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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we ons op 
voor de feestdagen aan het einde van het jaar. 
Opvallend is wel dat er tot nu toe heel erg weinig wedstrijden zijn afgelast.  
 
De jeugdteams die aan de najaarscompetitie deelnamen, hebben hun wedstrijden 
zonder problemen allemaal kunnen spelen. De overige teams zijn, zonder inhaal-
wedstrijden aan de tweede competitiehelft begonnen. 
Bij de jeugd is het najaar seizoen dus afgelopen en de F1 en E2 zijn  
najaarskampioen geworden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te vieren. 
De overige jeugdteams hebben het wisselend gedaan in de najaarscompetitie.  
Enkele teams zijn duidelijk te hoog ingedeeld, maar dat wordt wel rechtgetrokken in 
de voorjaarscompetitie. 
Bij de senioren vallen de resultaten van het eerste een beetje tegen. Belangrijkste 
oorzaak is het grote aantal blessures. Aan de inzet ligt het zeker niet. 
De overige senioren elftallen doen het goed. 
 
In dit clubblad mededelingen van het bestuur.  
Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering is het dagelijks bestuur weer compleet.  
Verder weer de verslagen van het eerste. 
Ook aandacht voor de pupil van de week en een verslag van de resultaten van ons 
team dat heeft deelgenomen aan de Elster Dorpsquiz.  
 
Onlangs heeft de PR commissie een oproep in het clubblad geplaatst. Nog steeds 
geldt dat we dringend uitbreiding/versterking van onze commissie nodig hebben.  
Een andere mogelijkheid voor leden is het aanleveren van potentiele sponsors.  
De PR gaat hier dan mee aan de slag en levert het resultaat op (bijv. reclamebord, 
advertentie, banner) dan krijgt degene die de sponsor heeft aangemeld een leuke 
attentie. 
Aanmelden en informatie bij de PR leden (zie achterin dit blad) of  
via mail ( pr@sc-elistha.nl ) 
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een  
voorspoedig, maar vooral gezond 2014 toe. 
 
Wim Hendriks 
 

 
 
 
 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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Samenstelling Bestuur. 
Tijdens de Ledenvergadering van 22 november 2013 is Martin de Goey benoemd tot voorzitter.  
Verder werd Jessica Janssen Nederveen benoemd tot penningmeester. 
Secretaris was en blijft Mireille Wiersma Nool 
Het dagelijks bestuur is daardoor weer compleet.  
 
Het Algemeen Bestuur bestaat verder uit :  
Albert van Kleef (Afdeling Jeugd),  
Henry Schuijl  (Afdeling Senioren) 
Hans Holtrop (Accommodatie Zaken) 
Reinder Peters (Ledenadministrateur).  

 
 
Jan Nab benoemd tot erelid. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2013 is Jan Nab benoemd tot erelid van de 
vereniging. 
Naast het feit dat Jan al 55 jaar lid is, heeft hij zich veel ingezet voor de vereniging. 
Naast jarenlang actief voetballer was hij geruime tijd jeugdleider. Verder is hij nu al jaren lid van de 
accommodatie commissie. Hij is elke dag aanwezig om mede te zorgen voor onderhoud van gebou-
wen en velden. 
Op de foto wordt Jan de speld opgespeld door erevoorzitter Ben Holtrop. 
 

 

 

 

Op vrijdagavond 20 december 2013 organiseert de Activiteiten commissie van Sportclub 
Elistha weer de jaarlijkse Kerstbingo.  
De doorgewinterde bezoekers weten inmiddels al jaren hoe gezellig het er aan toegaat.  
Als u nog nooit heeft meegespeeld, moet u dat beslist een keer doen.  
U zult er zeker geen spijt van krijgen! 
 
Plaats :   Kantine op de Pas 
Aanvang:    20.30 uur. 
 
Door onze sponsors en verschillende gulle winkeliers uit de regio zijn weer fraaie prijzen be-
schikbaar gesteld. Nou alleen nog een beetje mazzel op die avond en u gaat naar huis metprij-
zen waar de vonken vanaf vliegen. 
U bent allen van harte welkom. 
Laten we er weer een gezellige afsluiting van het jaar van maken! 
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NIEUWJAARSTOERNOOI 4 JANUARI 2014. 
Programma: 
 
18.30 uur:  Elistha 2  - Elistha 4 
18.30 uur:  Elistha B1  - Elistha 3 
18.50 uur:  Elistha B1  - Elistha 4 
18.50 uur:  Elistha 3  - Elistha 2 
19.10 uur:  Elistha 3  - Elistha 4 
19.10 uur:  Elistha 2  - Elistha B1 
 
Een prijs voor de toernooi winnaar en een fair play prijs. 
Prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Zoals gebruikelijk vindt op zaterdag 4 januari 2014 weer de traditionele  
wedstrijd plaats tussen het huidige eerste elftal en Oud Elistha 1. 
De wedstrijd van Oud Elistha tegen Elistha 1 begint om 18:45 uur. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Na afloop van de wedstrijden is vanaf  20:00 uur de nieuwjaarsreceptie met live muziek .  
Tijdens deze receptie vinden ook huldigingen plaats. 

 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters,  
ouders van jeugdleden en  vanzelfsprekend onze sponsors uit voor deze 
Nieuwjaarsreceptie. 

U bent allen van harte welkom! 

 

 
 

Het bestuur van de voetbalvereniging 

 

"SPORTCLUB ELISTHA" 

 

Wenst alle leden, donateurs, vrienden en  

sponsoren prettige Kerstdagen en een fijne 

jaarwisseling. 

 
Tevens willen wij graag u en allen die u lief 

zijn, een voorspoedig en gezond 2014 

toewensen. 
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Hallo clubgenoten, 
 
Nu het voor de meesten de winterstop is blikken we nog even terug op afgelopen 
seizoen. 
 
De Grote Clubactie is achter de rug en er zijn dit jaar zelfs meer dan  
1000 loten verkocht. Wie de meeste loten verkocht heeft lees je verder op in deze 
jeugdnieuwtjes. 
 
Ook mochten twee leden pupil van de week zijn bij Elistha 1 wat altijd weer een fijne 
dag voor ze is. De verslagen kun je op de volgende bladzijde lezen. Ook het verslag 
van Bram Hendriks over zijn dag als pupil van de week op 8 september staat in dit 
clubblad omdat ik het vorig clubblad niet geplaatst had, sorry hiervoor Bram! 
 
Gelukkig hebben we ook dit jaar kampioenen in ons midden. Zowel de spelers van 
de F1 als van de E2  mogen zich najaarskampioen noemen. Er zijn leuke foto’s ge-
nomen en Jedidja Polaseke heeft een stukje geschreven over zijn kampioenschaps-
feest bij de E2. 
 
Namens de jeugdcommissie wens ik jullie veel leesplezier! 
 
 
Tot slot wens ik jullie allemaal fijne Kerstdagen en een super 2014 toe. 
 
 
 
 
 
 
 
Mira Burgers 
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
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Bram Hendriks, pupil van de week op 8 september 2013 
Ik ben Bram  Hendriks 10 jaar speelt in de E1 van Elistha. En was op 8 september 
pupil van de week. Bij het eerste elftal van Elistha tegen DVSG, overal heb ik bij  
mogen zijn , de bespreking in de bestuurskamer en in de kleedkamer.  
Met de warming up mocht ik helpen om de jongens warm te lopen en mocht mee 
stretchen. De bal die ik na afloop van de trainer Edwin heb gekregen ,met alle hand-
tekeningen er op heeft een ere plaatsje op mijn kamer gekregen. 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
Bedankt jongens !  Bram Hendriks 
 
João van Nieuwenborg, pupil van de week op 13 oktober 2013 
Ik mocht de bal uitnemen en heb ook een doelpunt gemaakt. Vond het heel leuk. Ik 
heb de hele wedstrijd gekeken en in de rust hebben we ook even gevoetbald. De pen 
was kwijt dus toen konden de spelers hun handtekening niet zetten op de bal. Maar 
dat zou later nog wel komen gelukkig! Oh ja ik heet João en ben nu 7 jaar en speel in 
de F2 
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Nick Jacobs, pupil van de week op 3 november 2013 
Het begon allemaal op een koude en winderige zondag. Het was 3-11-2013 en het 
eerste elftal moest thuis spelen tegen Nijmegen 1. Om 13:00 uur verzamelen in de 
bestuurskamer met de trainer, staf en de spelers voor de tactische bespreking.  En 
de pupil van de week Nick Jacobs stond vandaag in het zonnetje en mocht hier deel 
aan nemen. De trainer was kort en krachtig, iedereen wist wat hem te doen stond.  

 
Voordat de spelers het veld opstormden moesten  
enkelen zich eerst nog even kort laten behandelen 
door de sportmasseur. Even lekker de spieren los 
masseren.  
Na een gezamenlijke overwinningskreet het veld op 
voor de warming up.  
 
 

Even lekker in looppas om de  
spieren wat op te warmen.  
 Met zijn allen als 1 team. 
Indrukwekkend om te zien,  
aldus onze pupil. 
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De wedstrijd zelf (Elistha 1 - Nijmegen 1) begon positief voor de thuisploeg, want al 
na 2 minuten was het 1-0 door een intikker van Emiel. De keeper van Nijmegen raak-
te dusdanig geblesseerd dat hij het veld moest verlaten (verstapt?) 
Door een aantal persoonlijke fouten wist Nijmegen na een kwartier op 1-1 te komen 
en vervolgens tot vlak voor rust uit te lopen naar 1-4. Gelukkig was Michael nog tref-
zeker in de 45e minuut, 2-4. En Nick... Die bekeek alles vanaf de bank met een 
snoepje en een drankje. 
In de 47e minuut was het Jerino die er 3-4 van maakte. Top! Vervolgens zwakte het 
spel van Elistha weer wat af en werden er weer wat foutjes gemaakt waardoor Nij-
megen weer kansen kreeg. Gelukkig werden deze kansen niet benut. Nick vanaf de 
reservebank kreeg meer praatjes en vond dat Elistha nu maar de gelijkmaker moest 
maken. In de slotfase wist invaller Nick (Kexel) de stand dan toch nog gelijk te trek-
ken door een schot vanaf rechts in de uiterste linkerhoek, 4-4. Mooi doelpunt en... 
toch nog een punt. Einduitslag 4-4.  

 
Na de wedstrijd mocht de 
pupil van de week nog 
even naar de bestuurska-
mer om een presentje in 
ontvangst nemen van  
trainer Edwin. Het presentje 
bestond uit een wedstrijd-
bal met alle namen van de 
spelers van Elistha 1 en 
een officieel Elistha vaan-
tje. Nick was hier echt  
super blij mee, zijn dag kon 
niet meer stuk! 
 
 
 

 
Tot slot mocht hij nog even in de kantine zitten bij de spelers en kreeg hij nog een 
frietje en een drankje. Mmm........lekker!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dag vergeet ik nooit meer en morgen heb ik weer wat leuks te vertellen op 
school, aldus een blije Nick. Iedereen bedankt voor deze leuke dag! 
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Grote Clubactie 2013 groot succes! 
 
 
Eind november is de Grote Clubactie afgesloten. Ons doel binnen Elistha was dit jaar 
om minimaal 1000 loten te verkopen. Deze magische grens is uiteindelijk gehaald, 
we zijn er zelfs overheen gegaan! 
Complimenten voor alle pupillen van de Kabouters, F- , E- en D-pupillen die hun best 
hebben gedaan om zoveel mogelijk loten aan de man te brengen.  
De beste lotenverkoper was dit jaar Jesper Jansen. Hij verkocht maar liefst drie  
lotenboekjes vol. Heel knap gedaan! Jesper mocht daarom een waardebon in  
ontvangst nemen voor gratis friet, snack en frisdrank naar keuze in de kantine.  
Tevens werd hij verblijd met een “zak van Sinterklaas”, een zak vol lekkers die ter 
beschikking was gesteld door zonnebrillen.com, een van de sponsoren van de Grote 
Clubactie. 
De opbrengst van de actie zal ten goede komen aan de jeugdafdeling, dus alle  
verkopers zien hun investering ook weer terug! Te zijner tijd zullen we laten weten 
waaraan het geld wordt besteed. 
Namens het jeugdbestuur bedanken wij alle pupillen hartelijk voor hun inzet bij het 
verkopen van de loten. Op naar een mooi resultaat in het volgende seizoen! 
 
 

  
 
Carolien Polaseke 
Jeugdcoördinator 
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De E2 is najaarskampioen!!! 
 
Wij zijn zaterdag 30 november kampioen geworden. 
De competitie ging goed, we hadden alle wedstrijden gewonnen en 1 gelijk. 
Op 30 november moesten we tegen de Bataven. 
Ze hadden evenveel punten als wij. 
Dus het was super spannend. 
Maar gelukkig gelijk dus allebei kampioen. 
Op 7 december gingen we het feestje vieren. 
We waren in de kar geweest en op het bordes van het gemeentehuis geweest. 
We gingen vuurwerk afsteken. En de burgemeester kwam ons een hand geven.  
En er werden heel veel foto’s gemaakt. 
Toen gingen we weer terug naar Elistha. 
We gingen daar frietjes eten en we kregen een AA-tje en we kregen een t-shirt en 
medaille en een beker. 
Ik vond het leuk, ik denk dat de rest het ook leuk vond. 
 
Geschreven door Jedidja Polaseke 
 

Burgemeester van Asseldonk kwam 
de jongens hoogstpersoonlijk  
feliciteren. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 11        Clubblad 337 

F1 kampioen!! 
 
Ook zijn de jongens en meiden van de F1 onder leiding van Mario Jonker en Antoine 
Zwartkruis kampioen geworden. 
 
Op de website viel op 4 december te lezen:  
 
Team F1 is er in geslaagd ongeslagen kampioen te worden dit najaar 2013… 
We moeten nog 2 wedstrijden spelen, maar de kampioensbeker is al in de pocket!! 
 
Jongens en Meisje van de F1 wij zijn TROTS op jullie en gaan dit snel vieren met zijn 
allen :-) 
 
KAMPIOENEN, KAMPIOENEN, KAMPIOENEN, KAMPIOENEN, KAMPIOENEN, 
KAMPIOENEN 
 
 

 
 
F1 met beker 
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BEDANKT! 
 

Wij bedanken het bestuur van Elistha hartelijk voor de prachtige bos bloe-

men die we hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 40 jarige huwelijk. 

 

Herman en Thea Clappers. 

 
 

De een 

 

Hij speelde slechts om naam te maken 

Kwam op het veld net op tijd 

Hij vond zichzelf de beste speler 

Had het hoogste woord na elke strijd 

Om t’ minste maakte hij zich kwaad 

Hij werd door iedereen gehaat 

 

 

De ander 

 

Hij speelde slechts voor zijn genoegen 

Kwam steeds vroegtijdig op het veld 

Hij bleef bij alles zeer bescheiden 

Al was hij vaak de grote held 

Had nooit veel drukte of kritiek 

Hij was de lieveling van het publiek 

 

De Praatpaal 

 

 

PROGRAMMA WINTERSTOP SELECTIE 
 

DATUM  WEDSTRIJD  AANVANG 

19-01-2014 Fortissimo 1 -  Elistha 1 12.00 

26-01-2014 HAVO 1 - Elistha 1 11.00 

26-01-2014 HAVO 2 - Elistha 2 11.00 

01-02-2014 Uden 1 - Elistha 1 17.00 

09-02-2014 Elistha 2 - SVHA 2 10.30 

09-02-2014 Elistha 1 - SVHA 1 12.30 
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 

 
SC Oranje 1 – Elistha  1                                        Uitslag 3-2 (Ruststand 3-2) 
Gespeeld op zondag 27 oktober 2013 
 
Elistha geeft even “niet thuis”. 
Waar toch wel aan een overwinning gedacht werd, kwam het achteraf voor menigeen uit als een deceptie. 
SC Oranje, vier wedstrijden gespeeld, en slechts een keer gewonnen, dat moest toch wel goedkomen.  
Zo, zou je denken, maar de waarheid is totaal anders. Gelukkig wel bij droog weer. 
Elistha begon goed aan de strijd. Nou ja strijd was het niet. Een uiterst sportieve wedstrijd, geleid door een goede 
scheidsrechter. 
Johan Ruiten, de goede stand-in voor de geblesseerde Jim Hendriks, moest wel even ingrijpen in de 4

e
 minuut.  

Al in de 7
e
 minuut was het raak voor Elistha. Uit een toegekende vrije trap werd de bal door Emiel Jacobs ineens 

in het doel geschoten. Stand 0-1. 
De vreugde was van korte duur. Twee minuten later was het alweer gelijk, nadat de Elster verdediging bleef staan 
voor vermeend buitenspel van Oranje. Sander Kok had geen moeite om zo gemakkelijk te scoren. Stand dus 1-1. 
Na 22 minuten werd het zelfs 2-1. Wederom na een buitenspel luchtje. De doelpuntenmaker was nu Raider Mu-
hammed. Elistha had even later ook nog geluk toen de bal na een afstandsschot via de onderkant van de lat weer 
het veld insprong. 
Net voor rust viel ook nog de 3-1 voor Oranje. Nadat de laatste man van Elistha mistastte was ook het lobje van 
Sander Kok voor Jurrian Ruiten te veel. Nog geen minuut later werd de stand iets dragelijker toen opnieuw Emiel 
Jacobs de bal uit een vrije trap van Dennis Geurts in het Oranje doel kopte.  Stand 3-2 en rust. 
Na rust direct een geweldige kans voor Oranje, maar van dichtbij werd de bal keihard hoog over geschoten. In de 
58

e
 minuut had Dennis Geurts geen geluk met zijn kopbal. Uit een vrije trap van Sylvano van den Brink kopte hij 

maar net over. Aan de andere kant wist Jurrian Ruiten een verdere afgang te voorkomen door een goede redding 
te verrichten. Twee minuten later een identieke situatie. Wederom Jurrian, met één hand redding brengend. 
Het schot van Daniel Salakory in de 63

e
 minuut vloog dan wel 6 meter naast, maar was het begin, waar Elistha 

toch iets meer van zich moest laten zien. Durmus Karakaya werd gewisseld voor Maikel Melsasail in de  
67

e
 minuut. En hij liet zich direct tweemaal goed zien. Eerst vloog zij schot 2 meter naast en even later probeerde 

hij het met zijn hoofd, maar de bal ging recht omhoog, uit een voorzet van rechts. Ook Dennis Geurts krulde de 
bal maar net naast. Het was allemaal: “Net niet”. 
In de 81

e
 minuut ook nog hands gezien door de scheidsrechter bij Elistha. Dat ook nog. Maar gelukkig werd de 

toegekende strafschop niet benut en zo leefde Elistha nog. Wel nog op een achterstand, maar et was Elistha dat 
nu de bovenliggende ploeg was. In de 88

e
 minuut een voorzet van Maikel Melsasail op Emiel Jacobs maar ook 

zijn inzet bracht geen succes. 
Roy Derksen, flink en lang warmgelopen, mocht dan eindelijk de plaats van Daniel Salakory innemen. Ook de 
twee laatste noemenswaardig heden waren voor Elistha. Eerst belandde de bal uit een vrije trap van Emiel  
Jacobs in de handen van de Oranje keeper en vervolgens zag Dennis Geurts zijn inzet naast vliegen. Elistha was 
in de tweede helft de ploeg die veel aan de bal was, maar dit had geen rendement. Volgende keer beter. 
Scheidsrechter, de heer Arnts uit Nijmegen, floot na 100 minuten af en was echt géén thuisfluiter.  
Rapportcijfer een zeven en een half. 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jurrian Ruiten 
Achter:  Robbert Jan Boekelmans, Daniel Salakory, Kevin Tap, Nathanael Salakory 
Midden:  Durmus Karakaya, Dennis Geurts, Jerino Hallatu 
Voor:   Shahin Roshanaie, Emiel Jacobs, Sylvano van den Brink 
Invallers:  Maikel Melsasail, Roy Derksen. 
 
mahé 

 
 
Elistha  1- Nijmegen 1                                             Uitslag 4-4 (Ruststand 2-4) 
Gespeeld op zondag 3 november 2013 
 
Invaller Kexeltje redde Elistha. 

Een productieve score van Elistha en Nijmegen. Een eindstand die je niet elke zondag ziet 4-4. 
Elistha had in de 2

e
 minuut geluk. Emiel Jacobs kon de 1-0 scoren nadat de keeper van Nijmegen uitgleed en de 

bal finaal miste. Bovendien hiel hij er een blessure aan over. 
In de 8

e
 minuut haakte Roy Derksen een aanvaller van Nijmegen buiten de 16 meter, maar de scheidsrechter 

wees wel naar de stip, ondanks het vlaggen van Henry Schuijl, onze vlaggenist. Invaller doelman Jurrian Ruiten 
(vervanger van de geblesseerde Jim Hendriks) keerde de, toch wel goed ingeschoten, bal van Nijmegenaar Sven 
Klaassen. Vijf minuten later moest doelman Ruiten weer aan de bak. Ditmaal om een keihard afstandsschot on-
schadelijk te maken en dat deed hij voortreffelijk. 
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In de 16
e
 minuut was Nijmegen midvoor Sven Klaassen te rap voor Roy Derksen en scoorde, onhoudbaar, de 

gelijkmaker. Even daarna ging het goed mis. Na mistasten van de Elistha keeper en het verspelen van de bal kon 
wederom de nummer 9 van Nijmegen, Sven Klaassen scoren. 1-2. 
Elistha had even later pech. Nadat Maikel Melsasail zijn ingeschoten bal gekeerd zag worden door de keeper kon 
Emile Jacobs er in de rebound net niet bij. 
Erger werd  het nog in de 33

e
 minuut. Zomaar uit het niets scoorde Sven Klaassen zijn derde treffer, door uit de 

draai direct op doel te schieten. 1-3. 
Jerino Hallatu gaf uit een Elistha aanval goed voor op Emiel Jacobs, maar deze zag zijn inzet gestopt door de 
Nijmeegse invaller doelman. De twee corners die volgden brachten niets op. Toppunt werd het in de 39

e
 minuut. 

De totale Elistha defensie werd door de Nijmegen aanvallers uitgespeeld en geheel vrij voor het doel kon Amer 
Begovic de 1-4 binnen tikken. 
Danny Versteege werd gewisseld voor Shahin Roshanaie in de 40

e
 minuut. Op slag van rust wist ook Maikel 

Melsasail het doel te vinden na een pass van Robbert Jan Boekelmans. Stand 2-4. 
Direct daarop gevolgd door de wissel van Dennis Geurts, ook geblesseerd. Invaller was Sylvano van den Brink. 
Emiel Jacobs probeerde het nog maar eens in de 50

e
 minuut, maar meer dan een corner hield Elistha er niet aan 

over. 
Ruststand na 51 minuten derhalve 2-4 voor Nijmegen. Elistha zou er in de tweede helft goed aan moeten trekken 
om de Oranje vloot nog vlot te trekken. Wanneer hebben ze in de rust met 2-4 achter gestaan? 
Na drie minuten in de tweede helft wist Jerino Hallatu door een wir war van spelers te scoren en zo werd het toch 
spannend. Sylvano van den Brink knalde de bal op het Nijmegen doel, maar nu stond de keeper wel op de goede 
plaats. Nijmegen, puur gericht op de counter. Terwijl het af en toe regende en (gelukkig op grote afstand)  
onweerde, bleef het maar 3-4. In de 72

e
 minuut dacht Jurrian Ruiten, de Elistha doelman, de bal eenvoudig naar 

voren te schieten Hij raakte de bal totaal niet (alleen lucht). Ook de Nijmegen aanvaller schrok hiervan en wist 
niet te scoren uit een totaal vrije positie. Dat zou toch het nekschot geweest zijn voor Elistha.  
Opschudding in de 74

e
 minuut toen Jerino Hallatu duidelijk onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Niet 

gezien door de scheidsrechter. Vier minuten later een klein (?) incidentje bij het Nijmegen doel. Een trapje hier en 
een klapje daar, met daarna een gesprek je tussen de scheids en de beide aanvoerders en de wedstrijd ging 
weer gewoon verder. Zonder kaarten. 
Na 81 minuten had Robbert Jan Boekelmans de pijp leeg en was bovendien ook een beetje geblesseerd.  
Invaller was de kleine snelle Nick Kexel. Aansluitend kon een Nijmegenaar met direct rood naar de kant, na een 
overtreding op Daniel Salakory. Dit gebeurde 8 minuten voor tijd. Nog steeds 3-4. 
Elistha dacht nog wat te kunnen halen en dat gebeurde in de 92

e
 minuut. Invaller Nick Kexel werd in de ruimte op 

rechts aangespeeld, passeerde een Nijmeegse verdediger en haalde knal hard uit. Onder de keeper door vloog 
de bal binnen tegen het net. 
Nick blij en Elistha blij natuurlijk en Nijmegen bleef met een katertje achter. Met 1-4 voor en dan met 4-4 gelijk-
spelen. Dat is voetbal. 
Scheidsrechter was de heer Gieling uit Groessen. Rapportcijfer een 5. 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jurrian Ruiten 
Achter:  Danny Versteege, Daniel Salakory, Kevin Tap, Roy Derksen 
Midden:  Robbert Jan Boekelmans, Dennis Geurts, Rowan Leenders 
Voor:   Emiel Jacobs, Jerino Hallatu, Maikel Melsasail 
Invallers:         Shahin Roshanaie, Sylvano van den Brink, Nick Kexel. 
 
Mahé 

 
 
VVLK 1 – Elistha  1                                        Uitslag 0-2 (Ruststand 0-1) 
Gespeeld op zondag 10 november 2013 
 
Elistha stelt zege pas laat zeker. 
Gelukkig onder droge omstandigheden en een flauw zonnetje, met wel een koude wind werd de strijd aangebon-
den tegen Leuth, op het sportpark “De Duffelt”. Op een geweldig sappige ondergrond en een veld zonder lijnen 
en ook nog eens veel te lang gras moest Elistha maar proberen de punten binnen te halen. 
In de 8

e
 minuut stuitte Dennis Geurts met zijn vrije trap nog op de keeper en vervolgens raakte Emiel Jacobs in 

de rebound de paal. Net even geen geluk. 
Negen minuten later wel geluk voor Elistha. Na vermeend buitenspel van VVLK, wel gevlagd door ass. Scheids-
rechter William Peters, liet de man in het geel  (scheidsrechter) rustig doorvoetballen (was niet de enige keer dat 
hij William negeerde). Een van de spitsen van VVLK knalde net 10cm naast de paal. Even later was het Elistha 
dat iets probeerde. De poging van Maikel Melsasail werd geblokt en ook de inzet van Dennis Geurts werd ge-
keerd. Het ging over en weer, tot in de 32

e
 minuut. Met een uitzonderlijk mooi lobje passeerde Emiel Jacobs de 

VVLK doelman en zette Elistha op een 1-0 voorsprong. 
Drie minuten later kreeg de linksbuiten van VVLK een kans maar hij zocht het doel van Elistha veel te hoog.  
Pech voor Daniel Salakory, dat hij met een blessure (hamstring) naar de kant moest. Zijn vervanger was Danny 
Versteege. Elistha deed het goed en was de bovenliggende partij, alleen de doelpunten moesten nog komen. 
Een schot van Maikel Melsasail in de 43

e
 minuut raakte wel de VVLK keeper maar niet de touwen. Trouwens een  
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goede keeper met een geweldige uittrap. In blessuretijd had Elistha eigenlijk een penalty meten krijgen. Emiel 
Jacobs werd duidelijk, op 12 meter van de goal, onderuit getrokken door een verdediger, maar de scheids zag 
niets of wilde niets zien. Zeven minuten later (52

e
 minuut) floot hij wel voor de rust. 

Lijkt veel, 7 minuten, maar gezien de vele stops wel begrijpelijk en terecht. Ruststand 0-1. 
VVLK had dan wel een goede keeper, onze doelman Jurrian Ruiten, deed het fantastisch. In de 57

e
 minuut had 

hij een geweldige redding op een hoge voorzet van VVLK en een minuut later had hij het keepersgeluk bij een 
stuiterbal in de zestien meter.  
In de 59

e
 minuut ging Dennis Geurts naar de kant en zijn vervanger was Jerino Hallatu. 

Jurrian Ruiten redde met 1 vuist op een schot van de rechtsbuiten en een paar minuten later liet hij nogmaals 
zien dat hij een uitstekende stand-in is van de geblesseerde 1

e
 keeper Jim Hendriks. In de 76

e
 minuut even een 

klein vlammetje in de pan in deze toch faire wedstrijd. Deze keer zag de scheidsrechter het goed en toonde een 
speler van VVLK een directe rode kaart en kreeg Roy Derksen de gele prent voorgehouden. Uit een vrije trap 
werd er door VVLK mis gekopt en ook Sylvano van den Brink miste net het doel met zijn kopbal. De voorzet was 
van Emiel Jacobs. In de 80

e
 minuut kwam Nick Kexel in het veld voor de moegestreden Maikel Melsasail. 

Jurrian Ruiten bracht weer redding op de kopbal van de VVLK midvoor. Spannend was het. 
Een doelpunt kon aan beide kanten vallen. Jerino Hallatu schoot net naast en in blessure tijd ( 93

e
 minuut)  

verrichtte Jurrian Ruiten zijn laatste redding van vandaag en behoedde Elistha van de gelijkmaker. Gelukkig voor 
Elistha werd het ver in blessuretijd alsnog 0-2. Gemaakt door Jerino Hallatu (van dichtbij) nadat het schot van 
Nick Kexel in eerste instantie werd gekeerd door de doelman. 
In de 98

e
 minuut vond scheidsrechter Perdaan uit Beneden Leeuwen het genoeg en floot voor de laatste maal. 

Rapportcijfer van deze scheidsrechter een magere 5. 
Daarentegen verdiende doelman Jurrian Ruiten een veel hoger cijfer en was hij het die Elisths in de wedstrijd 
hield met zijn vele reddingen. Een pluim!! 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jurrian Ruiten 
Achter:  Daniel Salakory, Rowan Leenders, Roy Derksen, Wesley Toonen. 
Midden:  Robbert Jan Boekelmans, Dennis Geurts, Kevin Tap, Maikel Melsasail 
Voor:   Emiel Jacobs, Sylvano van den Brink 
Invallers:         Danny Versteege, Jerino Hallatu, Nick Kexel. 
 
mahé 

 
 
Elistha  1- De Paasberg 1                                             Uitslag 1-5 (Ruststand 1-3) 
Gespeeld op zondag 17 november 2013 
 
Elistha terug naar af. 

Onze oranjemannen gaven deze wedstrijd even niet thuis hoewel ze goed begonnen tegen de Paas-
berg. De eerste twee schoten waren pogingen van Shahin Roshanaie en van Emiel Jacobs. Bij beide 
pogingen vloog de bal net iets naast. In de 18

e
 minuut was er een vrije doortocht voor Wesley Toonen, 

zijn voorzet was pop zich prima, alleen bereikte de bal net niet de inlopende Roy Derksen. 
Vier minuten later werd er een overtreding gemaakt door een Paasberg speler op Roy Derksen. De 
scheidsrechter blies echter niet. De Elistha spelers hadden alleen aandacht voor de op de grond lig-
gende Roy en deden verder niets. Zo kon Angelo van Maanen van de Paasberg van ver rustig in-
schieten. Stand 0-1. 
Jordy Storteboom, voorheen Elistha speler, probeerde het wel maar Jim Hendriks was op zijn post. Uit 
de volgende strak genomen corner kopte aanvoerder Jeffrey Onstein de bal keihard achter de hulpe-
loze Elistha goalie. Stand 0-2. 
In de 31

e
 minuut een verre uittrap van Jim Hendriks, die Sylvano van den Brink bereikte. Deze nam de 

bal direct aan en knalde het leder hoog over het Paasberg doel. 
Even later weer een corner voor de Paasberg en weer werd het gevaarlijk. Gelukkig voor Elistha kopte 
Jeffrey Onstein nu op de lat en bleef Elistha nog in de race. Wesley Toonen viel in de 40

e
 minuut uit, 

na een overtreding van Jordey Storteboom. Zijn plaatsvervanger was Durmus Karakaya. 
Dezelfde Durmus zette de bal van links voor het doel en Shahin Roshanaie profiteerde hiervan en 
scoorde de 1-2. Er was weer hoop voor de oranjehemden. 
De Paasberg scoorde echter nog een keer voor de rust met een afstandsschot met een stuiter waar-
tegen ook keeper Jim Hendriks geen verweer had. Ruststand 1-3. 
Na de rust direct maar 2 nieuwe gezichten bij Elistha. Robbert Jan Boekelmans en Kevin Tap waren 
er niet meer bij en hun vervangers waren Nick Kexel en Dennis Geurts. Paasbergspeler, Romario van 
Beek schoot eerst een keer naast en kopte later de bal nog eens tegen de paal bij Elistha. 
In de 72

e
 minuut toch eindelijk weer Elistha, via Dennis Geurts. Maar zijn inzet spatte op de vuisten 

van de Paasbergdoelman uiteen.  
De Paasberg speelde een gewonnen wedstrijd en scoorde in de 83

e
 minuut met een afstandsschot  
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van 25 meter de 1-4. Doelpuntenmaker was Angelo van Maanen.  
Net voor tijd werd de gehele Elistha defensie uitgespeeld en kon Nick Onstein de 1-5 binnen schieten. 
Niet gehinderd door een Elistha speler. 
De scheidsrechter, de heer D.J Scholten uit Zevenaar, hield het precies na 90 minuten voor gezien. 
Rapportcijfer een 6-. 
De wedstrijdbal werd geschonken door: Simako-BDM Elst BV 
Pupil van de week was :Tygo Peters uit de F1. 
Opstelling Elistha: 
Doel:   Jim Hendriks 
Achter:  Danny Versteege, Rowan Leenders, Roy Derksen, Wesley Toonen. 
Midden:  Robbert Jan Boekelmans, Kevin Tap, Maikel Melsasail, Shahin Roshanaie. 
Voor:   Emiel Jacobs en  Sylvano van den Brink 
Invallers:         Durmus Karakaya, Dennis Geurts en Nick Kexel. 
 
mahé 

 
 
 RVW  1 – Elistha  1                                          Uitslag 0-0 (Ruststand 0-0) 
Gespeeld op zondag 1 december 2013 
 
Elistha blijft fier overeind tegen koploper 
Elistha had deze zondag niet te klagen over een portie geluk, maar bleef ondanks de vele pogingen 
van RVW krap staande. 
In het begin vloog de bal al via een Elistha verdediger, Roy Derksen, over het doel, na een snelle uit-
braak van RVW over links. Elistha stelde er slechts een vrije trap van Daniel Salakory tegenover. 
Vanaf 20 meter wist de RVW doelman er wel raad mee. Gevaarlijk werd het voor Elistha in de 30

e
 

minuut. Na veel heen en weer getrap vloog de bal ook nu rakelings naast. 
Elistha leefde nog steeds. Ook in de 40

e
 minuut. Na een schot op het doel van Elistha doelman Jim 

Hendriks werd de bal door de Elistha doelman op een werkelijk uitstekende manier uit de linker bo-
venhoek getikt. Een corner volgde. Deze corner leverde niets op. RVW, een ploeg met snelle spelers, 
goed positiespel en behendig aan de bal ging rustig door en kreeg inde 42

e
 minuut nog een dot van 

een kans, maar de bal werd, op knullige wijze, een dikke zes meter naast geschoten. In de blessure-
tijd van de eerste helft nogmaals een vette kans voor RVW, wederom ruim naast geschoten. 
Ruststand 0-0, maar oh, oh, wat had Elistha geluk. Zou dat in de 2

e
 helft weer zo gaan? 

Normaal zeggen de kenners, als hij daar niet valt, dan valt hij aan de andere kant. Dus maar rustig 
afwachten. 
Nick Kexel werd na rust direct vervangen door Robbert Jan Boekelmans. Jim Hendriks moest weer 
redding brengen in de 72

e
 minuut. Ditmaal op een schot van de midvoor van RVW. De snelle rechts-

buiten van RVW, nummer 7, maakte wel hands, maar niet gezien door de scheidsrechter en hij mocht 
dus door. Gelukkig liep ook dit voor Elistha goed af. De stand dus nog steeds 0-0 en nog maar 10 
minuten te spelen. Zou Elistha dan toch voor een stunt gaan zorgen? 
Een corner van Shahin Roshanaie werd weer tot corner verwerkt, maar ook deze nieuwe corner werd 
eenvoudig weggewerkt door de RVW verdediging. 
Dan eindelijk zag Elistha ook het heilige vuur. Eerst knalde Emiel Jacobs op het doel, maar hij zag de 
bal uit zijn schot terug ketsen voor de veten van Shahin Roshanaie. Deze bedacht zich geen moment 
en knalde direct op de goal. Geen doelpunt, maar over. Het had zo maar gekund. 
In de 87

e
 minuut nog een wissel. Daniel Salakory ging er uit en werd vervangen door Jordey Toonen.  

Maikel Melsasail, aardig op dreef, had al geel opgelopen in de eerste helft en maakte 2 minuten voor 
het einde nog een overtreding (dom) en kon zo met direct rood naar de kleedkamer. 
Ook de laatste kans voor RVW overleefde Elistha en zo kon Elistha, wat niemand had verwacht, toch 
een punt mee naar Elst nemen. 
In de 95

e
 minuut floot de scheidsrechter voor het einde. Al of niet verdiend, dat is net belangrijk, ge-

zien de schorsingen en geblesseerden.  
Scheidsrechter was de heer Simmelink uit Haaksbergen. Rapportcijfer voor de man in het wit:5. 
Mahé 
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Grote Elster Dorpsquiz                                                

 
Gehouden op vrijdag 1 november 2013. 
Elistha duikelt van plaats 4 naar plaats 13. 
 
Onder auspiciën van de Historische Vereniging Marithaime werd alweer de 6

e
 editie gehouden van 

deze dorpsquiz. In de weer bomvolle zaal van HCR “Het Wapen van Elst”, streden dit keer 28 ploegen 
(vorig jaar 22 ploegen) om de te winnen trofee. 
Dit jaar waren er vragen in 4 categorieën.  
Dit waren : Elst – Actualiteit – Algemene kennis – Sport & Muziek. 
Elke ploeg bestond uit 5 of 6 personen. 
Nadat eerst de vragen waren voorgelezen, mocht er binnen de groet overlegd worden. Later werd per 
ronde het antwoordblad ingevuld. De invultijd per blad was 8 minuten. 
Elke ronde bestond uit 16 vragen. In ronde 2B en 4B werden er telkens 8 beeldvragen gesteld. 
Sommige vragen konden direct beantwoord worden, maar bij vele vragen was overleg beslist nodig. 
Hieronder een greep uit de vragen (met antwoord): 
 

 In welk land werd Greenpeace opgericht. 
 

 Wat was het grootste aantal personeelsleden in de geschiedenis bij 
Taminiau 

 

 Waar lag, historisch gezien, de Stavaste brug? 
 

 Wat is het Betuws dialect voor mug 
 

 Twee spraakmakende voetballers van wereldformaat treffen  
            elkaar in de wedstrijd tussen Zweden en Frankrijk. 
 

 Welke belangrijke zeeg loopt er van Valburg via Eimeren naar Reeth? 
 

 Gareth Bale verhuisde voor 100 miljoen naar Real Madrid. Ooit werd er 
40 miljoen euro betaald voor een Nederlandse voetballer. Dit is de duur-
ste Nederlandse voetballer ooit. 
 

 Wie nam de plaats over in het IOC van koning Willem  
            Alexander? 
 

 Hoe heet de villa aan de Rijksweg Zuid waarin Dierenartspraktijk Elst is. 
 

 Wat is kleiner een atoom of een molecuul. 
 

 Bij hooibergen kon het dak omhoog en omlaag bewegen langs palen. 
Hoe noemde men de palen die op de hoeken van een hooiberg staan. 
 

 Hoe heet de sport waarbij personen gymnastische oefeningen doen op 
de rug van een paard. 
 

 Het oude boerderijtje “Het Veldhoentje” staat aan welke weg. 
 

 Wat was de reden dat de Elster torenklok stilstond. 
 

 Waar stond de brandweerwagen voor dat er een enigen garage was 
 

 Hij had een “smots” in de mond in dialect. Wat betekent dat. 
 

Canada 
 
900 
 
 
Hollanderbroek- 
sestraat. 
Knaas 
 
Ronaldo 
Ibrahimovic 
 
Verloren Zeeg 
 
 
 
Overmars. 
 
Camiel Eurlings 
 
 
Colorito 
 
Atoom 
 
(Berg)Roeien 
 
 
Voltige 
 
Hollanderbroek- 
Sestraat 
 
Blikseminslag 
 
Achter het 
Wapen 
 
Pijp 
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 Hoe heet de Amerikaanse geheime dienst die negatief in het nieuws is 
vanwege telefonische afluisterpraktijken. 
 

 Welke naam moest wijken voor de naam : Mr. Thorbeckestraat 
 

 In welke Zweedse stad werd het songfestival gehouden waar Anouk een 
fraaie 9

e
 plek behaalde 

 
NSA 
 
 
Aamsepad 
 
Malmö 
 

Dit is en greep uit de totaal 64 vragen, waarbij bij sommige vragen meerdere punten te behalen wa-
ren. 
Elistha behaalde in de eerste ronde 9 punten, in de 2

e
 ronde 10 punten, in ronde 3 dertien punten en 

in ronde 4 vijftien punten. In totaal dus 47 punten. 
Te behalen waren in totaal 72 punten, dus 65% van de vragen goed. Vorig jaar nog op de 4

e
 plaats en 

nu een 13
e
 stek. Nu 28 ploegen en in vorig jaar 22 ploegen. 

Winnaar werd Wijkplatform Elst-Noord met 59 punten. Kersten & Co werd 2
e
 met 54 punten en 3

e
 

werden de Meulenpol en de Rooie Road. 
Nadat de beker was overhandigd kon iedereen weer terugzien op een gezellige avond, die ook nog 
leerzaam was. Overigens lieten de “Heeren van den Ommelanden” zich in de laatste pauze op het 
podium op vocale wijze horen. Ze kregen de zaal goed mee met zang en geklap. 
 
Het Elistha team bestond dit jaar slechts uit 5 personen te weten: Jan Willem Berns, Peter Kuppen, 
Joop Sponselee, Wim Hendriks en Martin Jansen van de Laak. 
Afgezegd werd door Mevrouw Ans Coenen, wegens ziekte van haar man Theo (beterschap). 
Wellicht hadden we met Ans erbij nog een paar puntjes meer gehaald, maar ja dat is achteraf gepraat. 
Volgend jaar gaan we weer proberen het beter te doen en dan weer met z’n zessen. 
 
Jala 

 
 

2013-2014 

 

Zo aan het einde van het jaar 

Nog tweemaal samen bij elkaar 

Wat dagen in het verschiet 

Dat je elkaar niet ziet 

Dus, tijd om na te denken 

Over alle stille wenken 

Van de afgelopen tijd 

Met soms een beetje spijt! 

Ook in de loop van dit jaar 

Verdwenen er een paar 

Maar voor de rest bleef t’ oude stel 

Nog steeds twee soorten, weet je wel! 

Toch hoop ik dat het hele koor 

Het volgende jaar weer meedoet hoor 

Een vrolijk kerst feest voor alle mensen 

En voor 2014 mijn beste wensen 

 

De Praatpaal 
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Sponsor Bedankt 
 

Op zondag 3 november 2013 zijn de spelers en begeleiders het vierde elftal van 
Sportclub Elistha verblijd met een geheel nieuw tenue.  
Kees van Woudenberg (eigenaar van Houthandel Woudenberg uit Homoet) is al  
jarenlang sponsor van dit elftal en hij vond het weer eens tijd dat er een mooi tenue 
kwam. 

 
 
 
Leiding en spelers van Elistha 4 
bedanken Kees van harte.  
Het was top! 
Op de foto links: 
Peter Jacobs overhandigt namens 
het vierde elftal een bos bloe-
men  aan Kees van Woudenberg. 
 
 
 
 
 
 

 
Als klap op de vuurpijl werd aansluitend de thuiswedstrijd tegen WVW ook nog eens 
met 2-1 gewonnen. 
Op bijgaande foto het 4e elftal met de sponsor Kees van Woudenberg (geheel rechts 
voor gehurkt). 
 

 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 20        Clubblad 337 

 
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.  

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  

 

Een AED? Ja, maar dan wel de ZOLL AED Plus ® ! 

 

Buiten het ziekenhuis krijgen in Nederland 300 mensen per week een hartstilstand. Wist u dat? 

Dit betekent 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Een hartstilstand kan u overal overkomen: in open-

bare ruimten, op het werk, op straat of tijdens het sporten.  

 

Reanimatie en vroegtijdige defibrillatie vergroten overlevingskans 

Bij een hartstilstand houdt reanimatie (hartmassage en beademing) de bloedsomloop op gang. Dit 

vergroot de kans op overleven. Samen met vroegtijdige defibrillatie doet dit de kans op herstel tot 70 

% stijgen. Dit geldt echter alleen wanneer dit binnen de eerste zes minuten na het ontstaan van de 

vermoedelijke hartkamerfibrillatie plaatsvindt. Onderzoek heeft aangetoond dat iedere minuut na het 

ontstaan van de circulatiestilstand de overlevingskans van het slachtoffer met 10 tot 12 % afneemt. 

Wanneer u zich voorstelt dat de aanrijtijd van een ambulance al gauw 10 tot 15 minuten kost, is het 

duidelijk dat vroegtijdige hartmassage en defibrillatie van levensbelang is. 

Echter, het staat vast dat bij slechts de helft van de mensen die een hartstilstand krijgen, een schok 

nodig is. Bij de andere helft dient alleen kwalitatief goede cardiopulmonale resuscitatie (CPR) te wor-

den toegepast. 

 

http://www.zoll.nl/
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De hulpverlener verdient een automatische externe defibrillator (AED) die hem voortdurend bijstaat; 

een apparaat dat als het ware meedenkt wanneer CPR wordt toegepast. De hulpverlener heeft 

pas echt iets aan een slim apparaat als het meer kan dan alleen maar opdrachten geven. 

 

 

 

Meer dan een defibrillator... Een integrale AED 

 
De keten van overleving 

Controleren of de patiënt reageert, hulp inroepen, het zogeheten ABC-schema toepassen (Airway, 

Breathing, Circulation, ofwel Ademweg vrijmaken, Beademing, Cardiale massage), CPR en defibrilla-

tie: het zijn allemaal stappen waarbij de hulpverlener wordt begeleid door de AED Plus van ZOLL met 

Real CPR Help. Op deze wijze kunnen mensen met een acute hartstilstand worden gered. 
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De AED Plus biedt hulpverleners volledige ondersteuning 

De AED Plus is de enige AED waarin het gehele reddingsproces is vervat. De aandacht gaat uit naar 

de volledige overlevingsketen en het bieden van Real CPR Help. 

Alleen de ZOLL AED Plus® van ZOLL beschikt over Real CPR Help,™ een hulpmiddel dat als het 

ware doorheeft wat de hulpverlener aan het doen is en daarbij feedback kan geven om tot goede  

resultaten te komen. Geen enkele andere AED geeft hoorbare en zichtbare meldingen die de  hulpver-

lener zo veel vertrouwen en duidelijkheid bieden. 

 Drukt u niet diep genoeg? Het apparaat geeft aan dat u dieper moet drukken. 

 Drukt u diep genoeg? U hoort “Goede hartmassage”. 

 Masseert u niet snel genoeg? Een metronoom helpt u tot de juiste snelheid te komen. 

U kunt zelfs continu de diepte per compressie bekijken op het scherm van de AED Plus. 

 Nog niet begonnen? De AED Plus geeft nog eens aan dat u moet beginnen. 

 Geen compressies meer? Het apparaat geeft aan dat u moet doorgaan. 

 
Eén elektrode is gemakkelijker te plaatsen dan twee 
Voor standaard AED's moeten hulpverleners gebruik maken van twee elektroden, wat verwarrend kan 
zijn. De integrale AED van ZOLL heeft de CPR-D•padz,™ een reeds aangesloten elektrodepaar uit 
één stuk met Real CPR Help. Doordat de plaatsing van de hand bij CPR als oriëntatiepunt wordt ge-
bruikt, kan de CPR-D•padz snel op het slachtoffer worden bevestigd. De CPR-D•padz gaat bovendien 
vijf jaar mee, de langste levensduur van alle verkrijgbare elektroden. 
 

 

  
Met meer dan 25 jaar ervaring met defibrillatie kan ZOLL met recht een pionier worden genoemd 

op het gebied van reanimatie. ZOLL ontwikkelt technologieën om reanimatie te verbeteren ter onder-

steuning van artsen, personeel van spoedeisendehulpdiensten en incidentele hulpverleners die men-

sen met een acute hartstilstand en trauma moeten reanimeren. 

 

Binnen ZOLL Benelux is een team van klinische experten aanwezig. 

Voor al uw vragen i.v.m. de AED Plus, contacteer 

 

Filip Ghyssaert 

Business Development Manager 

+32 (0) 475 921674  

fghyssaert@zoll.com 

 

ZOLL Benelux 

Newtonweg 18 

6662 PV Elst 

Tel. + (31) 481 366 410 

 

Vroegtijdige inzet van de ZOLL AED Plus ® redt levens! Voor meer informatie: www.zoll.com 

 

 
 
 

mailto:fghyssaert@zoll.com
http://www.zoll.com/
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VERJAARDAGEN 
 
 

JANUARI 
   

FEBRUARI 
  

         01 HIJLKE 
 

BALTUSSEN 
 

03 AALIYAH VAN BROEKHUIZEN 

02 JOPPE  VD HEUVEL 
 

03 JEROEN 
 

RUITEN 

03 ROMANO 
 

NIKIJULUW 
 

03 HALEY 
 

SCHOR 

03 JESSE DE VRIES 
 

04 HARM 
 

VEENSTRA 

05 ARTHUR 
 

KASTELEN 
 

05 DAMIAN 
 

ROTHUIZEN 

05 STEFAN 
 

POLIC 
 

06 ROWAN 
 

LEENDERS 

06 NICK  
 

LEWE 
 

06 ROBERT 
 

WIJDEVELD 

09 ROY 
 

BUDEL 
 

07 KEVIN 
 

TAP 

10 YAHYA 
 

BENOMAR 
 

08 PIM 
 

JANSSEN 

11 DANNY 
 

VERSTEEGE 
 

08 JOEP  VAN DER MEER 

12 MEIKE 
 

ZWIER 
 

08 DIEDE 
 

NUIJ 

14 WIM 
 

JALINK 
 

09 PIETER 
 

TOISUTA 

14 MARCEL 
 

VEENSTRA 
 

10  JOOST 
 

MICHIELSEN 

14 MIREILLE 
 

WIERSMA 
 

10 WALID 
 

SADIQI 

15 TIJS 
 

MARTENS 
 

11 JIM 
 

HENDRIKS 

16 JEROEN 
 

WILTINK 
 

12 BOB 
 

MEINARDI 

17 JURRIAN 
 

RUITEN 
 

12 FLORIS 
 

MEINARDI 

18 JORT 
 

BUSSCHER 
 

14 DENNIS VAN OOIJEN 

18 JOOP 
 

KERSTEN 
 

15 AYTE 
 

CLUITMANS 

18 JAN 
 

NAB 
 

20 PIET VAN BURK 

20 VINCE 
 

HOOGVELD 
 

22 JOHN 
 

ROIWAWAN 

22 THEO 
 

COENEN 
 

26 EMIEL  
 

JACOBS 

22 JORDEY 
 

TOONEN 
 

28 JURRE  
 

CLUITMANS 

22 YANOA 
 

USMANY 
 

28 GIEL 
 

HENDRIKS 

23 GEERT 
 

HENDRIKS 
   24 DAAN 

 
NEIJENHUIS 

     24 DANIEL 
 

SALAKORY 
     25 MARTIN  JANSEN VD LAAK 
 

 

   29 MARCO  
 

NAGTEGAAL 
     

         

         

         

         

         

         

         

         

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kadopost.nl/images/figuurballon fijne verjaardag-l.jpg&imgrefurl=http://www.kadopost.nl/ballon.php?keywords%3Dfiguurballon&h=400&w=400&sz=30&hl=nl&start=8&um=1&tbnid=fIYs68rrpFE91M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q%3Dverjaardag%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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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 KLINGELE GOLFKARTON

AUTOBEDRIJF MUYS LINGE HOTEL ELST

AUTOBEDRIJF TIP MANTEL for fashion and sport

AUTOSCHADE ELST BV MEURS, loodgietersbedrijf

AUTOSERVICE LAMPRECHT MIKO, koffie / lavadrinks

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

BERNS BV, horeca Nijmegen NOTARISSEN ELST

BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant 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

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SNS BANK

FIETS SERVICE RENE VAN DAM STUART AUTOSCHADE Elst

FINE FOOD VILLAGE STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

FLYNTH, accountants en adviseurs ULTI PRINT, zeef en textielprint

FRANCISSEN INSTALLATIES BV UITVAARTVERZORGING DE WIT

HARTELUST pannenkoek villa VAN DIJL ADVOCATEN BV advocatenkantoor

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

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

HUISMAN, electrotechniek WIDO BV, kraanbedrijf

HYPOTHEEKHUYS ELST WITJES, makelaars

JANSEN MAKELAARS WUBBEN CLEANING olie

J. JANSEN, aannemingsbedrijf IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

JACOBS , beheersbaar onderhoud ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs
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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 JEWELZ & MORE

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFETARIA JONKERS LA STRADA ijssalon - lunchroom

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf LOZEMAN TUINMACHINES BV 

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE MANTEL for fashion and sport

COLOURS HOME VAN AALST MEGALUX rolluiken en zonwering

DA VAN OORT drogisterij NOTARISSEN ELST

DAVE'S dierenspeciaalzaak OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ ONDER DE TOREN

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit OUWERLING OPTICIENS

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE SMALE assurantiekantoor RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

EXPERT ELST electronica winkel ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

FOCUS verlichting SCHILDERSBEDRIJF GEBROEDERS BAARS

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SHOEBY, mode

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

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HAARSTUDIO ALLURE SNS BANK

HCI Bouwcenter TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes U-NIEK bloemsierkunst

HERBALIFE Adviebureau VAN DE WAL woninginrichting

HET HEERENHUIS kapper VAN HULZEN cafetaria

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HILVIS visspecialist VINK HEKWERKEN ELST

HUTING SCHILDERWERKEN 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                                Martin de Goey Valenkamp 1 6662 SM Elst 06-23803547 

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 

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

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

      

Overige Coördinatoren  Zie de website.     

Kantine            

Coördinator Koos de Goey     06-22433399 

            

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 februari 2014 


