(-s). Zie je een rol voor je weggelegd? Neem dan contact 
op met één van de leden van de jeugdcommissie. 
 
Technische zaken: 
In het nieuwe seizoen zijn we gestart met een gewijzigde bezetting. Pepijn Cluitmans 
is aangehaakt bij de JTC zodat we weer voltallig zijn. Waar staan we op dit moment? 

In de voorlichtingsbijeenkomst tijdens de 1e trainingsdag hebben we meer verteld 
over het aangeschafte speler-volgsysteem. Dit systeem gaat ons helpen in het meer 
objectief vastleggen van ontwikkeling van spelers en daarmee ook het op de juiste 
wijze indelen van teams. De trainers hebben eind augustus een uitgebreide instructie 
gekregen en gebruiken dit systeem inmiddels. Eind november zullen we de eerste 
rapportages hieruit halen voor de evaluatiegesprekken die we met de trainers zullen 
voeren over de 1e seizoenshelft.  

Stand van zaken jeugdteams: 
Als we naar de jeugdteams kijken dan draaien de Kabouters weer prima. Vooralsnog 
1 kabouterteam, met na de winter mogelijk een tweede team als er nog een aantal 
nieuwe aanmeldingen bijkomen. De Kabouters spelen wederom in de door Uchta 
georganiseerde kabouter competitie waarin plezier het enige doel is. 

De F-pupillen zijn met 4 goed bezette teams gestart. Dit is wel eens anders geweest 
en ook hier geldt dat dit prima loopt met ruim voldoende trainers en leiders bij deze 
teams. Nieuw dit jaar is de opgezette carrousel, waarin er 3x in de maand gezamen-
lijk wordt getraind onder begeleiding van de F-coördinator Andy Sapuletej. Doelstel-
ling hiervan is om kwalitatief goede trainingen aan te bieden voor een zo optimaal 
mogelijke ontwikkeling van de basisvaardigheden. De eerste evaluatie van deze trai-
ningsvorm staat gepland voor de herfstvakantie.  

De E-pupillen zijn gestart met 5 teams. Hier was de begeleiding van de teams een 
aandachtspunt in het begin van het seizoen, maar ook hier zijn een aantal ouders 
opgestaan die deze taak hebben opgepakt. Prima dus! Ook de E-pupillen hebben 
wekelijks 1 carrouseltraining, dit jaar onder leiding van E-coördinator Peter Martens. 
De 2e training in de week doen ze met hun eigen team ter voorbereiding op de wed-
strijd van zaterdag. 

De D-pupillen zijn met drie 11-tallen gestart, dit was eind vorig seizoen lange tijd on-
zeker. Omdat we op een aantal van 39 spelers uitkwamen en een enthousiaste trai-
ner in de vorm van Marc Gerritsen hadden gevonden is het besluit om met drie elftal-
len (en niet twee elftallen en 1 7-tal) genomen vanuit de gedachte dat dit voor ieder-
een de beste optie zou zijn. Helaas zijn we toch met diverse afzeggingen geconfron-
teerd in het begin van het seizoen, zodat we begin oktober het besluit hebben moe-
ten nemen om als 7-tal verder te gaan.  
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Gelukkig was dit goed en snel geregeld bij de KNVB en kunnen we nu verder met dit 
team. Wij hebben er veel  vertrouwen  in  dat dit team er een goed seizoen van gaat 
maken, met name door de positieve wijze waarop ouders en kinderen deze wijziging 
hebben opgepakt! 

Ook bij de C hebben we helaas te maken gehad met diverse onverwachte afzeggin-
gen/stoppers vlak voor de competitie. De C1 draait prima vanaf het begin. Vlak voor 
de competitie hebben we helaas de C2 moeten terug trekken uit de competitie in 
verband met te weinig spelers. Een aantal van deze spelers hebben we bij C1 en D 
onder kunnen brengen. Een aantal meiden bij buurvereniging Spero. Helaas heeft 
ook een enkel lid als gevolg van deze ontwikkeling besloten de vereniging te verla-
ten. Uiteraard betreuren wij dit besluit omdat we ons vooral hebben ingespannen om 
zoveel mogelijk leden aan het voetballen te houden. 

Bij de B-jeugd zien we een positieve ontwikkeling. Een, weliswaar grote, maar gemo-
tiveerde spelersgroep met potentie voor de toekomst. Zaak is om deze groep bijeen 
te houden voor de doorstroom naar de senioren. Dat is uiteindelijk toch het doel van 
het opleiden van jeugd en belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.  

Vooruitblik: 
In de komende periode willen we het technisch beleidsplan voor de jeugd afronden. 
Gezien de problematiek rondom de C2 zullen we bijvoorbeeld als vereniging ons 
moeten buigen over hoe we het voetbal voor meiden/dames binnen de vereniging 
willen vormgeven. Duidelijkheid is een belangrijk uitgangspunt voor alle zaken, van-
daar dat we dit beleidsplan willen presenteren nog dit jaar om daarmee een basis te 
hebben voor de toekomst voor het jeugdvoetbal binnen Elistha. 

Mocht u vragen hebben over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onder-
staande personen. 

Jeugd Technische Commissie 

Pim Stevens 
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Op 8 september jl. was de spannende dag voor Bram Hendriks (E1). Elistha 1 speel-
de tegen DVSG 1 uit Groesbeek. Na het meedoen aan de warming up mocht Bram 
bij aanvang van de wedstrijd de aftrap nemen. 
 

 
   
 

Gelukkig kon Bram juichen want 
Elistha 1 won met 2-1. Na de wedstrijd 
kreeg hij de wedstrijdbal en een vaan-
tje aangeboden van hoofdtrainer  
Edwin Peters. 
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Wedstrijdverslag F2 op 14 september 2013 
 

 
F2 met veel inzet naar de 1e overwinning! 
De 1e competitiewedstijd is winnend afgesloten 
door Elistha F2, Angeren werd uiteindelijk met 6-1 
verslagen. Een spannende 1e helft met  
veel kansen voor beide partijen, maar zonder  
doelpunten: 0-0 bij de rust.  
De bliksemstart na rust leidde tot drie snelle  
doelpunten waardoor het snel beslist was.  
We hebben 9 uitblinkers gezien in deze  
wedstrijd dankzij het enthousiasme en de 
geweldige inzet van allemaal!  
Veel vertrouwen dus voor de komende wedstrijden! 
 

 
Wedstrijdverslag F3 op 14 september 2013 
 
Onze jongens en Lyvana hadden er zin in. Immers de uitwedstrijd tegen OSC F11 
hadden we ruim gewonnen. Dus vandaag moesten we kunnen winnen! 
 
Vanaf de eerste minuut ging iedereen er vol tegenaan. Rens kwam al in de eerste 
minuut vlak voor het doel van de tegenstander mét de bal. In de minuten daarna 
kreeg Elistha legio kansen, waarbij de keeper van OSC regelmatig in actie moest 
komen. Deze keeper raakte niet van de wijs van alle schoten op zijn doel van Silvio, 
Rein en Rens. Hij hield het hoofd koel en liet zich niet passeren in de eerste helft. 
Nick had aan de andere kant een rustige eerste helft als keeper. 
  
In de tweede helft kreeg Rein al snel een goede kans en scoorde in de hoek, 1-0! De 
verdedigers Arthur en Felix kwamen in de tweede helft goed mee naar voren en Ar-
thur schoot op doel, maar trof weer de keeper van OSC. In de 35ste minuut was Ly-
vana de keeper te slim af en kon scoren (2-0) na een goede voorzet van Rein. Weer 
even later schoot Silvio net naast het doel. Daarna verraste Silvio iedereen met een 
fantastisch doelpunt over de keeper heen in 
 de kruising…3-0. Er ontstond enige verwarring  
omdat het zijnet van het doel een gat bleek te  
hebben waar de bal doorheen geschoten was.  
Maar er was geen twijfel mogelijk, Elistha F3 had  
verdiend gewonnen met een 3-0 zege. Na afloop  
toonde trainer Peter zich dik tevreden over zijn  
team. ‘Supergoed gespeeld!’ waren zijn woorden. 
 
Ellen. 
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Wedstrijdverslag E4 op 28 september 2013 
 
Vandaag stond voor Elistha E4 de wedstrijd tegen de Bataven op papier. 
Na vorige week in een spannende wedstrijd de punten aan de tegenstander te heb-
ben gelaten, waren de spelers vandaag vastbesloten als team de drie punten mee te 
nemen. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de spelers de wedstrijd 
speelden was hartverwarmend voor de ouders om te zien. Na de eerste helft hadden 
onze tegenstanders nog hoop op een goed resultaat (2-1 voor ons). Echter na de 
rust was het samenspel tussen de spelers zo goed dat de drie punten veilig gesteld 
werden. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 6-3. Tot grote vreugde van de spelers 
werden zij hierna getrakteerd op friet. Alle spelers super bedankt namens de trotse 
ouders voor een heerlijke sportieve zonnige zaterdagmorgen. 
 
 

Wedstrijdverslag B1 op 28 september 2013 
 
Zaterdag 28 september Elistha behaalt de eerste drie punten van het seizoen tegen 
een sterk DVOL. Daar waar in de wedstrijd van vorige week sprake was van een 
verzameling individuen, werd er nu door alle 15 spelers waar de selectie vandaag uit 
bestond als team gestreden voor elke meter. 
In de 14e minuut leidt de druk van Elistha tot de verdiende openingstreffer, een pass 
van Angelo wordt door Julian in het doel gegleden: 0 - 1. 
Elistha blijft vervolgens DVOL onder druk houden, DVOL komt er echter steeds vaker 
gevaarlijk uit. In de 38e minuut wordt voorgezet vanaf de zijkant op de sterke spits 
van DVOL, die aanneemt, kort draait en de bal onhoudbaar voor Stefan in de rech-
terhoek schiet: 1 -1 (tevens de ruststand). 
 
In de tweede helft zet Elistha DVOL  
meteen vast op de eigen helft, wat  
resulteert in doelpunten in de 43e  

(een hard en mooi afstandsschot 
van Jeffrey op een assist van Levi) 
en in de 44e minuut een slimme actie 
van Angelo: 1 - 3.  
Helaas kwam al snel een tegendoel-
punt 2-3. Met de  inmiddels ingeval-
len Dennis en Daan blijft Elistha de  
achterhoede van DVOL onder druk 
zetten. DVOL krijgt vervolgens de 
bal niet weg uit het  strafschopge-
bied, waarna Daan de bal verovert 
en passt op Dennis die de 2 - 4 scoort. In de 69e minuut scoort DVOL de 3-4 maar de 
scheidsrechter fluit daarna af waardoor de drie punten mee naar Elst gaan. 
 
Frank Oosterbroek 
 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 11        Clubblad 336 

 
 

Wedstrijdverslag E1 op 5 oktober 2013 
 
.        Zaterdag  Zaterdag was voor ons de 

eerste echte krachtmeting met 
ESA E3, die tot dusver ook nog 
ongeslagen waren.  De jongens 
waren in de aanloop naar de 
wedstrijd toe al op scherp gezet 
tijdens de training. Nog even 
doorgesproken waar het in dit 
soort wedstrijden om draait en 
dat we als team het veld in 
moesten gaan. 
 
 

 
We moesten ze vroeg aanpakken en niet laten voetballen. Het was al snel duidelijk 
dat dit een lastig potje zou worden. ESA begon sterk en kreeg wat kleine kansjes. 
ESA kwam met 1-0 voor door een misverstand tussen keeper Dennis en Dante en 
door het gladde veld gleed de bal zomaar in eigen goal. We moesten de jongens 
alert houden en langzaamaan kregen we onze eerste grote kansen. Bram was eerst 
een beetje ongelukkig in de afwerking, maar bij een van zijn doelpogingen gaf Micha 
het beslissende tikje. 1-1. 
Maar zoals vaker als wij scoren, we moesten gelijk weer bij de les zijn. Het spel golf-
de snel op en neer en er werd af en toe hard getackeld, vooral door het fysiek iets 
hardere ESA.  
 
Zij kwamen toch weer op 2-1 voor en we hadden de rust hard nodig. We hadden 
slechts 1 wissel (Sem ontbrak) en de jongens zaten er af en toe flink doorheen. Na 
een peptalk gingen de mannen weer vol goede moed de wei in. Het duurde ook niet 
lang voordat via een mooie aanval Lars het beslissende pasje naar Roel gaf die knap 
scoorde. 2-2. We gingen er voor en door goed vooruit te verdedigen namen we het 
initiatief even over. ESA stond onder druk en maakte ook zo een eigen goal. 2-3 
voor. Maar toch kwam ESA weer op 3-3. Maar Elistha bleef op de winst spelen en via 
een aanval over veel schijven, gaf Tom de bal in de loop met Micha mee, die knap 
van afstand binnenschoot. 3-4 voor. Het thuisspelende ESA had met 3 wissels iets 
meer adem en kwam door 2 goals weer op 5-4 voor. Met nog 5 minuten spelen ga-
ven de jongens met hun laatste krachten nog een beetje gas en met een mooie bal 
van Bram die op de lat uiteenspatte werd de tegenstander verder teruggedrongen. 
Het was Dante die zijn tegenstander en keeper uitspeelde en knap binnenschoot 5-5. 
De scheidsrechter floot snel af. Dit was een wedstrijd om van te smullen, zo span-
nend. De jongens hebben hard gevochten en dit was een dik verdiend punt.  
 
Namens de ouders en trainers, jongens BEDANKT voor deze mooie wedstrijd! 
 
Robert en Marco    
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Mantel Tweewielers Elst sponsort Elistha E2 

 
Op zaterdag 5 oktober kwam Peter Jacobs Van Mantel Tweewielers de E2 van 
Elistha bezoeken. Het team heeft het hele tenue gesponsord gekregen van Mantel 
Tweewielers uit Elst. Naast de shirts, broekjes, sokken en trainingspakken werden de 
spelers ook verrast met nieuwe bidons en een eigen nylon rugzakje.  
Namens de spelers, leiding en bestuur dankt Elistha Mantel Tweewielers Elst harte-
lijk hiervoor! 
 

 
Peter Jacobs (rechts) van Mantel Tweewielers met de E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De trainer van de E2, Johan Hendriks,  bedankt Peter Jacobs en biedt hem, namens de vereniging, 
een bos bloemen aan. 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 13        Clubblad 336 

 

D2 Autex-Chemie BV sponsort Elistha F1 
 

Op zaterdag 12 oktober is de F1 van S.C. Elistha compleet in het nieuw gestoken 
door het bedrijf D2 “Glansrijk de beste” (www.d2.nl). Mario Jonker van D2 overhan-
digde de shirts, broekjes, sokken en de trainingspakken aan de jongens van de F1. 
Het team heeft op zijn beurt beloofd er een succesvol jaar van te maken, maar dat 
gaat wel lukken met zo’n professionele uitstraling.  
 

 
Spelers van de F1 met het nieuwe tenue van D2 Autex-chemie BV 
 
 

Namens de spelers, leiding  
en bestuur danken wij Mario 
hartelijk hiervoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdvoorzitter Albert van Kleef bedankt  
Mario en biedt hem, namens de vereniging, 
een bos bloemen aan 
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 

 
Elistha 1- DVSG 1                                          Uitslag 2-1 (Ruststand 1-0) 
Gespeeld op zondag 8 september 2013 
 
Elistha pakt de eerste drie punten. 
Uit de eerste thuisweedstrijd werden de drie punten in Elst gehouden, maar het veldspel was het niet 
het je van het, zoals wel in de voorbereiding. Maar we zijn pas één wedstrijd onderweg en de tijd zal 
het leren, hoe het verder uit zal pakken. 
Kort of lang gezegd, je moet zelf de doelpunten maken, want normaliter zal de tegenstander dit niet 
voor je doen. 
Sahin Roshanaie probeerde het eerst, maar het werd geen schot van betekenis. Beter ging het in de 
11

e
 minuut tussen Jerino Hallatu en Kevin Tap. Een knappe combinatie en prima afgemaakt 1-0. 

Ook Roy Derksen komt wel eens op, zo ook nu. Via een pass van Dennis Geurts stond hij ineens vrij 
voor de DVSG doelman, maar dit leverde niets op. In de 25

e
 minuut bracht Sylvano van den Brink, de 

meegelopen, Kevin Tap in stelling, maar deze miste deze grote kans. Vijf minuten later werd een 
schot van hem geblokt en bleef de stand dus 1-0. Ook de poging van Sylvano van den Brink, dit keer 
gelanceerd door Jerino Hallatu, bracht geen resultaat. De eerste echte mogelijkheid voor DVSG kwam 
pas in de 42

e
 minuut. De vrije trap van de nummer 10 werd door Elistha goalie Jim Hendriks klemvast 

gepakt. Ruststand dus slechts 1-0 voor Elistha. 
Beter ging het direct na rust. Onze Nathanael Salakory lanceerde ditmaal Jerino Hallatu, die met zijn 
“rechtse” been de 2-0 op het scorebord zette. 
Van DVSG was niet veel te duchten, maar zij sloegen toe in de 70

e
 minuut. In tweede instantie werd 

de bal in het Elistha doel gewerkt door Ton Coenen van DVSG, nadat Jim Hendriks in eerste instantie 
nog redding wist te brengen. 
Direct daarna werd Sylvano van den Brink ingespeeld door Kevin Tap, maar hij had een slechte aan-
name en dus was de mogelijkheid verkeken. Even later schoot Sylvano naast vanaf zo’n 18 meter. 
Een goede poging! 
Elistha kwam goed weg toen het eigenlijk een pingel tegen had moeten zijn. 
In de 75

e
 minuut werd Rowan Leenders gewisseld voor Maikel Melsasail. Hij kwam met zijn rush niet 

verder dan een corner, die niets opleverde. 
In de 93

e
 minuut werd Jerino Hallatu, iets geblesseerd, vervangen door Dick van Dijk. Een bijzonder 

vervelende invalbeurt voor Dick, die er met een zware blessure direct weer afkon. Gezellig zo’n wis-
sel. Hopelijk niet ernstig maar gezien zijn gezicht en de wijze van lopen (!) vrees ik het ergste. 
Spoedig herstel toegewenst! 
Pupil van de week was Bram Hendriks en de wedstrijdbal werd geschonken door Martens Metaal. 
De man in het zwart was de heer Elbers uit Doornenburg. Rapportcijfer een dunne zeven. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Wesley Toonen, Danny Versteege, Roy Derksen, Dennis Geurts. 
Midden: Kevin Tap, Nathanael Salakory, Sahin Roshanaie, Rowan Leenders. 
Voor:  Jerino Hallatu en Sylvano van den Brink. 
Wissels: Maikel Melsasail en Dick van Dijk. 
 
Mahé  
 
DVE Trajanus 1 – Elistha 1                                     Uitslag 1-1 (Ruststand 1-0) 
Gespeeld op zondag 15 september 2013 
 
Elistha scoort slechts één keer tegen 9 Nijmegenaren. 
Het eerste kwartier gebeurde er niets. Aftasten noemen ze dat. Sylvano van den Brink loste het eerste 
schot van de wedstrijd, maar hij zag zijn bal ruim naast gaan. In de 16

e
 minuut werd het iets gevaar-

lijker voor het Elistha doel. Na een kleine solo van een DVE middenvelder werd de bal afgelegd op de 
zeer snelle en handige speler met nummer 7, Hanze. Gelukkig voor Elistha bracht keeper Jim Hen-
driks redding op zijn inzet. 
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In de 34

e
 minuut kon dezelfde nummer 7, Hanza, met zijn tweede gele kaart, dus rood naar de kant. 

Voor Elistha een verademing, want hij was buiten kijf de beste DVE voorwaartse. 
Een schotje van Durmus Karakaya ging nog wel drie meter over, maar het begin was er eindelijk. 
Drie minuten voor rust werd Elistha zowaar op achterstand gezet. In eerste instantie bracht Wesley 
Toonen nog wel redding door de bal weg te koppen, maar de onderschepte bal werd door een woud 
van benen alsnog in het Elistha doel geschoten. Zomaar iedereen, inclusief Jim Hendriks, verrast. 
De bal uit een schot van Daniel Salakory in de linker beneden hoek werd door de Nijmeegse keeper 
vakkundig tegen gehouden. Hetzelfde gebeurde net voor rust met een schot van Nathanael Salakory   
Dit leverde ook niets op. Ruststand dus 1-0. 
Danny Versteege werd gewisseld voor Dennis Geurts. 
Met tien tegen elf zou het nu toch moeten lukken, denk je dan. Echter soms is het dan nog moeilijker. 
Eerst kreeg DVE nog een schietkans, waarop Jim Hendriks redding moest brengen. De eerste echte 
kans en er zouden er nog legio komen, was voor Durmus Karakaya, die de pass van Sylvano van den 
Brink niet in een doelpunt wist om te zetten. Hij raakte wel de keeper en ook de terugspringende bal 
werd door Jerino Hallatu niet op de juiste waarde geschat. In de 55

e
 minuut schoot Jerino Hallatu wel 

op goal, maar het resulteerde slechts in een corner, meer niet. Ook deze corner bracht niets op. 
Een tweede vette kans was voor Emiel Jacobs, die de bal hoog over schoot vanaf zes meter voor 
doel. De goede voorzet kwam van links van Sylvano van den Brink. 
Even was het rustig, maar de kansen bleven komen voor Elistha. In de 70

e
 minuut werd de bal uit een 

corner van Jerino Hallatu door de keeper op de doellijn (!) gered. Elistha zei “ja”, maar de scheids-
rechter zei “nee “. De assistent zei ook nee (heeft zeker goede ogen van zo’n afstand) dus bleef het bij 
nee. Nog geen 4 minuten later schopte Sylvano van den Brink de bal van zo’n vijf meter over. Weer 
een vette kans, onvoorstelbaar. De snelle aanvaller Nick Kexel kwam in de 76

e
 minuut  in het veld 

voor Wesley Toonen. 
Dan eindelijk de gelijkmaker via een aan Elistha toegekende pingel. Verzilverd door Sylvano. 
Sommigen dachten aan een handsbal buiten de “zestien”. Maar jongens, wat veel kansen en dan 
slechts één keer scoren. Normaliter moeten er toch minstens zo’n zeven of acht doelpunten in. 
Oh ja, DVE Trajanus speelde ook nog ongeveer 20 minuten met 9 man, nadat de doelpuntenmaker 
Sagal Hartog, direct rood had gezien. 
Commentaar op de scheidsrechter of zoiets, maar hij mocht in ieder geval naar de douche. De man in 
het zwart (scheidsrechter) was de heer P.J.M. Koster uit Wehl. Rapportcijfer 6 min. 
Mahé 
 
Elistha 1- SVO’68 1                                       Uitslag 7-1 (Ruststand  3-1) 
Gespeeld op zondag 22 september 2013 
 
Elistha speelt SVO van de groene mat.. 
Na de controle van de pasjes in de bestuurskamer, gebeurde dat op het veld nog een keer, en dat 
was voor de eerste keer dat dit op deze wijze gebeurde op “De Pas”. 
Elistha had al in de 2

e
 minuut op voorsprong moeten komen, maar Jerino Hallatu kreeg de bal er niet 

in, na een pass van Sylvano van den Brink, die deze middag wel een stempel op de wedstrijd zou 
gaan drukken. Op een vrije trap van SVO in de 10

e
 minuut moest Elistha keeper Jim Hendriks zich 

uitermate inspannen om de bal uit de bovenhoek te tikken. Het was een “klasse” redding. 
Emiel Jacobs schoot in de 25

e
 minuut op doel, maar deed dat iets te hoog (veel te hoog), na aange-

ven van Jerino Hallatu. Op een pass van Sylvano, raakte Jerino de bal maar half en had het zo maar 
1-0 voor Elistha kunnen zijn. SVO deed ook mee en probeerde het in de 28

e
 minuut. De bal vloog 

slechts één meter naast. Een minuutje later weer Jerino Hallatu. Dit keer werd hij “van de sokken ge-
lopen” , zoals het heet, maar weer geen resultaat voor Elistha. 
Het tegenovergestelde gebeurde. Uit een aanval van SVO kwam de achterhoede van Elistha in de 
knel en de knoei en na enig heen en weer gecaramboleer van de bal, zag de scheidsrechter dat Dani-
el Salakory hands had gemaakt op de doellijn. Penalty en hij kreeg bovendien nog de rode kaart. Dan 
maar met 10 tegen 11. De toegekende penalty vloog er in. Stand 0-1. 
Met 10 tegen 11 kreeg Elistha toch kansen genoeg en zo scoorde Dennis Geurts in de volgende mi-
nuut de 1-1 op aangeven van Emiel Jacobs. 
In de 39

e
 minuut een prima combinatie tussen Durmus Karakaya en Sahin Roshanaie. De naast hem 

lopende Sylvano van den Brink werd door hem in stelling gebracht en zo scoorde hij, de bal onder de 
uitlopende SVO doelman doortikkend, de 2-1 voor Elistha. Voor rust werd het ook nog 3-1, wederom  
door Sylvano na een meesterlijke pass van Durmus. 
Ruststand 3-1. 
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Nog steeds 10 tegen 11, maar tegen dit SVO mocht dat geen probleem worden om een goed resul-
taat te behalen. SVO deed wel mee, maar echt gevaarlijk, neen niet echt. Na een mislukte kopbal van 
SVO op het Elistha doel, kwamen de oranjehemden steeds vaker naar voren en scoorde Sylvano de 
4-1 na een pass van Emiel Jacobs. 
Jerino Hallatu, ongelukkig in zijn acties, werd in de 67

e
 minuut vervangen door Maikel Melsasail. In de 

volgende 3 minuten scoorde Elistha nog 2 keer, via Sylvano van den Brink (pass was van Maikel 
Melsasail) de 5-1 en op een pass van Sylvano scoorde Kevin Tap de 6-1. SVO kwam er helemaal niet 
meer uit. Zo was Elistha met 10 man veel te sterk voor SVO. 
Roy Derksen kwam er in de 75

e
 minuut in voor Kevin Tap. Ook Sylvano van den Brink (4 goals) kreeg 

zijn publiekswissel in de 78
e
 minuut. Zijn vervanger was Nick Kexel. 

De man met een paar assists (Emiel Jacobs) scoorde zelf de 7-1. De pass, door het hart van de ver-
dediging was op maat van Dennis Geurts. 
Jim Hendriks, slechts eenmaal echt beproefd, moest in de 90

e
 minuut nog redding brengen na een 

schot van een SVO aanvaller. 
De scheidsrechter was de heer van Hoften uit Dreumel en deze kwam met zijn verdiende rapportcijfer, 
een 5, niet hoog op de ranglijst. 
De wedstrijdbal werd geschonken door Eddy van Ooijen. 
Mahé 
 
Brakkenstein 1 – Elistha 1                                     Uitslag 2-1 (Ruststand 2-0) 
Gespeeld op zondag 29 september 2013 
 
Elistha maakt verwachtingen niet waar. 
Na het goede resultaat tegen SVO waren de verwachtingen voor de wedstrijd tegen Brakkenstein best 
wel hoog gespannen. Nu is het bepaald niet zo dat Elistha hier in het verleden goede resultaten heeft 
gehaald. Het oude kunstgrasveld ligt ons niet en ook nu bleken de verwachtingen niet waar te maken, 
maar dat lag bepaald niet alleen aan het veld. 
In het begin van de wedstrijd ging het aardig tegen elkaar op. Geen van beiden was echt gevaarlijk 
maar er waren een aantal kleine gelegenheden. In de 2

e
 minuut was er een handsbal in het straf-

schopgebied van Brakkenstein, maar waarschijnlijk keek de scheidsrechter tegen de zon in, want hij 
constateerde het niet. 
Duidelijke was wel dat de Elistha mannen niet  echt met volle inzet speelden. De tegenstander was 
feller en ging duidelijk beter om met het slechte (kunstgras)veld. Met name in de eerste helft maakte 
Elistha een machteloze indruk. Men had bij Brakkenstein duidelijk vat op onze voorhoede, waardoor 
er zeer weinig gevaar kon worden gesticht.  
Voor de rust had men bij Brakkenstein de wind in de rug en Elistha werd dan ook vaak teruggedron-
gen. Onze doelman, Jim Hendriks, was in goede vorm en het was dan ook aan hem te danken dat de 
schade voor de rust beperkt bleef tot twee doelpunten. In de 8

e
 minuut werd de bal in de ruimte tussen 

onze achterhoede en Jim gespeeld. De laatste kwam zijn doel uit maar de spits slaagde er net nog in 
om de bal met een lobje over hem te spelen en de bal verdween in de rechter onderhoek. 
Het tweede doelpunt viel in de 25

e
 minuut. De bal werd van links hard en laag voorgeschoten en de 

complete achterhoede verzuimde in te grijpen. De speler van Brakkenstein kom de bal simpel in het 
doel tikken. 
Elistha kwam toch iets meer in de wedstrijd maar helaas was er geen gelegenheid om de achterstand 
nog voor de rust te verkleinen. Ruststand dus 2-0. 
De thee had ons blijkbaar goed gedaan, want Elistha kwam veelbelovend uit de startblokken. Aanval-
lend en druk zettend op het doel. Dit resulteerde in de 47

e
 minuut in de aansluittreffer. Hierbij was 

onze gehele voorhoede berokken, maar het was Maikel Melsasail die de bal uit een lastige hoek bin-
nen knalde 2-1. 
Elistha kwam nu beter in de wedstrijd, maar de scheidsrechter niet. Zoals wel vaker bij scheidsrech-
ters beheerste deze scheidsrechter de gehele binnencirkel en kwam er bijna niet uit.  
In de 61

e
 minuut kwam Sylvano nog een keer vrij voor de keeper naar een voorzet van Maikel, maar 

de keeper kon net redden. Deze keeper blonk de gehele tweede helft uit door het vele tijdrekken, of 
kon hij echt niet sneller? 
De scheidsrechter deed daar niets aan. Wel gaf hij nog twee spelers van Brakkenstein rood (75

e
 en 

92
e
 minuut) en tweemaal geel, dus rood, aan Dennis Geurts(95

e
 minuut). 

Helaas slaagde Elistha er niet in om te profiteren van het overtal. Dit was ook bijna niet mogelijk om-
dat het zeer rommelig en warrig was gedurende die periode. 
Helaas dus verloren, maar wellicht een les voor de toekomst om direct naar het begin allemaal al met  
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volle inzet te voetballen. 
Oh ja In de 60

e
 minuut werd Wesley Toonen gewisseld voor Danny Versteege en in de 80

e
 minuut 

kwamen Rowan Leenders en Robbert Jan Boekelmans in het veld voor Nathanael Salakory en Roy 
Derksen. 
Scheidsrechter was de heer Schellekens  uit Dreumel. Rapportcijfer een zes min. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Wesley Toonen, Nathanael Salakory , Roy Derksen, Dennis Geurts. 
Midden: Kevin Tap, Durmus Karakaya,, Sahin Roshanaie, . 
Voor:  Maikel Melsasail, Emiel Jacobs en Sylvano van den Brink. 
Wissels: Danny Versteege, Rowan Leenders en Robbert Jan Boekelmans. 
 
Weha  

 
 
Elsweide 1 – Elistha 1                                             Uitslag 1-1 (Ruststand 1-0) 
Gespeeld op zondag 6 oktober 2013 
 
Gelijkspel voelt bijna als een overwinning. 
Je hebt van die sportparken en voetbalvelden die je een apart gevoel geven als je ze voor het eerst 
ziet. De accommodatie van Elsweide is er zo één. De uitstraling is bepaald niet vrolijk en vriendelijk.  
Een sfeertje dat verder nog heel erg wordt bepaald door het verloop van de wedstrijd en dat bleek 
vandaag ook maar weer eens. 
Verder moeten we, denk ik, Hans en Jan van onze accommodatiecommissie maar eens even naar 
Arnhem  sturen om ze daar te leren hoe je fatsoenlijk lijnen trekt. Alle lijnen waren in kronkels getrok-
ken en ik heb nergens gelezen dat dit de nieuwe regels zijn van de KNVB. 
Nu naar de wedstrijd. 
Omdat onze vaste verslaggever afwezig was zou ik een verslag maken. Dat wist ik, maar ik dacht er 
pas aan toen de wedstrijd bijna voorbij was. Sorry voor mahé en alle anderen. 
Even kort een aantal belangrijke zaken uit deze wedstrijd. 
Door een groot aantal blessures en door afwezigheid vanwege vakantie, moest onze trainer,  Edwin, 
noodgedwongen, weer met een heel andere opstelling starten. 
Dit kwam het spel van Elistha bepaald niet ten goede, want er was duidelijk te zien dat een goede lijn 
ontbrak. Het spel was teveel gebaseerd op toevalligheden en minder op goed samenspel. De tegen-
partij beschikte over een aantal technisch goede spelers, maar zoals wel vaker bij dit soort ploegen 
bleef men te lang breien. Het optische overwicht leverde niet veel echte kansen op, omdat als men er 
vrij doorheen dacht te gaan er niet aan werd gedacht dat er buitenspel bestaat en onze grensrechter, 
Hartger, had daar gelukkig goed het oog op. 
Een optisch overwicht dus van Elsweide en enkele gevaarlijke uitvallen, die als ze al zover kwamen 
ook goed onschadelijk werden gemaakt door onze keeper Jim Hendriks. 
Dit tot in de 35

e
 minuut. Balverlies op het middenveld leidde een aanval van Elsweide in met een 

meerderheid aan spelers. De verdediging kon eerst nog ingrijpen, maar de bal kwam terecht bij de 
rechtsbuiten die langs de doellijn richting doel snelde. Aan iedereen voorbij behalve aan Durmus Ka-
rakaya. Deze was genoodzaakt een overtreding te maken, Binnen de zestien, dus een gele kaart, 
maar ook een penalty. 
De penalty werd benut en dus was de stand 1-0. 
Even later een aanval van ons en de bal werd door het midden naar Sylvano van den Brink gespeeld. 
Deze liep vrij op de keeper af, maar de grensrechter dacht ook laat ik de scheidsrechter eens testen 
en hij vlagde voor buitenspel. De scheidsrechter nam het over en dus ging de goal niet door. 
In de eerste helft was Sahin Roshanaie duidelijk de pechvogel. Diverse keer was hij het slachtoffer 
van overtredingen die hem zodanig blesseerden dat hij na de rust werd vervangen door Dennis 
Geurts (Ook niet fit omdat hij de gehele week griep had). Verder werd Maikel Melsasail vervangen 
door Nick Kexel.  
Was er voor de rust sprake van een overwicht van Elsweide, dan ging nu de strijd meer gelijk op. 
Elistha kwam iets vaker in de buurt van en bij het doel van de tegenpartij. De werklust was duidelijk 
meer aanwezig. 
Dit resulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker (rond de 70

e
 minuut). Links voor het doel werd ons een 

vrije trap toegekend die door Emiel Jacobs onberispelijk werd binnen geschoten. 
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De stand was nu dus 1-1, maar dit was tevens een soort lont wat nu bij een aantal spelers van de 
tegenpartij werd aangestoken. Langs de kant zag je de verbeten blikken van een aantal spelers en dat 
resulteerde al snel in een rode kaart, toen een speler woest van achteren uithaalde naar Robbert Jan 
Boekelmans. Dus weer tegen 10 man. Natuurlijk werd deze correcte beslissing de scheidsrechter niet 
in dank afgenomen door spelers en begeleiding van Elsweide. Maar de scheidsrechter trotseerde het 
verbale geweld en ging naar een korte onderbreking verder met de wedstrijd. 
Dennis Geurts bleek toch te weinig adem te hebben na de grep en werd nog vervangen door Dennis 
Neervoort. 
De wedstrijd werd nu verder uitgespeeld. Het bleef natuurlijk spannend met kansen en gelegenheden 
aan beide kanten, maar uiteindelijk blies de scheidsrechter om tien over half vijf (!) af.. 
Dat de scheidsrechter zo laat affloot lag aan de vele onderbrekingen wegens blessures, maar ook aan 
het sussen van ongeregeldheden en aan het feit dat de scheidsrechter nog wel eens meende uit te 
moeten leggen waarom hij gefloten had en tevens veel in zijn notitieblokje zette (misschien had ik hem 
kunnen bellen voor een verslag). 
Maar scheidrechter  Kooij uit Duiven had de beslist niet zo gemakkelijke wedstrijd goed in de hand en 
floot consequent, daarom krijgt hij van mij een acht+. 
 
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Durmus Karakaya,  Rowan Leenders, Kevin Tap en Danny Versteege 
Midden: Sahin Roshanaie, Daniël Salakory en Robbert-Jan Boekelmans. 
Voor:  Maikel Melsasail, Emiel Jacobs en Sylvano van den Brink. 
Wissels: Dennis Geurts, Nick Kexel en Dennis Neervoort. 
 
Weha  

 
Elistha 1 - Eendracht Arnhem 1                                Uitslag 4-1 (Ruststand  3-1) 
Gespeeld op zondag 13 oktober 2013 
 
Elistha boekt normale overwinning.. 
Op deze natte oktoberzondag werd er toch gevoetbald op ons sportpark “De Pas”. Andere velden 
werden afgekeurd, maar het onze is toch wel één van de betere. Ondanks de neervallende nattigheid 
werd er toch om 14.00 uur afgetrapt voor deze zesde competitiewedstrijd. 
Tegenstander Eendracht Arnhem, met een paar bekende gezichten in hun gelederen, nam wel brutaal 
de leiding in de 5

e
 minuut. Eerst speelde Rowan Leenders iets te zacht schuin breed terug op Elistha 

doelman Jim Hendriks, die op zijn beurt ook iets sneller had kunnen reageren op deze bal en zo kon 
Eendracht aanvaller Reda Benatmach de 0-1 aantekenen. 
Twee minuten eerder had Elistha al op 1-0 kunnen staan want uit een vrije trap van Durmus Karakaya 
kreeg Emiel Jacobs een bijna niet te missen kopkans maar de bal vloog net voorlangs en naast. 
In de 13

e
 minuut probeerde Daniel Salakory het met een schotje dat geen probleem was voor de  

Arnhemse doelman. Even later pakte deze ook de volley ingeschoten bal van Emiel Jacobs. 
Een goede combinatie tussen Wesley Toonen en Sylvano van den Brink bleef steken bij off side. 
Elistha was de dominerende ploeg, zoals dat heet en dat vertaalde zich in een doelpunt in de  
33

e
 minuut. Doelpuntenmaker was Durmus Karakaya, die de bal uit een toegekende vrije trap direct in 

een doelpunt omzette. Stand 1-1. 
Nauwelijks 2 minuten later werd het ook 2-1 voor Elistha, doordat Sylvano van den Brink een tegen-
stander goed passeerde en vervolgens Sahin Roshanaie in stelling bracht die vakkundig afrondde. 
Dus in 2 minuten de achterstand omzetten in een voorsprong deed Elistha goed. 
Eendracht Arnhem deed wel mee maar echt gevaarlijk werden ze niet. Direct na de 2-1 verliet Robbert 
Jan Boekelmans het veld met een schouderblessure en Dennis Geurts was zijn vervanger. In de 40

e
 

minuut een mooie voorzet van Emiel Jacobs op het hoofd van Sylvano van den Brink, maar deze zag 
zijn poging net over gaan.  
Op dat moment had hij nog niet gescoord, maar dat deed hij wel in de 45

e
 minuut. Alleen door de  

Arnhemse defensie gelopen en goed gekeken in welke hoek te schieten, maakte hij de 3-1.  
Een bijna gelukt hakballetje van Durmus Karakaya werd door de Eendracht keeper toevallig  
tegengehouden. Dit na een voorzet van Sahin Roshanaie. Ruststand 3-1. 
Na 13 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft schoot Emiel Jacobs de bal hoog over in de 
ballenvanger. Was toch een aardige kans. De oranje keeper Jim Hendriks mocht, neen, moest een 
keer handelend optreden na een poging van de rechter buitenspeler Tahiré Achmed. 
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Daniel Salakory werd gewisseld voor Roy Derksen. Elistha kreeg nog diverse mogelijkheden. Eerst 
was er de combinatie tussen Emiel Jacobs en Sylvano van den Brink, waarbij de bal tot corner werd 
verwerkt en even later zag Durmus Karakaya de bal na zijn afstandsschot op het dak van het doel 
landen. Even later was Emiel Jacobs blij dat hij gescoord had. Netjes in de rechter benedenhoek, 
maar na rijp beraad van de scheidsrechter met de “nieuwe” assistent scheidsrechter  (de eerste was 
al weggestuurd) ging de feestvreugde niet door. Het bleef gewoon 3-1. Dennis Geurts schoot ook nog 
maar eens op het doel, maar de bal ging ruim een metertje over. 
Met nummer 5 kwam Nathanael Salakory in het veld en Sahin Roshanaie kon zich gaan douchen. 
Elistha kwam toch aan het vierde doelpunt. Na een heerlijke pass van Kevin Tap rondde Sylvano van 
den Brink de zaak af (zijn 2

e
 doelpunt) en was de zaak beslist.  

Net voor tjd kreeg Sylvano nog een prachtige gelegenheid. Uit de draai geschoten en ook nog met 
links mikte hij net naast. Drie punten in de tas en iedereen bij Elistha natuurlijk blij. 
Zondag a.s. even niets, maar wel dinsdagavond voor de beker tegen OSC (Oosterhout) uit. 
Op zondag 27 oktober speelt Elistha uit tegen SC Oranje in Arnhem Zuid.  
De wedstrijdbal van vandaag was geschonken door Bosch Car Service Lex Vilier en de pupil van de 
week was Joäo van Nieuwenborg (F2). 
De leidsman was de heer G. Dinkela uit Almelo (kon niet verder). Rapportcijfer : een zesje.  
Opstelling Elistha: 
Doel:  Jim Hendriks 
Achter: Wesley Toonen Rowan Leenders, Kevin Tap en Danny Versteege 
Midden: Sahin Roshanaie, Durmus Karakaya, Daniël Salakory en Robbert-Jan Boekelmans. 
Voor:  Emiel Jacobs en Sylvano van den Brink. 
Wissels: Dennis Geurts, Roy Derksen en Nathanael Salakory.  
 
 
 

Programma Elistha 1 tot de winterstop. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEDANKT! 
 
Hierbij wil ik de spelers en de staf van Elistha 4 hartelijk bedanken voor de fruitmand, 
die ik heb gekregen n.a.v. mijn scooterongeval. 
 
Met vriendelijke groet,  
Frank Oosterbroek. 

 
 
 

7 27-okt-13 SC Oranje 1 vs Elistha 1 14.30 uur

8 03-nov-13 Elistha 1 vs Nijmegen 1 14.00 uur

9 10-nov-13 VVLK 1 vs Elistha 1 14.30 uur

10 17-nov-13 Elistha 1 vs de Paasberg 1 14.00 uur

24-nov-13 Beker / Inhaal

11 01-dec-13 RVW 1 vs Elistha 1 14.30 uur

12 08-dec-13 Elistha 1 vs Arnhemia 1 14.00 uur

13 15-dec-13 SJN 1 vs Elistha 1 14.30 uur

22-dec-13 Beker / Inhaal
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SPONSOR BEDANKT 
 
Elistha 3 presenteert met trots nieuwe sponsor. 
 
Het derde elftal van Elistha gaat dit seizoen gekleed in volledig nieuwe tenues, met 
dank aan een nieuwe sponsor: House of Billiards Arnhem. 
Dit zeer gezellige uitgaanscentrum heeft ervoor gezorgd dat het derde elftal weer 
flitsend het veld op kan. Het elftal heeft zich inmiddels ook al gemeld bij de sponsor 
voor het eerste uitje en dat zal niet snel vergeten worden. 
Als dank hoopt het elftal de sponsor te kunnen bedanken via een kampioenschap.  
Dankzij de nieuwe kleding, is het seizoen in ieder geval goed gestart met een tot nu 
toe ongeslagen status. Mocht het kampioenschap toch niet lukken, dan is de dank 
aan House of Billiards Arnhem zeker niet minder groot!  
Aan de kleding zal het niet liggen!  
Natuurlijk poseerde het team vol trots met het nieuwe tenue. 
 

 
 
Namens het derde elftal (en namens heel Elistha) wensen wij de sponsor veel  
(sportief) succes! 
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VERJAARDAGEN 

 

NOVEMBER DECEMBER

02 RICKY GERRITSEN 01 HENK STRAATMAN

03 TWAN GESINK 01 ANTOINE ZWARTKRUIS

03 JEDIDJA POLASEKE 02 FEMKE PETERS

04 MILA HENDRIKS 03 HARTGER VAN DE KAMP

06 RENE HOUKES 04 TOM KOESLAG

06 JORIS ZWIER 05 ROY DERKSEN

07 ANDY SAPULETEJ 06 MARIO JONKER

09 CARLITO WACKI 09 DAAN JONKER

12 LUCA GERRITS 10 RENZO HILVERS

13 JASPER BRUINS 10 JEREMY LENSINK

13 TRIENA HENDRIKS PETERS VAN NIJENHOF 10 REINDER PETERS

14 DENNIS KNIPPING 10 WESLEY TOONEN

15 SEM PETERS 11 WINO GERRITSEN

15 DICK RAJA BOEAN 13 RICK OOSTERBROEK

16 RICKY VAN DER NIEKERK 14 NICKY KOP

19 RICARDO SCHOUTEN 15 GEERT DULOS

22 BRITTANY BURGERS 16 TOBIAS MOL

23 MARIJN GROENENDIJK 16 FRANK USMANY

24 ERIK VAN DER UPWICH 17 JORDY BURGERS

25 LUNA COENDERS 17 CHRISTIAN PAUL

26 BART BERNS 18 BRETT BOONE

27 MITCHEL DULOS 23 RENE ROTHUIZEN

27 MARISSA VAN REEKUM 24 WESSEL VAN ELST

28 DURMUS KARAKAYA 24 PETER GROENEVELD

26 DEJAN MAASSEN

26 HERMAN SCHUIJL

29 KIMBERLEY VAN DER KLEIJ

30 NATHAN SMITH

31 TYAGO HULSHOF
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2013-2014 

 
 

 
 
 
 
 

HOOFDSPONSOR :    SNS BANK 

Elistha 1 :                            SNS BANK

Elistha 2 :                            HCR 'T WAPEN VAN ELST

Elistha 3 :                            HOUSE OF BILLIARDS ARNHEM

Elistha 4 : HOUTHANDEL WOUDENBERG

Kabouters 1 :                         Elistha (shirts)

Pupillen F1:                        AUTEX-CHEMIE (shirts, broekjes, sokken en trainingspakken)

Pupillen F1:                        SNS Bank (tassen)

Pupillen F2:                        KWALITEITSSLAGERIJ DE LEEUW (tenue)

Pupillen F3: PLANOFORM (shirts)

Pupillen F4: VME (shirts)

Pupillen E1:                         HENDRIKS CLEANING (shirts)

Pupillen E2 :                        MANTEL (shirts, broekjes, sokken en trainingspak)

Pupillen E3:                        Mousset Chocolaterie (shirts),

Pupillen E3 :  KLUSBEDRIJF VAN KLEEF (tassen)

Pupillen E4: MANTEL (shirts, broekjes, sokken)

Pupillen E5 Elistha (shirts)

Pupillen D1 :                       BERNE KLINIEK Veghel (tenue)

Pupillen D1 :                       STRAETUS incasso (trainingspakken)

Pupillen D2: RGS (glas) Elst (tenue, trainingspakken en sportassen)

Pupillen D3: BORGVAST (shirts)

Junioren C1 : SNELDERS SPORT (shirts)

Junioren C2:                       MANTEL ELST (tenue)

Junioren B1:                        BOB (tenue)

REKLAMEBORD SPONSOREN

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant LINGE HOTEL ELST

AUTOBEDRIJF MUYS MANTEL for fashion and sport

AUTOBEDRIJF TIP MEURS, loodgietersbedrijf

AUTOSCHADE ELST BV MIKO, koffie / lavadrinks

AUTOSERVICE LAMPRECHT NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN NOTARISSEN ELST

BERNS BV, horeca Nijmegen OVERBETUWE COLLEGE,

BURGERS onderhoudsbedrijf OMNISIGN reclame design bureau

CAFÉ 'T FORT OUWERLING OPTICIENS

C1000, supermarkt Mc.Leane OZON BV afval olie

CARWASH CENTER Elst autowassen PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

CHR. MULLER TOUW BV PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DE LEEUW, kwaliteitslagerij SNELDERS SPORT

FIETS SERVICE RENE VAN DAM SNS BANK

FLYNTH, accountants en adviseurs STUART AUTOSCHADE Elst

FRANCISSEN INSTALLATIES BV STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HARTELUST pannenkoek villa ULTI PRINT, zeef en textielprint

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes UITVAARTVERZORGING DE WIT

HERTOG JAN bier VAN DIJL ADVOCATEN BV advocatenkantoor

HUISMAN, electrotechniek VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

JANSEN MAKELAARS W.H.J. MULDERS, slopersbedrijf

J. JANSEN, aannemingsbedrijf WIDO BV, kraanbedrijf

JACOBS , beheersbaar onderhoud WITJES, makelaars

JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs WUBBEN CLEANING olie

KLINGELE GOLFKARTON IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2013-2014 

 

 

CLUBBLAD ADVERTEERDERS

A. VAN KLEEF, montage- en klusbedrijf INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN

ALANYA, Mini Resto JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AMI KAPPERS kapper JANSEN MAKELAARS 

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN JEWELZ & MORE

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

CAFETARIA JONKERS L' ITALIANO ristorante pizzeria

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf LA STRADA ijssalon - lunchroom

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE LOZEMAN TUINMACHINES BV 

COLOURS HOME VAN AALST MANTEL for fashion and sport

DA VAN OORT drogisterij MEGALUX rolluiken en zonwering

DAVE'S dierenspeciaalzaak NOTARISSEN ELST

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit ONDER DE TOREN

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk OUWERLING OPTICIENS

DE SMALE assurantiekantoor PLAZA HENDRIKS cafetaria

EXPERT ELST electronica winkel RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

FOCUS verlichting ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SCHILDERSBEDRIJF GEBROEDERS BAARS

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

GIJSBERTS , garage en tweewielers SILSY Cadeaus

HAARSTUDIO ALLURE SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNS BANK

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HERBALIFE Adviebureau U-NIEK bloemsierkunst

HET HEERENHUIS kapper VAN DE WAL woninginrichting

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

HILVIS visspecialist VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HUTING SCHILDERWERKEN VINK HEKWERKEN ELST

WILDKAMP BV

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

D2 GLANSRIJK DE BESTE PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING VERKEERSSCHOOL HENK PAUL

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

B & B, meubelen SIMAKO - BDM, motoren

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 WELKOOP ELST

MARTENS STAAL ELST WILLEMSEN WONEN

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 Jessica Janssen-Nederveen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 026-3793904 

        

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 

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

Alg. Junioren Coörd.        

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 december 2013 


