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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De winterpauze zit er al weer bijna op. 
Echt winter hebben we natuurlijk niet gehad, maar door de weersomstandigheden 
zijn er toch veel wedstrijden afgelast, vooral vanwege de slechte toestand van de 
velden. 
De eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie bij de jeugd zijn wel weer  
gespeeld, maar de omstandigheden waren soms verschrikkelijk.  
Blijkbaar wordt er elders alleen maar gekeken naar de toestand van de velden en 
niet naar die van de kinderen. 
 
Nu even kort over de inhoud van dit clubblad. 
U zult er geen verslagen aantreffen van de diverse uitstapjes, zoals van het eerste, 
het vierde en de oud papier ploeg. Jammer, maar het is niet anders..  
Ik zal daar ook niet meer om vragen. Leuk is het niet, maar we trekken daar natuurlijk 
wel onze conclusies uit. 
 
Wel een uitgebreid verslag van de nieuwjaarsreceptie, met o.a. de huldigingen. 
Verder verslagen  van het eerste elftal. 
Tenslotte vanuit de jeugd de jeugdnieuwtjes, zoals altijd weer verzorgd door Mira 
Burgers. Naast een aantal verslagen en foto’s van de pupil van de week ook een 
overzicht van de coördinatoren bij de jeugd.  
Zoals U zult zien zijn hier een aantal vacatures, dus ga eens even na of dat niet iets 
voor U is. 
 
Tenslotte wens ik een ieder een goede en sportieve voortzetting van het seizoen toe. 
 
Wim Hendriks 
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Jubilarissen gehuldigd. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. 
 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Martin de Goey. 
Vervolgens kregen alle jubilarissen een speldje opgespeld door secretaris Mireille Wiersma  
en ontvingen een bos bloemen. 
  
Tonnie Gódden en John Roinwawan zijn gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap. 

 

 
      
Veertig jaar lid zijn Jan van Kleef en Theo Coenen. 
 

 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd met de onderscheiding. 
 
 
 
(N.B. alle foto’s van nieuwjaarsreceptie zijn gemaakt door Rianne Hendriks) 
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Kaderleden bedankt. 
 
Martin Jansen van de Laak van de Laak heeft jarenlang deel uitgemaakt van de technische 
commissie. Aan het einde van het vorige seizoen is hij hiermee gestopt. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van 4 januari 2014 werd hij bedankt door voorzitter Martin de Goey. 

 
 

Martin blijft nog wel actief in een aantal andere functies binnen de vereniging 

 
Vervolgens werd Henry Schuijl bedankt, die gestopt is als lid van het Algemeen Bestuur. 

 
 
I.v.m. de onderbezetting in het bestuur hebben Ben Holtrop (rechts op de foto) en  
Wim Hendriks (2e van links) het afgelopen verenigingsjaar weer deel uitgemaakt van het 
bestuur en veel dagelijks bestuur zaken waargenomen en uitgevoerd. 
Hiervoor werden ze bedankt door voorzitter Martin de Goey. 

 
Natuurlijk werden de echtgenote’s Gerda (rechts) en José (links) hierbij betrokken. 
 
Allen zeer bedankt! 
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Ron Stoffelen nieuwe hoofdtrainer. 
 
Ron Stoffelen wordt met ingang van het volgende seizoen (2014-2015) de nieuwe hoofdtrai-
ner van Elistha 
In het verleden heeft Ron een aantal jaren in het eerste elftal van Elistha gespeeld. Na zijn 
actieve speler carrière is hij als trainer begonnen. 
Hij  trainde eerder de hoofdmachten van Sportclub Valburg, SDOO, Spero , DFS, SCP en de 
afgelopen vier seizoenen OSC uit Oosterhout. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2014 werd de verbintenis officieel door de onder-
tekening van het contract door Ron en voorzitter Martin de Goey. 

  

 
 

 
 

Wij wensen Ron heel veel succes bij onze vereniging!! 

 
 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 6        Clubblad 338 

Elistha 1 verslaat Oud Elistha nipt. 
 
Op 4 januari jl. werd weer de traditionele wedstrijd gespeeld tussen het huidige eerste elftal en een 
selectie van oud Elistha spelers. 
Zoals ook in de competitie wedstrijden regelmatig voorkomt kende de wedstrijd van het eerste twee 
verschillende helften. Een goede eerste helft en een 4-0 voorsprong en een mindere tweede helft, 
waarbij oud Elistha nog terugkwam tot 6-3 en zelfs meer had verdiend. 
Voorzitter Martin de Goey verrichte de prijsuitreiking en de prijzen werden in ontvangst genomen door 
Emiel Jacobs. 

 
 

Elistha 2 wint onderling toernooi. 
 
Het Nieuwjaarstoernooi is dit jaar gewonnen door Elistha 2. 
De prijs werd uitgereikt door Peter Jacobs aan Jimmy Scheerder. 

 
 

 
 
 
Verder was er een prijs voor Fair Play.  
Deze werd gewonnen door de B1 en Peter reikte de 
prijs uit aan Hylke Baltussen. 
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Contract met Joost Michielsen verlengd. 
 
In de loop van de huidige competitie is Joost Michielsen verzorger geworden van de 
selectie. 
Onlangs is afgesproken dat het contract wordt verlengd met één jaar en dus ook in 
het seizoen 2014-2015 zal Joost als verzorger van de 1e selectie gaan optreden.  
 
 
 

BEDANKT! 
 

Wij bedanken het bestuur van Elistha hartelijk voor de prachtige bloemen 

die wij hebben mogen ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 

 

Ook bedanken we het 4e elftal voor de bloemen . 

 

Geert en Trina Hendriks 

 

 
AFDELING PUBLIC RELATIONS 
 
Zoals bekend heeft onze vereniging een commissie PR.  
Deze commissie is actief om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. 
Dit gebeurt op de volgende wijze: 
 

1. Sponsoring van de elftallen.  
2. Verder zorgen we voor en onderhouden contacten met de hoofdsponsor(s). 
3. Rond het hoofdveld staan een groot aantal reclameborden. Vanuit onze commissie 

wordt de acquisitie gedaan. 
4. We werven balsponsors voor de wedstrijdballen bij thuiswedstrijden van het eerste 

elftal. 
5. We bieden nog als sponsoring mogelijkheden aan vlaggen rond het veld, banner op 

de internetsite, banner op de schermen in de kantine en nog verdere sponsoring op 
maat. 

6. De pr is verantwoordelijk voor de website. 
7. Verzorging clubblad. 

 
Voor al die activiteiten hebben we dringend ondersteuning, uitbreiding en hulp nodig. 
 
VANDAAR DEZE OPROEP. 
 
We willen de commissie graag uitbreiden met enthousiaste mensen die affiniteit met ge-
noemde zaken hebben. 
 
Reactie graag via mail aan pr@sc-elisth.nl 
Of bij: 
Wim Hendriks    (tel. 0481-373330) 
Martin Jansen vd Laak  (tel. 0481-371186) 

 
 

mailto:pr@sc-elisth.nl


  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 8        Clubblad 338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo clubgenoten, 
 
Net na de winterstop zijn er nog niet veel jeugdnieuwtjes.  
 
Er is door veel teams volop getraind in de gymzaal van het OBC in Elst en voor aan-
vang van de competitie zijn er al wat oefenwedstrijdjes geweest. 
 
Op de volgende bladzijden kun je een paar wedstrijdverslagen lezen. 
 
Bjarne Spithoven heeft als pupil van de week de wedstrijd tussen Elistha 1 en  
Brakkenstein 1 mee mogen maken. Hiervan vind je verderop wat foto’s. 
 
Alle nieuwtjes uit jullie teams zijn bij ons van harte welkom.  
Je kunt het mailen naar: jeugdpr@sc-elistha.nl 
 
 
 
Wij wensen jullie een goede tweede helft van het seizoen 2013/2014 toe met veel 
doelpunten maar vooral veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mira Burgers 
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
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F2 naar goed gelijkspel met hulp van gastspelers! 
Een mooie gelijk opgaande pot waarin de F2 twee keer goed terugkwam van een 
achterstand. De griepgolf had ons team bereikt deze week. Donderdag met slechts 5 
spelers getraind (wel hard en scherp in de stromende regen: klasse mannen!) en nu 
met aanvulling van Twan, Vince en Tom die zeer verdienstelijk mee speelden! 
 
Na een 1-0 achterstand was het onze topschutter van het begin van het seizoen Tim, 
die de gelijkmaker er in schoot. Na rust kwamen we ondanks dat we goed begonnen 
snel op 2-1 achter. Na een overtreding op Cas paste de scheidsrechter de voordeel-
regel toe. Borre schoot snoeihard de 2-2 binnen. De bal was zo hard dat zelfs zijn 
moeder 'em niet gezien had.  
 
Op het einde van de wedstrijd raakte de krachten op en hadden we het aan keeper 
Tom, veel strijd en heel veel geluk (bal op de binnenkant paal) te danken dat we het 
gelijkspel uit het vuur sleepten.  
Klasse mannen! Goed begin van de 2e competitiehelft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doelpuntenfestijn Brakkenstein F4-Elistha F3 
Deze regenachtige dag hebben de sterren van de F3 in Nijmegen tegen Brakken-
stein F4 gevoetbald. In een Spero-achtig tenue begonnen we vol goede moed aan 
de eerste wedstrijd in 2014. Heel snel werd duidelijk dat de tegenstanders er ook 
veel zin in hadden. Binnen 10 minuten was het al 3-0.......voor Brakkenstein.  
Gelukkig viel ons eerste doelpunt al snel hierna. Wie anders dan Silvio scoorde. 
Toen gaven de tegenstanders weer even gas: 5-1 achter bij rust. In de tweede helft 
besloten wij eens even gas te geven. Lyvana met eens mooie schuiver en Sem met 
een bekeken schot in de hoek verkleinde de achterstand tot 5-3. Toch weer het gas-
pedaal van de tegenstander.......10-3. Nick besloot op aangeven van Silvio ook maar 
eens een mooie assist (via de paal) te geven op Lyvana 10-4. Nog een kleine ople-
ving van Brakkenstein...11-4. Het slotakkoord was voor ons, wederom Silvio met de 
11-5. 
Complimenten voor het fanatieke spel van Arthur, Felix, Joppe en Rein. 
Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
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Deceptie bij competitiestart E2 
 
In Beuningen bleek de gastheer een maat te groot. 
De E2 kwam fysiek en mentaal tekort tegen de 2e jaars ploeg uit Beuningen. 
Afgetroefd op fysieke kracht, handelingssnelheid, techniek en toch ook tactiek, een 
teleurstellende start van de nieuwe competitie. Aan de inzet ligt het niet, maar de 
standaard is weer omhoog gegaan en dat konden we deze zaterdag absoluut niet 
aan. De tegenstander combineerde gemakkelijk en sloot goed aan, wij als Elistha 
voetbalden toch in 2 linies en waren aangewezen op de lange bal. Behoudens de 
lange bal konden we nauwelijks gevaar stichten en hielden zelden de bal in de ploeg. 
De loopacties en passing waren ondermaats en tegen een fysiek sterke en snelle 
tegenstander kom je dan al snel in de problemen. Tijs hield ons lang op de been 
maar rond de rust sloeg Beuningen toch ongenadig toe. 
Veel werk aan de winkel en daarin zit een mooie uitdaging voor de komende tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elistha B1 wint uit bij Spero 
 
Zaterdag 8 februari 2014. Elistha B1 wint uit bij Spero. Een mooie derby met veel 
strijd, een hoog tempo en een terechte winnaar ;_). 
 
Spero B2 en Elistha B1 "hebben geen geheimen voor elkaar". Ook nu weer werden 
afspraken gemaakt hoe er moest worden gevoetbald. In tegenstelling tot eerdere 
keren werden de afspraken nu wel door iedereen vanaf het eerste fluitsignaal opge-
volgd. Er werd gevoetbald en gestreden als een team. Er werd kort gedekt en er 
werd verzorgd gevoetbald. Dit was ook nodig, aangezien Elistha in de eerste helft 
met (sterke) wind tegen voetbalde. 
Elistha was meteen bij de les (wat ook wel eens anders geweest is) en brak in de 
zevende minuut uit op links. Levi maakte een mooie actie en leverde uit de draai een 
schitterende voorzet af bij Angelo. Angelo kopt vanaf de elfmeter stip de bal op de 
doel, waarna de keeper in een reflex de bal wist te keren. Gillian was alerter dan de 
verdedigers van Spero en ramde de bal van dichtbij hard en onhoudbaar in het dak 
van het doel 0 -1. Levi kreeg later een herkansing door een grandioze uittrap van 
keeper Stefan. Met een mooi schot werd het 0-2. 



  Opgericht: 31 juli 1926 

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 11        Clubblad 338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 16 februari 2014 was Bjarne Spithoven van de F1 pupil van de week. 
 
Helaas is het wedstrijdverslag van Bjarne niet op tijd binnengekomen om af te druk-
ken in dit clubblad maar er zijn wel leuke foto’s genomen: 
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Hierbij nog een keer alle Coördinatoren binnen het jeugdbestuur op een rijtje: 
 
Jeugdvoorzitter jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl 
Albert van Kleef 06-50471628 
Is verantwoordelijk voor het functioneren van de Jeugdafdeling  
  
Wedstrijdsecretaris Jeugd jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl 
Miranda Koeslag  06-25426677 
Is eindverantwoordelijke voor alle wedstrijden van de Jeugdafdeling. 
 
Jeugd Technische Commissie jeugdtc@sc-elistha.nl 
Marcel Veenstra   06-53965098 
Mario Jonker   06-51215455 
Antoine Zwartkruis  06-13683983 
Lucas Janssen     06-47000334 
Is verantwoordelijk voor alle technische zaken binnen de Jeugdafdeling en  
aanspreekpunt voor de jeugdtrainers, ouders en spelers over zaken die  
voetbaltechnisch zijn. 
 
Algemeen Pupillen en Junioren Coördinator jeugdapc@sc-elistha.nl 
Carolien Polaseke  06 - 10234918 
Is aanspreekpunt voor leiders, ouders en spelers van de A,B,C,D,E,F en Kabouters 
over algemene zaken die niet voetbaltechnisch zijn. 
 
Zaterdag Coördinator jeugd jeugdzc@sc-elistha.nl 
Carina Peters  06 - 38630884 
Is verantwoordelijk voor de Zaterdag organisatie van de Jeugd (Scheidsrechters,  
indeling kleedkamers, zaterdagdiensten ) 
  
Toernooi Coördinator jeugd jeugdtoernooi@sc-elistha.nl  
Ruben Badenbroek 
Is verantwoordelijk voor het eigen toernooi en alle binnenkomende toernooien. 
  
Activiteiten Coördinator Jeugd jeugdactiviteiten@sc-elistha.nl 
Carmen Hendriks  06 - 52143848 
Is aanspreekpunt voor de Jeugdactiviteiten die vallen onder het A.C 
  
Pr en Communicatie Coördinator Jeugd jeugdpr@sc-elistha.nl  
Mira Burgers 0481 -350326 
Is verantwoordelijk voor de PR en Communicatie over de jeugd, zowel in- als extern 
(kranten, site, clubblad) 
  
Materiaal Coördinator 
Nog Vacant (aanmelden via jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl ) 
Is verantwoordelijk voor alle materialen die vallen onder de Jeugd en het beheer 
hiervan en aanspreekpunt voor trainers en leiders wat betreft materialen. 
 
 

mailto:jeugdtc@sc-elistha.nl
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 
 

 
DVSG-ELISTHA                         Ruststand 2-4                    Eindstand 3-6 

Gespeeld op zondag 19 januari 2014 
   
Elistha pakt eerste punten in 2014 
Op een koud maar droog sportpark ,,de Horst" speelde Elistha haar eerste wedstrijd tegen 
Door Vriendschap Sterk Groesbeek (DVSG) 
Alleen de langgeblesseerden waren er nog niet bij ,maar voor de rest kon trainer Edwin  
Peters toch uit een bijna volledige selectie putten. 
DVSG met slechts 1 schamel puntje helemaal onderaan moest toch wel te doen zijn. 
En zo geschiedde het ook. Amper aan de gang of het doel van DVSG stond al onder vuur en 
zorgde Emiel Jacobs al bijna voor de 0-1. Een minuut later werd het wel 0-1. Uit een corner 
van Nathanael Salakory scoorde Kevin Tap.  
In de 13e minuut scoorde DVSG de gelijkmaker door Erik Poelen. DVSG werd nu stevig  
onder druk gezet en in de 18e minuut kon Wesley Toonen scoren na een kopbalvoorzet van 
Emiel Jacobs 
Deze goed draaiende Jacobs scoorde zelf ook met een lekker lobje .Stand 1-3. 
De Elistha motor draaide op volle toeren. En weer scoorde Emiel Jacobs nu op aangeven 
van Nathie Salakory. 1-4 
Nick Kexel knalde maar net over in de 27e minuut.  DVSG kwam toch weer dichterbij 
In de 40e minuut kon Elistha doelman Jurrian Ruiten de bal van afstand niet vasthouden en 
kon Roy Janssen de 2-4 binnen tikken. 
Uit een voorzet van Wesley Toonen kopte Emiel Jacobs maar net voorlangs en net voor het 
rustsignaal kreeg DVSG aan de andere nog een dot van een kans. 
Ruststand 2-4. 
Na zeven minuten spelen in de tweede helft kwamen de Horstenaren toch nog op een  
doelpunt verschil. Nadat de totale Elistha verdediging stond en bleef kijken ,kon Bert 
Bruijsten zelfs de 3-4 scoren. Een echt weggevertje. Gelukkig bleef Elistha scoren. 
Uit een voorzet van Daan Salakory scoorde Sylvano van den Brink op subtiele wijze.  
Een 3-5 voorsprong zal Elistha toch wel over de streep kunnen trekken. 
Sylvano had nu de smaak te pakken en knalde de bal uit een voorzet van Wesley Toonen 
tegen de keeper. In de 70e minuut kwamen Jordey Toonen en Dennis Geurts in het veld 
voor Nathie en Daan Salakory. Invaller Jordey knalde ook maar eens tegen de DVSG kee-
per. De mooiste actie van de wedstrijd was de kombinatie Kexel-Tap-van den Brink, waarbij 
Sylvano met een hakbal vanaf een paar meter probeerde te scoren. 
In de 83e minuut had Emiel Jacobs moeten scoren, maar schoot een ,,vrije bal" net naast. 
Nick Kexel werd in de 84e minuut vervangen door Dean Polman. 
Een minuutje later kon het beslist worden. De scheids kon niet anders dan Elistha een  
penalty toe kennen, nadat Emiel Jacobs in het strafschopgebied onderuit was gehaald 
Met van den Brink achter de bal denk je wel dat het goed komt. En het kwam goed en met 
een 3-6 op het denkbeeldige scorebord .Zelfs een schot van nogmaals van den Brink net 
over en een hakballetje van Emiel Jacobs op de paal veranderde de stand niet.  
Scheidsrechter Arik uit Nijmegen blies na 97 minuten het einde van deze wedstrijd.  
Rapportcijfer : bijna een 6. 
 
Mahe 
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SVO’68 -ELISTHA                         Ruststand 1-0                    Eindstand 3-1 

Gespeeld op zondag 2 februari 2014 
 
Elistha verliest onnodig van SVO'68 
Onder gelukkig droge omstandigheden werd de strijd aangegaan met SVO'68.  
Ook geen hoogvlieger, maar toch niet te onderschatten. 
Elistha had na 5 minuten geen geluk met het schot dat Sylvano v.d. Brink losliet. De SVO 
keeper pareerde met zijn vuisten deze knal. SVO speelde telkens weer de lange bal, zo ook 
in de 11e minuut. 
Hoewel er 2 spelers offside stonden kwam de Elistha goalie Jim Hendriks ver uit zijn hok, 
eigenlijk veel te ver en maakte ook nog "hands" . 
Eigenlijk had hij de rode prent verdiend als je drie meter buiten de 16 hands maakt Maar ja 
de scheidsrechter had niets gezien en tv beelden waren er ook niet. Aan de andere kant 
probeerde Durmus Karakaya het maar eens van afstand, maar zag de bal voorlangs vliegen. 
Zo ging het spel het eerste half uur gelijk op. Wel moest Jim Hendriks ingrijpen bij een hoge 
voorzet van  SVO .In de 25e minuut moest hij weer aan de bak, maar bracht met zijn voet 
redding.  
Na 34 minuten had ook hij geen verweer tegen een lange bal van SVO. De SVO aanvaller 
was net iets eerder bij de bal dan de Elistha doelman en scoorde Koen Bouten de 1-0.  
Het laatste noemenswaardige voor rust was nog het schot van Robbert Jan Boekelmans ,dat 
een halve meter naast en over ging. 
Dan maar rusten en thee (koffie) drinken met een 1-0 achterstand. 
Roy Derksen en Nick Kexel waren na rust direct al gewisseld voor Shahin Roshanaie en 
Dennis Geurts. 
Wat Sylvano v.d. Brink voor rust niet deed, deed hij na 7 minuten in de tweede helft wel. 
Na vermeend buitenspel van geheel SVO scoorde hij de gelijkmaker. Zijn tiende van dit  
seizoen.  
SVO knalde nog maar eens voorlangs en even later kwam de beroemde pan met de nog 
beroemdere vlam ook nog op het veld. De scheids bleef rustig en vervolgde de wedstrijd met 
vrije trap voor SVO, terwijl SVO de overtreding had begaan en het even onvriendelijk dreigde 
te worden. In de 62e minuut weer een voorzet van rechts en gelukkig gemist door de hele 
bups. Jordey Toonen werd vervangen door Hylke Baltussen. Elistha kwam iets beter uit de 
verf, getuige de inzet van Shahin Roshanaie, geblokt door de SVO verdedigers na een  
goede pass van Daan Salakory. 
Een minuut later een voorzet van Kevin Tap op Sylvano v.d. Brink. Dit keer stond zijn vizier 
te hoog afgesteld. Elistha was duidelijk bezig er nog iets van te maken. 
Echter SVO sloeg keihard toe.  Een lange hoge bal uit de achterhoede werd niet goed  
ingeschat door Durmus Karakaya en zo kon Maurice Evers de 2-1 laten aantekenen. De bal 
ging op knullige wijze langs doelman Jim Hendriks in het Elistha doel. 
In de 76e minuut liet de SVO keeper de bal los voor de voeten van Shahin Roshanaie ,maar 
echt gevaarlijk er iets mee doen, nee jammer. 
Na 90 minuten liet de scheids duidelijk horen dat er nog 6 minuten te spelen waren. 
En in de 94e minuut deelde ook de Elistha keeper in de malaise en scoorde SVO via  
Kadeem Schel ook nog eens de 3-1 einduitslag. 
Scheidsrechter was de heer Hooijer uit Arnhem.  
Rapportcijfer, voor de man in het zwart ,een 5. 
 
Mahe. 
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ELISTHA  - Brakkenstein                      Ruststand 0-0                    Eindstand 0-0 

Gespeeld op zondag 16 februari 2014 
 
Elistha moet genoegen nemen met brilstand. 

 
De eerste mogelijkheid was voor Nick Kexel, die toevallig de bal voor zijn voeten kreeg na 
slecht uitverdedigen van Brakkenstein. Het had dus zomaar 1-0 kunnen staan als de bal niet 
voorlangs was gegaan. 
In de 16e minuut was Elistha nog dichterbij een doelpunt via Kevin Tap. Zijn schot werd ech-
ter gepareerd door de Brakkenstein keeper. Uit de corner kopte Maikel Melsasail de bal goed 
binnen, maar werd net op de lijn geblokt. 
Brakkenstein, met de stevige wind in de rug, liet zich pas echt zien in de 28e minuut. De  in-
geschoten bal werd door de Elster doelman, Jim Hendriks, goed gepakt. 
In de 37e minuut had hij meer moeite met een prima ingekopte bal van de Brakkenstein mid-
voor. Met een duik tikte hij de bal uit de linker benedenhoek. Tot nu toe de beste scorings-
kans voor Brakkenstein, maar net voor rust spatte de bal uiteen op de paal bij Elistha en had 
Elistha wederom het geluk aan haar zijde. 
Wesley Toonen 's bal in de 49e minuut (voor rust) belandde boven op de doellat, zodat we 
zonder doelpunten thee konden gaan drinken. 
Nick Kexel werd in de rust gewisseld voor Sylvano van den Brink.  In de 62e minuut kon 
Emiel Jacobs net niet bij de voorzet van Sylvano om doeltreffend te kunnen worden. Direct 
daarna scoorde dezelfde Sylvano wel, maar stond vooraf wel offside.  
In de 65e minuut de volgende wissel bij Elistha. Kevin Tap eruit en zijn plaatsvervanger was 
Dennis Geurts.  Echte kansen waren er bijna niet. 
De volgende wissel was Maikel Melsasail uit en Shahin Roshanaie in. 
Sylvano van den Brink had bijna geluk met zijn halve hakbal ,maar werd in de 76e minuut 
toch wel foutief geblokt door een Brakkenstein verdediger. Penalty zou je dan denken, maar 
de scheids zag hier niets in. Vier minuten later trof de bal nogmaals Elistha’ s doelpaal. 
Ook Shahin Roshanaie raakte nog geblesseerd aan zijn pols, maar kwam toch weer in het 
veld. 
Elistha had immers al drie wissels ingebracht. 
In de 86e minuut nog een kopbal van Emiel Jacobs uit een voorzet van Sylvano van den 
Brink ,maar daar had de doelman geen probleem mee. 
De allerlaatste aanval  had alsnog de zege kunnen opleveren voor Elistha. Het schot van 
Danny Versteege vanaf rechts ging wel over, maar  Sylvano stond geheel vrij en had de bal 
als hij goed gegeven was met zijn hoofd in kunnen koppen. Jammer en weg echte kans. 
Precies op tijd floot de scheidsrechter ,de heer Dijkman uit Zelhem, af en moest alleen de 
kaarten nog noteren. En de KNVB  maar weer lachen. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart. Een magere 6. 
 
Mahe. 

 
 

 
 

Willemsstraat 23
 
E 6662 DH ELST 
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VERJAARDAGEN 
 
 
 

 
MAART 

   
APRIL 

  

         01 WIM 
 

HENDRIKS 
 

03 FABIAN 
 

HELDOORN 

01 LEVI 
 

HUIZER 
 

03 NATHAN 
 

USMANY 

01 MAURO  
 

POELMAN 
 

04 BJÖRNE 
 

SPITHOVEN 

02 MARINUS  
 

CLAASSEN 
 

05 CARLO 
 

BURGERS 

03 RUDY 
 

VERSTEEGE 
 

06 FRANKLIN GEURTSEN 

04 REIN 
 

GASSELING 
 

09 PETER 
 

JACOBS 

04 JOOP 
 

MEULENBEEK 
 

09 CEES DE  KLEIJN 

04 BOUDEWIJN  
 

NUIJ 
 

09 MARVIN 
 

KOPPENAAL 

05 FERRY VAN  DRUTEN 
 

10 ARTHUR 
 

ADRIAENSEN 

05 DEAN 
 

POLMAN 
 

10 JERINO 
 

HALLATU 

05 LARS 
 

WIJDEVELD 
 

13 HORACIO 
 

WILCKE 

08 JORI 
 

MULLER 
 

13 MUSTAFA YAVUZ 

10 KOOS  DE GOEY HENDRIKS 
 

15 PASCAL 
 

JANSEN 

10 EMMY DE  GROODT 
 

17 DYLAN 
 

BOONE 

10 FRANK 
 

OOSTERBROEK 
 

18 JUDITH HENDRIKS HENDRIKS 

13 SAM 
 

JANSEN 
 

19 MARTIN DE GOEY 

13 PETER 
 

MARTENS 
 

21 WILMA 
 

SAPULETEJ 

14 STEPHAN 
 

SPAAN 
 

22 MAURICE 
 

PETERS 

16 ALBERT VAN  KLEEF 
 

23 SILVIO 
 

ROTHUIZEN 

16 BO 
 

STIENSTRA 
 

24 IVAR 
 

GASSELING 

18 ELDAR 
 

HASANOVIC 
 

24 LEVI 
 

TUTUARIMA 

19 KLAAS  
 

PEEKS 
 

26 ROEL 
 

KOESLAG 

21 BERTUS 
 

BRINK 
 

26 SENN 
 

POTHOF 

21 ROWDY 
 

AHULUHELUW 
 

28 WILLIAM 
 

PETERS 

22 JOHAN 
 

HENDRIKS 
 

29 JOHN 
 

HENDRIKS 

22 LARS 
 

VRIJHOEF 
 

29 STIJN 
 

WOLTERS 

23 TOM 
 

NAGTEGAAL 
 

30 MICHEL 
 

WEIJMAN 

25 GERRIT 
 

HENDRIKS 
     26 TOBIAS VAN DEN BOSCH 
     26 DANIËL 

 
VLEESHOUWERS 

    27 RONALD 
 

LINSSEN 
     28 SEM 

 
VRIJHOEF 

     30 FRED 
 

HENDRIKS 
     30 GILLIAN 

 
SMITH 
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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 SILSY Cadeaus

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SNELDERS SPORT

GEURTS, Tegel-,Timmer- en Metselwerk,  Andelst SNS BANK

GIJSBERTS , garage en tweewielers TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HAARSTUDIO ALLURE U-NIEK bloemsierkunst

HCI Bouwcenter VAN DE WAL woninginrichting

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN HULZEN cafetaria

HERBALIFE Adviebureau VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VINK HEKWERKEN ELST

HILVIS visspecialist WILDKAMP BV

HUTING SCHILDERWERKEN

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 

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”)       

Coördinator Hans Holtrop hansholtrop@gmail.com   0481-841264 

           06-41939028 

P.R. commissie                                    

Voorzitter      

Secretaris Wim Hendriks De Kist 12 6661 ZH Elst 0481-373330 

Lid Martin Jansen v/d Laak Willem de Zwijgerstraat 40 6661 WD Elst 0481-371186 

Lid William Peters Ochtendnevel 35 6661 RC Elst  

      

Activiteiten commissie. 

Contactpersoon Carmen Hendriks Koetseland 13 6661 VT Elst 0481-376833 

   Dionne Hendriks        06-22622482 

 

Sluitingsdatum kopij: 15 april 2014 


