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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
 
Het seizoen zit er alweer bijna op.  
Nog een klein maandje competitievoetbal en de schoenen  
kunnen weer even opgeborgen worden. 
Best wel jammer, vooral voor de jeugd. We hebben een mooie 
lente gehad tot nu toe, maar het is voor de jeugd toch leuk om 
langer te voetballen met dit mooie weer. 
Maar ja, het seizoen wordt nog steeds bepaald door de KNVB. 
 
In dit clubblad weer veel nieuws vanuit de jeugd.  
Alle nieuwtjes bij de jeugd, maar ook mededelingen vanuit de jeugd commissie worden door 
Mira Burgers verzorgd. In dit blad veel aandacht voor nieuwe sponsors maar ook voor de 
pupil van de week. Het afgelopen seizoen was bij elke thuiswedstrijd van het eerste weer 
een pupil van de week aanwezig. 
 
In dit clubblad verder ook weer verslagen van het eerste.. 
Zo als het er op dit moment uitziet lijkt er nog een kleine kans te zijn op promotie. Niet directe 
promotie, waar we in het begin van het seizoen toch een beetje op gehoopt hadden, maar er 
zijn nog kansen op een (vervangende) periodetitel en dus nacompetitie. 
 
Zoals bekend hebben wij een druk bezochte website.  
Deze website is steeds meer het communicatiekanaal binnen de vereniging geworden. 
Verder wordt er steeds meer gecommuniceerd via de schermen in de gang van het  
clubgebouw en in de kantine. 
De schermen in de gangen worden goed gebruikt voor indeling van kleedkamers en velden. 
Het scherm in de kantine wordt gebruikt voor uitslagen, nieuws en beschikt de mogelijkheid 
voor sponsoren om hun reclameboodschap te brengen. 
 
Tenslotte nog het volgende. 
Wij zien nog te weinig dat leden potentiele sponsors aanleveren. Juist in de huidige tijd is 
uitbreiding van sponsors een noodzaak.  
 
Aanmelden en informatie bij de PR leden (zie achterin dit blad) of via mail ( pr@sc-elistha.nl)  
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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Hallo clubgenoten, 

 

Met dit mooie weer is het genieten op de zaterdagen voor zowel de spelers, trainers, 
leiders als de ouders langs het lijntje. Er zijn weer leuke wedstrijden gespeeld     
waarvan je verder op in het blad enkele verslagen kunt lezen. 

Elistha is ook twee sponsoren rijker: Stoeigras Nederland en BestBuyWebshop. De 
jongens van de F3 en de F4 lopen er het komende seizoen spik en span bij. 

Ook kun je twee verslagen lezen van de pupillen van de week. Ze hebben erg       
genoten van de dag. 

Op http://www.leukstesportvereniging.nl/stem kun je je stem uitbrengen voor de 
leukste Sportvereniging. Natuurlijk is ons cluppie Elistha de leukste dus ga maar 
gauw je stem uitbrengen! 

Uiteraard zijn nog steeds alle nieuwtjes uit jullie teams bij ons van harte welkom.  

Je kunt het mailen naar: jeugdpr@sc-elistha.nl 

 

Veel leesplezier en geniet van het trainen en de wedstrijden!! 

 

 

 

 

 

Mira Burgers 

Pr en Communicatie Coördinator Jeugd 
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                     Sponsort Elistha F3 

Elistha F3 heeft een complete uitrusting aangeboden gekregen van Stoeigras        
Nederland. 

Op zaterdag 15 maart waren Ferry en Igor van Stoeigras Nederland op Sportpark de 
Pas aanwezig om het complete tenue aan te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots poseert het team in de nieuwe tenues                                                               
Op de bovenste rij staan leider Peter, Igor van Stoeigras, Leider Marco en Ferry van 
Stoeigras Nederland. 

Meer informatie over Stoeigras Nederland is te vinden op  
http://www.stoeigrasnederland.nl/ 

Namens spelers, leiding en bestuur danken we Stoeigras Nederland voor deze 
sponsoring. 
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                      sponsort Elistha F4
                                                                           
Op zaterdag 22 maart heeft Elistha F4 een compleet nieuwe uitrusting aangeboden 
gekregen van BestBuyWebShop.nl. 

Van de sponsor waren Ferry van der Woude en Igor Oharek aanwezig om het tenue 
officieel te overhandigen. 

 

Op bovenstaande foto zie je allerlei attributen die op de website te vinden zijn  
(www.bestbuywebshop.nl).  Op de bovenste rij o.a. Ferry van der Woude,               
leider Wilko Visser, leider Coen Hoogveld, Leidster Renate Diks en Igor Oharek. 

 

 

De spelers, leiders, trainer en het bestuur van Elistha  

bedanken BestBuyWebshop hartelijk voor de sponsoring. 
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De week voor de wedstrijd, tijdens de training op donderdag, werd er door de leider 
en trainers van de F2 geloot wie er pupil van de week mocht worden. We moesten 
een getal onder de 20 raden en ik dacht: lekker makkelijk, ik zit in de F2 dus het zal 
wel 2 zijn. En ja hoor, dat was het getal en toen heb ik dus gewonnen 

 
 
Ik had er ontzettend veel zin in, het hele 
weekend heb ik er aan gedacht en zon-
dagmorgen om 7 uur vroeg ik al aan papa 
hoe laat we naar Elistha zouden gaan.    
Eindelijk was het dan zover en ging ik om 
half 1 met papa, mama, mijn broer Tom (hij 
speelt in de E4) en een vriendje van me, 
Daan Arts, naar Elistha!   
Ik werd opgevangen door een hele aardige 
meneer, hij heet Ruud. 
Meneer Ruud nam mij mee naar het eerste 
en ik mocht bij het praatje van de trainers 
met de spelers zijn. Dat vond ik wel heel 
spannend, en daarna gingen we naar buiten 
om de warming up te doen. Ik mocht ook 
overal aan mee doen en dat was best wel 
zwaar. 
 

Ik vond het wel heel erg cool en de spelers hielpen me allemaal met het aangeven 
van de bal en het rekken en strekken 

 
 
 
Na de warming up gingen we weer naar    
binnen en toen ging de trainer allemaal      
vertellen wat we gingen doen.  
Toen gingen we weer naar buiten en mocht 
ik met de scheidsrechter naar de middenstip 
lopen.        
Daar mocht ik toen de aftrap nemen en pro-
beren een doelpunt te maken, wat ook  
lukte! 
 
 
 
 

 



  Opgericht: 31 juli 1926  

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 7        Clubblad 338 

 
     
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de scheidsrechter en de spelers naar het veld        Zo gaaf, met Elistha 1 op de foto vlak voor de wedstrijd!!!! 
voor de wedstrijd! 

 
Daarna begon de wedstrijd. Het ging allemaal heel snel en ik dacht dat Elistha zeker 
zou gaan winnen. In de pauze kreeg een zakje snoep en een flesje AA. Het bleef dus 
0-0 maar eigenlijk hebben ze gewonnen omdat ik het eerste doelpunt had gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Na            
 
 
 

Na de wedstrijd mocht  ik mee naar de kamer van Elistha en   
kreeg ik een vlaggetje en het allermooiste  ook nog een voetbal 
met alle namen van de spelers van het eerste!!! 

 
                 
 

   ‘s Avonds heeft papa nog een foto van mij gemaakt 
   in bed toen ik lag te slapen.  

                                                      Het einde van een super vet coole dag. 
 
                    
 
                                                      Alle mannen van het team, de trainers en alle  
                 anderen hartstikke bedankt voor deze   
                 onvergetelijke dag! 
      
                                                      Groetjes Bas van der Molen 

Op de bank met Nathanael en  
Rowan. Ik mocht een grote Elisthajas 
aan want het was best wel koud! 
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Dinand Kersten (F3) 
Wedstrijd: Elistha 1- Arnhemia 1    Zondag 30 maart 2014 

Afgelopen zondag mocht ik pupil van de week zijn bij het 1ste elftal van Elistha.          
Ik moest om half 1 aanwezig zijn om dan helemaal in de watten te worden gelegd 
door de spelers en de begeleiders. Ik mocht mee de kleedkamer in en de            
voorbereiding meemaken voor de wedstrijd, daarna ben ik met de jongens de     
warming-up gaan doen. Ik was best wel zenuwachtig om tussen de grote jongens te 
staan. Maar gelukkig waren de jongens heel aardig voor mij. Na de warming up 
mocht ik met de scheidsrechter en de wedstrijdbal het veld op om de aftrap te       
verzorgen. Dit vond ik heel leuk om te doen want ik maakte na de aftrap meteen de 
1-0 voor Elistha . Dit was een geweldig begin van een mooie wedstrijd. 

 

 

 

 

 

Ik mocht de wedstrijd vanuit de dug-out bekijken. Gelukkig speelde Elistha een    
goede 1ste helft en kwamen ze verdiend op 2.0 voorsprong. De 2de helft was    
spannend maar ze kregen wel een goal tegen. Gelukkig bleef het 2.1 voor Elistha . 
Goed gedaan jongens. Daarna natuurlijk de kantine in en even na praten over de 
geweldige middag. En afsluiten met een mooie bal en vaantje en een lekker frietje 
als kadootje. Ik wil Elistha de spelers en de begeleiders bedanken voor deze mooie 
dag. Ik kom jullie zeker nog aanmoedigen bij een volgende wedstrijd.  

 

  

 

 

Groetjes Dinand kersten (team f3) 
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            Verkiezing van de leukste Sportvereniging 

 

Stemperiode 

De verkiezing vindt plaats in alle Nederlandse gemeenten van 2 april 2014 tot 
en met 24 mei 2014. Daarna volgt de finaleronde van 9 september 2014 tot 

en met 30 september 2014 waarin alle gemeentewinnaars strijden om de 
provinciale en de landelijke titel. 

  
  
Nomineer uw favoriete sportvereniging! 
Op http://www.leukstesportvereniging.nl/stem kunt je je stem uitbrengen 

voor Elistha!! 

 
Waardering 
Bij het uitbrengen van een stem wordt een rapportcijfer gevraagd voor vier 

criteria: sfeer, sportiviteit en respect, betrokkenheid vrijwilligers en  
deskundigheid bestuur (cijfers tussen 1-10). In iedere gemeente zijn er na 24 

mei 2014 twee winnaars: de sportvereniging met het hoogste gemiddelde  
cijfer en de sportvereniging met het meeste aantal stemmen (dit kan  

natuurlijk ook dezelfde sportvereniging zijn!). Er zijn wel meer dan 50  
bevestigde stemmen nodig voor een sportvereniging om gemeentewinnaar te 

kunnen worden en om door te gaan naar de finaleronde. Iedere stem moet 
per e-mail bevestigd worden, alleen bevestigde stemmen tellen mee. 

  
De stemmen die in de eerste ronde zijn behaald, tellen in de finaleronde  
gewoon mee. Wel mag iedereen die al in de gemeenteronde heeft gestemd 

opnieuw zijn of haar stem uitbrengen in de finale. In de finaleronde telt het 
aantal stemmen voor 50% mee en ook de gemiddelde score telt voor 50% 

mee in de einduitslag. 
  

  
Opbrengst voor Spieren voor Spieren 

 
Voor iedere stem waarbij toestemming gegeven wordt om de nieuwsbrieven 
van partners te ontvangen wordt er door de verkiezing € 0,05 gedoneerd  

aan Spieren voor Spieren. Dit goede doel helpt in samenwerking met vele 
topsporters kinderen met een spierziekte. Voor alle sportverenigingen een 

extra belangrijke reden om veel stemmen te werven! 
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Elistha E4 houdt lang stand tegen koploper. 

Elistha E4 1 - 2  SC Valburg E1 

Vandaag, zaterdag 22 maart, moest de E4 aantreden tegen koploper Valburg E1. 
Maar de jongens lieten zich daardoor niet intimideren. Met een duidelijke rolverdeling 
begonnen de jongens vol goede moed aan de wedstrijd. De eerste helft speelde zich 
voornamelijk af op de helft van Valburg. De jongens speelden aanvallend voetbal en 
speelden de bal goed rond. Met een geweldig schot van Johnny op de paal en een 
paar goede reddingen van de keeper van Valburg was de stand bij nog 0 – 0. 

Opgejut door het coach-praatje in de pauze begonnen de jongens vol energie aan de 
tweede helft. Ook Valburg was duidelijk toegesproken waardoor de wedstrijd nu 
meer over het gehele veld werd gespeeld. 

De openingstreffer van de wedstrijd kwam in de 5de minuut van de tweede helft. Via 
Wout kreeg Johnny de bal en via een lange solo scoorde hij de lang verwachte 1 – 0. 

Valburg liet dat niet op zich zitten en maakte twee minuten later de gelijkmaker,  
1 – 1. 
In het volgende deel van de wedstrijd streden beide teams om de bal. De aanvallers: 
Johnny, Lars en Tom van der Molen speelde goed over en kwam nog vaak gevaarlijk 
bij het doel van Valburg. En de verdediging: Wout, Tom Koeslag, Brett, Rick als    
vliegende speler en Daan op het doel zorgden voor een goed blok. Helaas scoorde 
Valburg nog in de laatste minuten voor het eind: 1 – 2. 

Jongens goed gespeeld tegen de koploper! Goed standgehouden en lekker enthou-
siast gevoetbald! 

 

E4 zonder Daan (met invaller Sjoerd)  
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C1 verliest totaal onnodig 
 
Een onnodige nederlaag op 29 maart 2014 tegen Millingen C1, dat is het gevoel na 
het verliezen van de wedstrijd met 3-4.  
Verdedigen hoort ook bij het spel en dat deden we deze zaterdag niet goed,  
of liever ....helemaal niet. 
Na de 2-0 voorsprong kwam Millingen direct na de aftrap op 2-1, de aansluitingstref-
fer viel vanaf de aftrap. 
En dit terwijl Elistha in de eerste 20 minuten weinig van de tegenstander te duchten 
had. Elistha was fel en fysiek de baas, de voorsprong was ook redelijk logisch. 
Maar we brachten de tegenstander door slap druk zetten zelf weer terug in de     
wedstrijd. 
Vlak voor het rustsignaal kon Millingen uit een Penalty zelfs op gelijke hoogte komen. 
In de tweede helft toch weer een voorsprong voor Elistha, maar ook nu weigerden 
we te verdedigen, knijpen, druk zetten en ruimtes klein maken, het leken begrippen 
die we voor het eerst hadden gehoord. 
Posities werden niet overgenomen en we speelden in de laatste fase als los zand, 
zeker niet als team. En Millingen is er dan de ploeg naar om dat af te straffen, ze    
zaten we met een rotgevoel in de kleedkamer, totaal onnodig. 

 
Prachtige wedstrijd Elistha E2 
 
Onder barre omstandigheden wist de E2 een dik verdiend puntje uit het vuur te sle-
pen. De laatste weken sprokkelen de mannen toch al de nodige puntjes bijeen en 
inmiddels zijn we 5 wedstrijden op rij ongeslagen. 
 
Tomeloze inzet gepaard met gevaarlijke counters, zo is het spel deze avond het best 
omschreven. 
Ook deze tegenstander was weer fysiek sterk en in jaren duidelijk ouder dan onze 
boys, maar doelman Tijs stond weer zijn mannetje, geholpen door spelers die zich 
voor iedere bal wierpen. Elistha kwam voor door een vrije trap van afstand door Mi-
lan, de bal kreeg extra vaart door het natte veld. 
 
Nijmegen kwam met enig fortuin op gelijke hoogte, een kluts bal viel voor de voeten 
van een gast en die wist van dichtbij wel raad met dit buitenkansje. 
Na de rust eenzelfde spelbeeld, Elistha die vol overgave vocht voor iedere bal en 
een tegenstander die best veel in de mars had. Na een achterstand bleef Elistha 
knokken voor een punt en men kreeg drie minuten voor tijd loon naar werken, Mila 
kon van dichtbij binnentikken toen de keeper de bal niet onder controle kreeg. 

In de laatste drie minuten nog kansen voor 
beide teams om de volledige buit binnen te 
halen, maar het bleef bij een puntendeling. 
       
 
 
Elistha E2 (najaarskampioen van  2013) 
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Frank Oosterbroek stopt als  
trainer bij Elistha 
 

Frank is al jeugdtrainer vanaf 2010.                      
Helaas heeft hij vanwege zijn werk en rugklachten 
besloten te stoppen met het geven van training aan 
de jeugd. Veel spelers hebben een toptijd gehad bij 
Frank. Als je aan de oudste jeugdspelers vraagt 
hoe ze de trainingen van Frank hebben ervaren 
hoor je “chille trainer”, “humor”, “begripvol” en “heel 
erg aardig”. 

In seizoen 2010/2011 heeft hij de D2-pupillen 7-tal getraind. In seizoen 2011/2012 de C2 
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n seizoen 2012/2013 de C1     In seizoen 2013/2014 B1 (Met Hartger 
                  Hommerson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Elistha C2 is Frank kampioen geworden in de voorjaarscompetitie seizoen 
2011/2012 en met de C1 najaarskampioen seizoen 2012/2013. Al met al een prima 
staat van verdienste binnen de club. 

Frank, namens het bestuur maar vooral namens de spelers die bij jou in de teams 
hebben gespeeld bedankt voor je tijd, inzet en tomeloze geduld… pubers hè   
 

Namens mij bedankt voor de gezelligheid en het lachen langs het lijntje. 

Mira 
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Reünie van het A elftal van 1987. 

 
Op zaterdag 12 april 2014 is er in de kantine een reünie gehouden van de  
A junioren (met begeleiding) van 1987. 
 
Deze reünie werd georganiseerd door Cobus Dulos en de meesten die uitgenodigd 
waren hebben gevolg gegeven aan deze uitnodiging. 
 
Het was een zeer geslaagde middag /avond en er werden vele herinneringen 
opgehaald. 
 
Hieronder een foto met daarop  
Staand v.l.n.r. : Jan Nab, Dick vd Zwaard, Jan Willem Heusinkveld, Roel van Setten, 
Uhmed Güzel, Marcel Veenstra, Johan Hendriks, Ben Bodde, Peter Leyting, Henk 
Wouters en Ferry Leiwakabessy. 
Zittend v.l.n.r.: Hans Tap, Andy Sapuletty, Cobus Dulos, Sander Grönloh, Edwin Tap, 
Stefan Spaan en Rien Eulink. 

 

Het bestuur dankt Cobus voor diet goede initiatief en dat er nog maar meerdere 
mogen volgen. 
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 

 
ELISTHA 1 – Elsweide 1                        Ruststand 0-0                    Eindstand 1-0 

Gespeeld op zondag 23 februari 2014 
   
Elistha wint nipt en pakt drie punten 
 
Het was weer aardig weer dus kon Elistha weer de wei in om de strijd aan te binden met Elsweide. 
Het werd wel een voetbalstrijd, maar meer nog een verbale strijd, waaraan ook de scheidsrechter lek-
ker meedeed. Af en toe hield hij even een praatsessie om daarna weer door te gaan. 
Verleden jaar oktober werd het in Arnhem nog een gelijkspel 1-1, dus was een overwinning zeer ge-
wenst. Al in de 5e minuut vloog de bal maar net over het Elistha doel. Twee minuten later dacht heel 
Elsweide dat de scheids wel een penalty zou geven. De midvoor van Elsweide stond vrij voor Jim 
Hendriks ,maar de Oranje doelman had de bal al te pakken, toen de midvoor over hem heen viel en 
zo een pingel dacht te krijgen. Neen dus. 
Tot zover had Elistha nog geen kans gehad. Die kwamen er wel voor Elsweide. 
Eerst in de 25e minuut uit een vrije trap, waarbij de bal maar net over ging en na 35 minuten moet Jim 
Hendriks nogmaals redding brengen voordat de aanstormende midvoor alsnog gevaarlijk zou kunnen 
worden. 
Pas in de 40e minuut het eerste wapenfeit van Elistha. Na een goede vrije trap  van Daan Salakory 
belandde de bal met een vervelende stuiter voor de keeper bij Emiel Jacobs.  
Jammer genoeg kon ook hij er niets mee doen om succes te hebben. 
De twee laatste kansen waren toch weer voor Elsweide.  Eerst knalde de midvoor maar net naast. 
Echt een 100 % kans en net voor de rust nog een vrije trap vanaf zo'n 22 meter. Elistha mocht blij zijn 
met de 0-0 . 
Na de theepauze toch Elistha dat het initiatief pakte. De knal van Nick Kexel op het Arnhemse doel na 
de doorkopbal van Durmus Karakaya was veelbelovend. 
Aan de andere kant moest de Elistha doelman een inzet keren van Elsweide. Al of niet offside, werd 
nu weer het “praat'' gedeelte. Nog was het kruid bij de Arnhemmers niet op. In de 52e minuut ging de 
bal ditmaal maar weer net over het Elistha doel en nog steeds geen doelpunten. 
In de 62e  minuut twee nieuwe spelers bij Elistha.  Eruit gingen Wesley Toonen en Roy Derksen. Voor 
hen in de plaats kwamen Maikel Melsasail en Danny Versteege. Laatst genoemde was gelijk gevaar-
lijk met zijn tweede balcontact. Alleen ook hij zocht het Elsweide doel iets te hoog.  
In de 72e minuut had Elistha een penalty moeten krijgen van de scheids. Discussie  niet nodig. De 
kleine Elistha buitenspeler, Nick Kexel, werd finaal onder het gras gestopt, maar ook hier niets aan de 
hand , zei de scheids. 
Aan de andere kant lag het Elistha doel nog wel even onder vuur, getuige een paar corners voor Els-
weide. Gelukkig werd er geen schade opgelopen. 
In de 75e minuut kwam Roy Budel er nog in voor Hylke Baltussen. 
En dan eindelijk..... 
Een gave pass van Robbert Jan Boekelmans op Maikel Melsasail, die de bal vakkundig onder de uit-
lopende keeper doorschiet in het lege Elsweide doel. 
Stand 1-0 en nog wel 13 minuten te spelen. 
In een wanhoopspoging probeerde Daan Salakory het ook nog maar eens. 
Het leren ding vloog meters en meters over en naast. 
Elsweide had inmiddels de strijd wel opgegeven en drong niet echt meer aan. 
Het laatste kansje was nog voor de Elstenaren. Ook Shahin Roshanaie zocht het doel ook drie meter 
te veel naar rechts. 
Na vier minuten extra tijd was de strijd eindelijk gelopen en stapte Elistha opgelucht van het groene 
veld. En ....... zou de winter dan echt niet meer komen? 
Scheidsrechter was de heer Beudel uit Zevenaar. Rapportcijfer 6 min. 
 
Mahe 
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Eendracht 1 - ELISTHA 1                       Ruststand 1-1                    Eindstand 3-4 

Gespeeld op zondag 9 maart 2014 
   
Elistha speelt met vuur tegen nummer laatst. 
Na enig aftasten van beide kanten kwam het eerste schotje van Eendracht. 
Het eerste kwartier voerde onrustig voetbal de boventoon voor beide partijen.  
In de 16e minuut de eerste gerichte aanval van Emiel Jacobs op het doel van de  Arnhemmers. De 
afstelling stond nog niet goed want de bal vloog hoog over. Bijna had hij een penalty versierd (?) ,want 
hij werd toch werkelijk binnen de 16 meter gehaakt. Niets aan de hand volgens de scheidsrechter. 
In de 20e minuut kwam Elistha op 0-1 door Maikel Melsasail, die netjes de keeper omspeelde na een 
geweldige misser van Eendracht ‘s laatste man. Bijna had hij ook nog de 0-2 op zijn schoen, maar hij 
raakte slechts de buitenkant van de doelpaal, terwijl hij helemaal vrij stond. Wel weer een goede pass 
van Emiel Jacobs. 
Direct aan de andere kant een geweldige kans voor Eendracht waarbij Jim Hendriks moest redden. 
Na een steekpass stond ineens de midvoor muisje vrij voor onze keeper. 
Soms werd er veel te gehaast gespeeld. Gold trouwens ook voor Eendracht. 
In de 27e minuut weer een pass van Emiel Jacobs op Maikel Melsasail en weer geheel vrij schoot hij 
weer de bal tegen de onderkant van de rechterdoelpaal. Weer net niet.  
In de 36e minuut werd er door de Arnhemmers gereclameerd bij de scheids voor vermeend hands in 
het 16 metergebied. Maar ook nu had de man in het zwart niets gezien. Nu dus een keer geluk. 
Elistha probeerde met snelle aanvallen bij het Eendracht doel te komen, maar daarentegen stonden 
natuurlijk ook de counters van Eendracht. Elistha dacht met de 0-1 thee te kunnen gaan drinken, maar 
net voor rust werd het toch 1-1 na veel heen en weer geschop vlak voor het Elistha doel. 
Doelpuntenmaker was Amar Lachman. 
Ruststand derhalve 1-1 
Robbert Jan Boekelmans was in de kleedkamer achtergebleven en Sylvano van den Brink was zijn 
plaatsvervanger. In de 52e minuut bediende hij Emiel Jacobs maar zijn inzet werd tot corner gekopt. 
De genomen cornerbal van Wesley Toonen draaide ineens het doel in bij Eendracht. Stand 1-2 
Lang kon Elistha niet van de voorsprong genieten ,want amper 6 minuten later lag de bal ook voor de 
tweede keer in het Elistha doel, na een inschattingsfout van de oranje achterhoede. Elistha was ge-
waarschuwd en moest wel beducht zijn op de Arnhemse counters.  
Zelf probeerde zij het wel, maar het was elke keer net niet. 
In de 73e minuut werd Roy Derksen vervangen door Nick Kexel. In de 76e minuut kwam Elistha op 
een achterstand te staan na een counter van Eendracht. 
Na een corner van Wesley Toonen was daar ineens weer een kansje voor Emiel Jacobs. De bal be-
landde dan wel 2 meter naast, maar het was toch weer een vrije schietkans. Opeens begon Elistha 
weer in zich zelf te geloven. In de 85e minuut scoorde Emiel Jacobs met een boogje over de uitko-
mende keeper van Eendracht na een meesterlijk passje van Sylvano v.d. Brink. Zeven minuten later 
werd het ook nog 3-4 . Doelpuntenmaker ditmaal Sylvano zelf. Nu op aangeven van Emiel Jacobs.  
In de 94e minuut werd Shahin Roshanaie nog gewisseld voor Hylke Baltussen. 
De scheidsrechter de heer Gieling floot na 97 minuten voor het einde van de wedstrijd.  
Rapportcijfer voor de man in het zwart :  6- 
 
Mahe 
 

ELISTHA 1 – Oranje 1                       Ruststand 0-0                    Eindstand 0-0 
Gespeeld op zondag 16 maart 2014 
   
Elistha schiet met brilstand niets op 
Met een beetje geluk had Elistha door Sylvano v.d. Brink al in de 2e minuut op voorsprong kunnen 
komen na een meesterlijke pass van Robbert Jan Boekelmans  De bal vloog maar 10 centimeter 
rechts boven de doelpaal naast. 
Ook de vrije trap van de vrije trappenspecialist Wesley Toonen van zo'n 20 meter werd uiterst be-
kwaam gestopt door de jonge doelman van Oranje. In de 17e minuut was de keeper uit zijn hok en 
werd de bal opgevangen  door Shahin Roshanaie. Op dat moment moet je niet direct op doel schieten 
maar rustig even kijken ,wie staat er vrij ?Toch een leerproces. Ook hij had moeten afspelen. 
Elistha met de flinke bries tegen kwam veel beter in haar spel en had van Oranje weinig te duchten. 
Jammer dat Emiel Jacobs in de 24e minuut geblesseerd naar de kant moest. Zijn plaatsvervanger  
was Rowan Leenders. 
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Oranje's keeper was steeds een sta in de weg, hij pakte alles, zo ook het schot van Sylvano van den 
Brink vanaf zo'n 24 meter en klemvast. Ook het schot van Rowan Leenders werd geblokt na een af-
geslagen corner. Dus eerst maar even thee drinken en direct maar verder met de wind in de rug. 
Het eerste kwartier was weer voor Elistha. Om te beginnen in de 50e minuut. Rowan Leenders schoot 
hoog over na een goede pass van Roy Derksen. Vier minuten later een schot van veel te ver en naast 
door Shahin Roshanaie. Ook het schot van Danny Versteege in vogelvlucht belandde boven op de 
“ballenvanger''  Nog steeds geen doelpunten in deze hotse, knotse voetbalwedstrijd. 
In de 62e minuut toch een 100% kans voor Sylvano v.d. Brink en weer redde Oranjedoelman en hij 
was al de beste speler van Oranje. 
Elistha speelde dan wel met de wind mee, maar kon ook het verschil niet maken. In de 74e minuut 
nogmaals een redding van de goalie van Oranje op het schot van Sylvano v.d. Brink. In de 76e minuut 
werd Danny Versteege gewisseld voor Nick Kexel. 
Eindelijk, in de 82e minuut kreeg Elistha doelman Jim Hendriks wat te doen. Zoals het hoorde bracht 
hij redding op het schot van Oranje’s midvoor Elistha dacht heel even de overwinning naar zich toe te 
trekken, maar het doelpunt van Sylvano v.d. Brink zou in buitenspel situatie gescoord zijn. Dus pech. 
En nog steeds 0-0 
Elistha bleef drukken en probeerde iets te forceren. Wat gebeurt er altijd aan de andere kant als je zelf 
niet scoort, gelukkig nog net niet, maar Elistha’ s doelman Jim Hendriks mocht van geluk spreken, dat 
de bal niet op de stip gelegd werd door de scheidsrechter. Eerlijk is eerlijk Oranje had een penalty 
moeten krijgen, maar heel Elistha vond dit ook prima. 
In de 90e minuut had Elistha het karwei alsnog kunnen klaren. 
De vrije trap van Shahin Roshanaie belandde in de muur en werd alsnog ingeschoten, weer in de 
muur en later ook nog via de lat over. 
Weg kans ,geen overwinning.  Een brilstand , slechts één puntje. 
Scheidsrechter was de heer Kemperman uit Gaanderen. 
Rapportcijfer een zesje. 
 
Mahe 

 
Nijmegen 1 -ELISTHA 1                       Ruststand 2-2                    Eindstand 5-2 

Gespeeld op zondag 23 maart 2014 
   
Elistha kansloos met deze scheidsrechter 
Na de 4-4 thuis tegen Nijmegen, dacht Elistha dat er ook in Nijmegen wat te halen viel. Geheel Elistha 
en dan ook iedereen kwam van een koude kermis thuis. 
Het begon hartstikke goed en Elistha had geluk, dat de scheidsrechter de bal op de stip legde nadat 
Sylvano v.d. Brink in het strafschopgebied was neergelegd. Sylvano zelf verzilverde dit buitenkansje 
en Elistha stond mooi op 0-1 
Het kon niet op voor Elistha .Na een corner van Dennis Geurts kwam de bal net voor de voeten van 
Kevin Tap  terecht , die heel behendig de 0-2 binnentikte. 
Elistha met 0-2 op voorsprong, wat een weelde. Dit na pas 15 minuten spelen. Lang had Elistha geen 
plezier, want amper twee minuten later lag de bal ook al achter de misgrijpende Elistha keeper Jimmy 
Hendriks. Die bal was toch echt wel houdbaar daar was iedereen het over eens. Maar de stand werd 
dus 1-2. 
In de 23e minuut mocht Nijmegen twee keer achter elkaar een vrije trap nemen , net buiten de zestien 
meter. Beide malen kon de Elistha doelman zich nu wel onderscheiden en trad krachtig op met zijn 
vuisten. Nijmegen werd sterker en sterker. 
Elistha speelde tegen Nijmegen, maar ook tegen scheidsrechter. Zij konden bijna geen goed meer 
doen in de ogen van de man in het ''geel''. 
Ja de gele kaarten kwamen er pas in de tweede helft. Eerst had Nijmegen nog in 50e minuut gelijk 
gemaakt. Uit een vrije trap voor Nijmegen, belandde de bal via  de kluts zomaar in het Elistha doel. 
Ruststand 2-2 En het begon allemaal zo goed 
Eerst maar thee drinken. 
In de 54

e
 minuut werd de totale verdediging(waar waren ze) uitgespeeld en kon de midvoor links on-

derin de bal binnenschieten. Stand 3-2 
Met nog een half uur te spelen moest Jim Hendriks weer aan de bak, redding met twee vuisten , na 
een beetje heen en weer geknots. 
Na een pass van Maikel Melsasail op Rowan Leenders probeerde hij het wel ineens, maar de bal 
vloog hoog over. In de 70e minuut werd Nick Kexel vervangen door Emiel Jacobs. Een minuutje later  
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gevolgd door de volgende wissel, Roy Derksen erin en Daan Salakory eruit. 
In de 74e minuut scoorde Nijmegen weer en bracht zo de stand op 4-2. 
Elistha kreeg de ingooi niet mee, Nijmegen daarentegen wel en was het volgens  de scheidsrechter 
geen offside. Lekker toch en zo scoor je toch gemakkelijk. 
Elistha probeerde van alles maar de scheidsrechter lachte maar een keer of gaf nog maar eens een 
kaart aan een Elistha speler. Even later stond er wel een van Elistha buitenspel (neen dus)in de ogen 
van de scheids. De beste man had duidelijk zijn dag niet en Elistha kon geen goed meer bij hem doen. 
In de 77e minuut werd er ook nog een keer uit een vrije trap gescoord door Nijmegen. 
Houdbaar, het leek van wel. Stand 5-2. 
Het schot van Kevin Tap net naast deed er ook niet meer toe. 
Zo verloor Elistha niet alleen van Nijmegen ,maar ook duidelijk van de scheidsrechter, die met de fiets 
uit Ewijk kwam. Jammer dat je dit zondags mee moet maken. 
Zijn naam was Kemperman.  Zijn rapportcijfer een vier. 
Overigens alle lof voor Nijmegen ,ook dank zij hen was het een sportieve wedstrijd. 
Nog zes wedstrijden te gaan ,dan is de kompetitie al weer ten einde , waar de lente al is begonnen en 
de winter (gelukkig) niet kwam. 
Hoe kan het ? 
 
Mahe. 
 
ELISTHA 1 – Arnhemia 1                       Ruststand 2-1                    Eindstand 2-1 

Gespeeld op zondag 30 maart 2014 
   
Elistha houdt de punten dit keer zelf 
Dan toch eindelijk de wedstrijd tegen Arnhemia, nadat hij een paar keer op de rol stond , maar telkens 
weer werd afgelast. 
Elistha met geschorste en geblesseerde spelers begon net zoals verleden week tegen Nijmegen 
voortvarend aan de wedstrijd.  Zo dacht Rowan Leenders eensflink uit te halen, maar raakte zoals er 
gezegd wordt, geen pepernoot. In de 20e minuut deed hij dit nog eens, maar een minuut later , scoor-
de hij wel de 1 - 0 voor Elistha na een goede pass van Maikel Melsasail. 
Pas in de 24e minuut liet Arnhemia toch ook zien , dat ze iets wilde behalen in Elst. Maar Jim Hen-
driks stak daar een stokje voor en gaf slechts een corner weg zonder verder gevaar. In de navolgende 
minuut bediende Emiel Jacobs, ook al niet geheel fit, de vrijstaande Shahin Roshanaie die deze echte 
100% kans om zeep hielp. 
In deze eerste helft werd Arnhemia niet echt gevaarlijk, ook met een vrije trap van zo'n 20 meter werd 
te weinig mee gedaan. 
Elistha daarentegen had meer  geluk met de directe vrije trap van Durmus Karakaya. Zijn ingeschoten 
bal belandde zonder aangeraakt te worden door een Arnhemse of Elsterse speler ineens in het doel. 
Stand 2 - 0. 
De scheids liet nog even doorspelen en in de 48e minuut weer een vrije trap voor Durmus Karakaya, 
maar dit keer stond de Arnhemse goalie wel goed opgesteld.Net voor rust piepten met een uitval  
Shahin Roshanaie en Nick Kexel er tussen uit richting Arnhemia doel. Maar door te gehaast iets te 
willen doen en zonder overleg liep deze poging op niets uit, want dan zou de wedstrijd toch al wel ge-
speeld zijn. 
Rowan Leenders was al vervangen door Dean Polman. 
Ruststand 2 - 0  (Na 6 minuten blessuretijd) 
Met het gelijk gezette horloge (15.00 uur) werd er begonnen aan de 2e helft. De eerste kans was voor 
Arnhemia, maar ook met deze vrije trap deden de Arnhemmers niets. In de 48e minuut werd de bal 
echter zomaar uit het niets achter de Elistha doelman gekopt door Mustafa Yildiz. Dit keer wel on-
houdbaar, maar waar stonden onze oranje verdedigers ? Stand 2 - 1 
In de 60e minuut werd Dean Polman op rechts de ruimte in gestuurd. 
Zijn prima voorzet werd echter niet op waarde beoordeeld door Wesley Toonen. Met zijn voet knalde 
hij de bal hoog over. Gewoon met het hoofd was doeltreffender geweest ! 
Emiel Jacobs , geblesseerd ging eraf en werd vervangen door Jordy Toonen. Elistha moest achteruit , 
omdat Arnhemia begon aan te dringen en voor de gelijkmaker ging. In de 81e minuut werd Nick Kexel 
gewisseld voor Hylke Baltussen. 
Ook Shahin Roshanaie kreeg nog een prachtkans na een pass van Dean Polman. Maar met zijn lin-
kerbeen ingeschoten bal verontrustte ook dit keer de Arnhemia keeper niet. 
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Aan de andere kant moest Jim Hendriks met  één vuist redding 
brengen op een kopbal van Arnhemia en een minuut later 
stond hij weer op de goede plaats om het '' witte'' ding te   
pakken. Zo bleef Elistha aan de goede kant van de score en 
won waar het moet. 
De scheidsrechter was de heer Arik uit Nijmegen blies na  
precies 100 minuten voorhet einde. Gaf eigenlijk te weinig 
kaarten. 
Toch ook een plus. Rapportcijfer  6 min. 
 
Mahe. 
 

 
ELISTHA 1 – DVE Trajanus 1                       Ruststand 1-0                    Eindstand 2-1 

Gespeeld op donderdag 3 april 2014 
   
Elistha klopt koploper uit Nijmegen 
In de eerste helft van dit toch wel belangrijke treffen gebeurde er in het begin niet zoveel. De eerste 
echte aanval was van DVE  in de 13e minuut .Op een voorzet van rechts  werd met een kopbal ge-
probeerd Jim Hendriks te verschalken, maar hij stond op zijn post. Bij Elistha's eerste kans was het 
gelijk raak. Doelpuntermaker was Kevin Tap, die met een afstandsschot Elistha op 0-1 zette, 
onhoudbaar voor de DVE keeper. 
Het spel lag af en toe stil voor kleine overtredingen waarvoor de scheids soms wel en dan weer niet 
floot. Zo werd een Elistha speler twee keer achter elkaar in de nek gesprongen, wat toch ook gezien 
moet zijn door de scheids. Maar helaas. In de 36e minuut viel Daan Salakory geblesseerd uit en  
Dennis Geurts was zijn plaatsvervanger. Deze zelfde Dennis kreeg in de 41e minuut een mooi balletje 
aangespeeld van Shahin Roshanaie, maar succes had hij niet met zijn schot. 
Ruststand 1- 0 en theedrinken dan maar. 
Elistha begon weer goed aan de tweede helft. Onze snelle rechtsbuiten gaf een goede pass voor van 
rechts, echter op dat moment was er even niemand voor. Aan de andere kant eerst een kopballetje 
van de DVE midvoor, die er tussendoor was gepiept en een minuut later nog een schotje van DVE 's 
rechtsbuiten Foor , die het maar eens probeerde. Beide keren geen probleem voor oranje keeper Jim 
Hendriks. 
In de 53e minuut belandde de bal van Dennis Geurts met een stuiter boven op dak van het doel en 
werd de scheids per ongeluk aangeschoten op de kin door Kevin Tap. Ja , je moet blijven opletten. 
DVE begon aan te dringen, maar Elistha speelde hethandig en kien uit. Zo werd Maikel Melsasail bin-
nen de 16 meter gevloerd, maar geen penalty vond de scheids.  Elistha was echt op zoek naar het 
tweede doelpunt. Zelfs drie keer werd het Nijmeegse doel bestookt, maar even zo vaak bracht dit 
geen verandering in de stand. Dichtbij een doelpunt was Maikel Melsasail.Na te zijn doorgebroken op 
links , probeerde hij met een lob de DVE keeper te verrassen. Net zoals bij Dennis Geurts belandde 
de bal wederom boven op het net. 
In de 72e minuut een vrije kans voor DVE, maar het geluk lachte Elistha toe.Iets later, in de 75

e
 mi-

nuut werd de bal toevallig tegen de arm van de op de grond liggende Roy Derksen geschoten. Penalty 
voor DVE en de stand was gelijk 1 - 1 
Twee minuten later werd Kevin Tap binnen de 16 meter gehaakt en ook daarvoor gaf de scheids te-
recht een '' pingel '' . Emiel Jacobs zette de 2-1 op het bord. 
Ook Nathanael Salakory moest geblesseerd vervangen worden door Jordy Toonen. Over en weer 
kregen zowel Elistha als DVE nog kansen , gescoord werd er niet meer. 
Veel spanning zat er wel op in deze wedstrijd, vooral in het laatste kwartier. Met veel aanwijzingen van 
diverse mensen werd Elistha de veilige haven binnen geloodst. Ook Nick Kexel moest nog invallen 
voor de geblesseerde Durmus Karakaya. Het was inmiddels al aardig donker, maar goed dat we van 
twee kanten een beetje licht kregen. Van het derde veld en van het hockeyveld. Scheelde toch. 
Scheidsrechter was de ,,jonge'' man Elbers uit Doornenburg. Rapportcijfer een 6. 
Met in gedachten een prima spelend Elistha gezien te hebben, gingen de oranje fans huiswaarts. Met 
nog slechte 4 wedstrijden voor de boeg is er nog van alles  mogelijk. En wie weet lukt het toch nog 
om................. 
 
Mahe 
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ELISTHA 1 – VVLK 1                        Ruststand 2-0                    Eindstand 4-0 

Gespeeld op zondag 6 april 2014 
   
Elistha boekt riante zege 
Ook de derde wedstrijd op rij zette Elistha gistermiddag om in een overwinning. Dit maal was het 
VVLK, dat de punten in Elst moest laten. Echt veel moeite kostte het Elistha niet, omdat VVLK weinig 
tot niets in te brengen had tegen een eens niet briljant spelend Elistha. Was dat echter wel het geval 
geweest, dan had het "Oranje" elftal toch flink aan het doelsaldo kunnen werken. Ook dit kan straks  
nog meespelen. 
Na amper zeven minuten spelen het eerste tegenslagje voor Elistha. Danny Versteege geblesseerd 
aan zijn hamstring moest eraf en Roy Budel kwam als zijn vervanger. Ook deze tegenvaller kan er 
nog wel bij, terwijl Nathanael en Daan Salakory, Durmus Karakaya, Dick van Dijk en Maurice Peters 
ook al aan de kant zaten met diverse probleempjes. 
De laatste twee natuurlijk met deels opgeloste grote problemen. Maar zo zie je maar, dat je iedereen 
nodig hebt. En dan nog niet eens aan schorsingen gedacht te hebben. 
De eerste en ook de enigste echte kans was zowaar voor VVLK. Elistha dacht dat er sprake was van 
buitenspel en liet het over aan Jim Hendriks, die met zijn rechter been redding bracht op het schot van 
de VVLK linksbuiten Lars Kersten. In de 15e minuut gerommel voor het doel bij de Leuthenaren, 
waarbij zij de bal maar niet weggewerkt kregen.  Emiel Jacobs probeerde het maar eens, maar had 
nog geen succes. Het duurde nog 20 minuten voordat Elistha op voorsprong zou komen. Eerst be-
landde een schot van een VVLK'er  in het zijnet,  kon Kevin Tap geen kracht zetten aan zijn schot op 
goal en ging een schot van een VVLK speler een half metertje over. 
Nadat Maikel Melsasail net buiten de 16 meter was geblokt, mocht Elistha een vrije trap nemen.  
Emiel Jacobs deed dit op zijn eigen wijze , waarbij de bal zonder getoucheerd te zijn in het VVLK doel 
verdween. Stand 1 - 0 
VVLK kreeg voor rust nog een 100% kans, maar Jim Hendriks redde door de bal rechts onderuit de 
hoek te tikken. 
De 2 - 0 ruststand kwam op naam van Maikel Melsasail. De toch niet grootste Elistha speler kopte de 
bal uit een corner van Shahin Roshanaie zomaar achter de  VVLK doelman. Ruststand 2 - 0 
Vijf minuten na rust scoorde Emiel Jacobs zijn tweede doelpunt, waarbij de bal  voor zijn voeten viel, 
nadat Maikel Melsasail eerder had geprobeerd te scoren. Kevin Tap probeerde het ook eens van af-
stand, maar daar had de ook al geblesseerde VVLK  doelman geen moeite mee. 
Tien minuten later moest nu ook de geblesseerde Kevin Tap naar de kant Dean Polman was zijn ver-
vanger. 
In de 65e minuut had Elistha een penalty moeten krijgen voor bewust hands. Maar ja, ook een scheids 
ziet niet alles. Deze keer dus ook niet. Foutje. 
In de 67e minuut nog maar eens een schot op het doel van Maikel Melsasail. De bal vloog over en 
naast. Maar ja niet geschoten is altijd mis. Daarna mocht ook hij gaan douchen en kwam nog een jon-
geling in de ploeg als vervanger. Dennis Neervoort 
De wedstrijd kabbelde rustig naar het einde en kende nog twee ''hoogtepunten'' 
Allereerst de 4-0 voor Elistha, gescoord door Sahin Roshanaie na een goede voorzetvan Jordy Too-
nen en als laatste het schotje van een VVLK'er op het Elistha doel dat ook niets meer uithaalde. 
Zo bleef Elistha heel eenvoudig overeind en haalde de maximale score uit de laatste 3 wedstrijden. 
Scheidsrechter was de heer G.H.G. van Tintelen uit Druten 
Rapportcijfer voor de man in het zwart:  6,5 
 
Mahe 
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De Paasberg 1 - ELISTHA 1                       Ruststand 1-2                    Eindstand 2-4 

Gespeeld op zondag 13 april 2014 
   
Elistha speelt ook De Paasberg van de mat. 
Vooraf had niemand aan dit scenario gedacht, maar toch gebeurde het onmogelijke. Elistha speelde 
als herboren en De Paasberg kwam nog goed weg, vooral de vier halve kansen, die nog niet werden 
verzilverd. Anders was de uitslag nog hoger uitgevallen. 
Zo werd toen in Elst Elistha overlopen door De Paasberg en nu was het net andersom.  
In de 9e minuut was het al raak voor Elistha. De pass van Emiel Jacobs was op maat en Kevin Tap 
scoorde de 0 - 1  
In de 13e minuut weer een enorme kans voor Elistha. Nadat Daan Salakory tegen de keeper had  
geknald , lag het witte ding ineens voor de voeten van Shahin Roshanaie, die  bal net niet de juiste 
richting mee kon geven. Eerste  halve kans. 
Een minuut later weer een poging van Shahin Roshanaie .na een pass van Maikel Melsasail. 
Dit keer stond de Arnhemse goalie op de goede plaats om erger te voorkomen. Direct aan de andere 
kant het eerste wapenfeit van De Paasberg. De bal bij de tweede paal werd niet goed aangenomen en 
bleef Elistha verder onheil bespaard 
Elistha daarentegen sloeg in de 14e minuut weer toe. Wesley Toonen scoorde de 0-2 na een pass 
van Shahin Roshanaie.  Zo ging het maar door. De wisselwerking tussen de voorwaartsen van Elistha 
was geweldig. 
In de 34e minuut schoot Shahin Roshanaie een meter naast na een pass van Maikel Melsasail. 
Dit was de tweede halve kans. De Paasberg had pas na 36 minuten in de gaten, dat er uit een ander 
vaatje getapt moest worden. Zo redde Jim Hendriks op verbluffende wijze op een schot rechts onderin 
en blokte Nathanael Salakory het schot in tweede instantie . In de 38e minuut kon Kevin Tap niet ver-
der en moest geblesseerd naar de kant. Zijn plaatsvervanger was Robbert Jan Boekelmans. 
Elistha bleef het meer dan geweldig doen tot de 41e minuut. Door een woud van benen vloog de wild 
afgevuurde bal zomaar in het Elistha doel. 
Elistha was even stil en de rust  kwam als geroepen. Ruststand 1 - 2 
In de 51e minuut stopte Jim Hendriks een schot van De Paasberg en botsten Roy Derksen en een 
voorhoedespeler op elkaar. Gelukkig zonder verdere gevolgen. In de 55e minuut bediende Nathanael 
Salakory de vrij lopende Jordy Toonen, die heel behendig de 1 - 3 binnentikte. Wat een weelde voor 
Elistha en ook nog verdiend ook. 
Nu was het De Paasberg, dat begon aan te dringen. Twee pogingen achter elkaar werden beide keren 
naast geschoten. Elistha stond nog steeds in de hoogste versnelling geschakeld en zie daar in de 59e 
minuut de 1- 4 voor de oranjehemden. 
Na een splijtende pass van Shahin Roshanaie  over de laatste man heen kon Maikel Melsasail scoren 
en was de wedstrijd wel gelopen. De derde halve kans was voor Daniel Salakory, die de bal naast zag 
vliegen . Waar bleef De Paasberg ? 
Ja, pas in de 69e minuut moest Jim Hendriks de bal van de schoen van een Paasbergspeler plukken 
en deed dat uiterst bekwaam. 
Ook Daniel Salakory .raakte geblesseerd en werd vervangen door Dean Polman. In de 81

e
 minuut 

werd er nog over gekopt door een Paasbergspeler en was ook deze kans  niet aan hen besteed. Vier 
minuten voor tijd kreeg Elistha via Melsasail de vierde halve kans. Dean Polman stuurde Maikel 
Melsasail de ruimte in, maar hij had het Arnhemse doel op een andere plaats ingeschat.  Toch weer 
een geweldige kans. 
Shahin Roshanaie, goed gespeeld en moe, werd nog ver-
vangen door Nick Kexel in de 90

e
 minuut. De Paasberg 

scoorde nog in de 94e minuut, maar daar lag Elistha niet 
wakker van. Eindstand 2 - 4 
Na 6 minuten blessuretijd bijgeteld te hebben, floot de 
scheidsrechter, de heer van Hoften,  voor het einde van de 
wedstrijd, waarbij Elistha een prima indruk achterliet, wat 
weer vertrouwen geeft voor de toekomst. Rapportcijfer 
voor de man in het zwart :  6- 
 
Mahe 
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Hallenberg, februari 2014 
 
 
(oftewel hoe de oud-papierploeg zich 
vermaakt zonder sneeuw,  
met dank aan Bart!) 
 

 

 

Zondagochtend, 19 februari 2014, 9:00 uur. Nog een laatste stichtelijk woord van onze 
geestelijke steun en toeverlaat, Herr Kleriker B. Berns, alvorens de meute zich op het ontbijt 
stort. 

Er zijn liefhebbers voor de brie; deze vindt gretig aftrek bij o.a Pierre Bisquit (voor intimi Piet 
Beschuit). 

Het is goed dat de ramen openstaan, voor de nodige frisse lucht!? Er zijn namelijk bij het 
ontwaken diverse diersoorten waargenomen. Zo kun je horen dat er een douchende zeekoe 
gesignaleerd is. Ook een ox (?), een schaap en een zwijn komen voorbij. Hebben we de 
knerten nog niet genoemd. Maar die zijn dit jaar toch al sporadisch aanwezig. 

Rond 10:00 uur worden de motoren gestart; met een traan in de ogen wordt afscheid ge-
nomen van de familie Kotzan. „Gute Fahrt, bis nachtes Jahr!“ 

De oud-papierploeg heeft er wederom een weekendje Hallenberg opzitten.  Een beproeving. 
Een aanslag op je fysieke en geestelijke gesteldheid. Immers, waar anders wordt, onder het 
genot van een glaasje fris, zowel zin en onzin uitgekraamd als daar? Waar worden complete 
sight-seeingtochten naar diverse lokaties gehouden. Ik zou het niet weten. 

Hallenberg is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Hochsau-
erlandkreis. De plaats telt 4.435 inwoners[. Naburige steden zijn onder andere Winter-
berg (14 km), Frankenberg (18km) en Marburg (43 km). 

Enfin, vrijdag 14 februari 2014 was het weer zover. Een week eerder dan normaal. Had iets 
te maken met de bruiloft van Bart. 

Het gros is tegen de avond al aanwezig. Uiteraard verzameld beneden “im Keller” van Huize 
Kotzan. De altijd vrolijke en aanwezige Frau Marion heet eenieder welkom met een zelfge-
brouwen drankje of een Krombacher. 

Wat meteen opvalt: geen sneeuw dit jaar. 

Voor de lichte trek wordt bij de plaatselijke Donner de honger gestild. Daarna zsm terug naar 
gnadige Frau Marion voor een goed gesprek! 

Kunt u zich voorstellen wat voor een effect een kraaiende haan heeft, die op  za-
terdagochtend rond 07:00 door de gang loopt? De meesten van ons wel.  Hierbij denken wij 
dan meer aan een smeuïg geurende en gebakken haantje. Oftewel, als hij maar met de po-
ten omhoog ligt en z’n snavel dichthoudt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordrijn-Westfalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hochsauerlandkreis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hochsauerlandkreis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankenberg_(Eder)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marburg_(Duitsland)
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De groep is dus wakker. Sommigen maken eerst nog een pittoreske wandeling, op zoek naar 
knerten of bezichtigen het pas gerenoveerde Rathaus. Dat zorgde verleden jaar voor een 
knetterend schouwspel, op vrijdagavond stond toen namelijk de hens er in.   

Ontbijten om 09:00 uur, terwijl 9:30 is afgesproken. Geen probleem voor opa en oma Kotzan. 
Zij serveren nog steeds het ontbijt op de voor hun karakteristieke wijze, met het daarbij be-
horende servies. Ook de eitjes vinden gretig aftrek. Voor diegene die wat later is, blijven er 
alleen maar wat broodkruimels over. De eitjes zijn dan allang verorberd. 

Goed gevuld met de bus naar Winterberg.                                                                           
Winterberg, gelegen in het Sauerland op 500 à 800 meter hoogte boven de zeespiegel, is 
het vanuit Nederland dichtstbijzijnde ski- en wintersportgebied. 

In het skigebied zijn 82 ski- en rodelpistes, 55 skiliften (waaronder 6 stoeltjesliften), er zijn 
meer dan 150 sneeuwkanonnen, ook zijn er 37 kunstmatig besneeuwde pistes en 180 kilo-
meter aan langlaufroutes. Naast het skigebied heeft Winterberg ook een tweetal skischansen 
en een officiële rodel- en bobsleebaan (voor de liefhebber: Bob & Skeleton Weltmeister-
schaften 2015 nach Winterberg vergeben. Sie werden vom 23. Februar bis zum 8. März 
2015 stattfinden). Ook is er een panoramabrug over verschillende pistes heen. Een groot 
skigebied ligt rondom de berg Kahler Asten. 

Tegen het middaguur in Winterberg. Sneeuw ligt er sporadisch. Af en toe een vlekje.   Niet 
genoeg om te skieen. Dan maar eerst een Curry- oder Bratwurst, daarna tijd voor een cul-
tureel verantwoorde Kneipentour.                                                                                             
De Kahler Asten wordt bezocht, de St. Georg Schanze geeft een prachtig uitzicht over Win-
terberg. Daarna rap het centrum in. Op zoek naar Dirndl in Lederhosen. Die Bayrische 
Stubbe valt een beetje tegen. Zij zijn niet op een dergelijk grote groep voorbereid.        
Helaas, dan maar niet. 

’s Avonds wederom met z’n allen “Im Keller”. Die Matrozen vinden gretig aftrek.                   
Tijd voor een goed gesprek of een potje “31-en”. 

Voor je ’t weet is het weer zondag. En je weet dat die verrekte haan er dan weer aankomt. 
Heeft iemand een buks bij zich? Misschien een idee voor volgend jaar? 

Ik kijk er weer reikhalzend naar uit! 

Ben wel benieuwd hoe het er ’s winters uitziet. Een week later schijnt er wel sneeuw te heb-
ben gelegen. Bedankt, Bart. 

 

Lenne quelle Kahler Asten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sauerland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langlaufen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rodelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobslee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kahler_Asten
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VERJAARDAGEN 

 
 
MEI 

   
JUNI 

  

         01 PETER 
 

KUPPEN 
 

03 BRAM 
 

HENDRIKS 

02 YANIK 
 

EMEN 
 

03 JAYDEN 
 

JANSSEN 

02 ARIE VAN  NIEKERK 
 

05 JURROEN 
 

CLUITMANS 

03 DRIES 
 

POLKAMP 
 

05 FERRY 
 

LEIWAKABESSY 

03 OLAF 
 

VERHAAF 
 

07 LIJVANA 
 

JANSSEN 

04 RENS 
 

KOK 
 

08 SVEN 
 

PETERS 

04 DON VAN  LEEUWEN 
 

08 MARCIANO 
 

SAPULETEJ 

04 SILVIO VAN WINSEN 
 

09 CARMEN 
 

HENDRIKS 

05 WESLEY 
 

LOZEKOOT 
 

10 ROWAN 
 

JANSSEN 

05 DANTE 
 

LOUIZI 
 

10  DICK 
 

SCHUIJL 

06 JAIMY 
 

BERNS 
 

11 MARTIJN 
 

ABBINK 

07 DANIËL 
 

BUIL 
 

11 THOMAS 
 

WILLEMSEN 

07 NOAH 
 

MURGIA 
 

12 BAS VAN DER  MOLEN 

07 TIM 
 

WILCKE 
 

13 WIM 
 

JANSEN 

10 NICK 
 

JACOBS 
 

13 NICK  
 

KEXEL 

11 JEROEN 
 

GIELING 
 

14 FINN OP HET VELD 

11 GERRIT  
 

RIJNDERTSE 
 

15 NINO  VAN SETTEN 

11 MAGDI 
 

WICHROSKA 
 

16 TOM VAN DER MOLEN 

12 BEN 
 

HOLTROP 
 

17 JOOST 
 

HENDRIKS 

12 EDWIN 
 

PETERS 
 

17 NICK  VAN KLEEF 

15 JOHAN 
 

WILLEMSEN 
 

18 CHIEL 
 

DULOS 

18 VINCENT  
 

BRANDSEN 
 

18 HARM 
 

FOKKENS 

20 DICK  VAN DIJK 
 

18 AP 
 

GERRITSEN 

20 DENNIS 
 

OVEREEM 
 

19 PAUL 
 

HETHARIA 

22 JAN 
 

HENDRIKS 
 

19 DANNY 
 

KOK 

22 MARK 
 

VALEN 
 

21 DAAN 
 

BURGERS 

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 
 

21 JORDI 
 

ZETZ 

23 JOZEF 
 

KERSTEN 
 

22 ASTRID 
 

HENDRIKS 

25 MICK 
 

POTHOF 
 

24 JOB 
 

BURGERS 

26 MARK VD ZANDSCHULP 
 

24 NICK  
 

CORNELISSEN 

28 JAN VAN  KLEEF 
 

26 JEFFREIJ VAN LEUR 

29 RON 
 

GROENEVELD 
 

26 ISIS 
 

RAJABOEAN 

31 IWAN  VAN DE KAMP 
 

27 NATHANAEL SALAKORY 

31 BAREND 
 

KEMPERS 
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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: STOEIGRAS NEDERLAND (compleet tenue en trainingspakken)

Pupillen F4: BESTBUYWEBSHOP (compleet tenue en trainingspakken)

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 JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

ALANYA, Mini Resto JEWELZ & MORE

AMI KAPPERS kapper KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN LA STRADA ijssalon - lunchroom

CAFETARIA JONKERS LOZEMAN TUINMACHINES BV 

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MANTEL for fashion and sport

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE MEGALUX rolluiken en zonwering

COLOURS HOME VAN AALST NOTARISSEN ELST

DA VAN OORT drogisterij OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DAVE'S dierenspeciaalzaak ONDER DE TOREN

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ OUWERLING OPTICIENS

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DE SMALE assurantiekantoor ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

EXPERT ELST electronica winkel SILSY Cadeaus

FOCUS verlichting SNELDERS SPORT

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant SNS BANK

GIJSBERTS , garage en tweewielers TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HCI Bouwcenter U-NIEK bloemsierkunst

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN DE WAL woninginrichting

HERBALIFE Adviebureau VAN HULZEN cafetaria

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

HILVIS visspecialist VINK HEKWERKEN ELST

HUTING SCHILDERWERKEN WILDKAMP BV

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN

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
 Jan Hendriks Koetseland 13 6661 VT Elst 0481-376833 

Contactpersoon 3
e
 Kevin van Bronswijk De Wuurde 112 6662 NB Elst 06-22495007 

Contactpersoon 4
e
 Rowan Janssen Venlosingel 187 6645 JS Arnhem 026-3793904 

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 juni 2014 


