
  Opgericht: 31 juli 1926  

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 1        Clubblad 340 

 
P.R. Commissie  
Afdeling redactie clubblad: 
 
Theo Coenen (bezorging clubblad)     tel: 0481-351001 
Wim Hendriks (eindredactie)      tel: 06-13857973 
 
Kopij inleveren bij:  
Kopij bus in het Elistha clubgebouw op de Pas  
Of (liever) via mail aan adres : clubblad@sc-elistha.nl 
 
Overname van artikelen kan alleen met toestemming van de redactie. 
 
Het postadres van Sc Elistha is:  
 
SC ELISTHA 
POSTBUS 111 
6660 AC Elst   
 
 
 

Bezoek adres  is:      De Pas 5 ,6662 BK Elst. 

 
INHOUD:  

Van de redactie           02 

Afsluiting Seizoen          03-07 

Even voorstellen          08 

Instuiftraining            09 

Sportieve Meiden gezocht         10 

Wedstrijdverslagen Elistha 1        11-15 

Resumé Elistha 1          15 

Sponsor bedankt          16 

Verjaardagen            17 

Sponsoren en begunstigers        18-19 

Wegwijzer SC ELISTHA         20 

 
 

Clubgebouw Sportclub Elistha 
Sportpark “De Pas” te Elst 

Telf: 0481-371879 

 
 
 
Jaargang 40/340 
Juli / augustus 2014 
Oplage:650 
 



  Opgericht: 31 juli 1926  

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 2        Clubblad 340 

 
Van de Redactie.  
 
Dit is alweer het laatste clubblad van dit seizoen. 
 
In dit clubblad ruime aandacht voor de weer zeer geslaagde afsluiting van het  
seizoen. Het weer werkte uitstekend mee. 
Vanuit de jeugd verder aandacht voor de start van het volgende seizoen en een  
oproep voor meiden voor het opgerichte E meiden team.  
Nog enkele meisjes erbij en het team kan starten. 
Ook onze nieuwe hoofdtrainer stelt zich in dit clubblad voor. 
 
Natuurlijk ook verslagen van de laatste competitiewedstrijden van het eerste elftal.  
Niet alleen van de laatste competitiewedstrijden, maar ook van de nacompetitie.  
Helaas is het eerste elftal er niet in geslaagd om te promoveren. Jammer, want  
de kans was nu toch wel zeer groot. 
Volgend seizoen vol goede moed op naar een terugkeer naar de 4e klasse.  
 
Voor de rest van de senioren niet veel nieuws in dit clubblad. Al mijn herhaalde  
oproepen hier en op de site leveren helaas veel te weinig respons op. Ik zie wel van 
alles passeren op sociale media, ook nieuwtjes die best ook via het clubblad en / of 
onze internetsite met mede leden gedeeld zouden kunnen worden. Ja vaak zelfs  
gedeeld zouden moeten worden.  Maar ja het is blijkbaar niet anders. 
Maar ik vind het wel zeer vervelend. 
 
Het is nu dus even rustig op en rond de velden. 
Je ziet geen actieve voetballers, maar het onderhoud van de accommodatie  
gaat gewoon door. Zowel velden als gebouwen onderhouden we in eigen beheer.  
Dit scheelt de vereniging veel geld, maar vraagt veel van de accommodatie  
commissie, die dagelijks op en rond de velden bezig is.  
In deze zomerpauze wordt verder ons clubgebouw netjes opgeknapt en veel van een  
nieuw kleurtje voorzien. 
 
 
 
 
Ik wens U allen een prettige  
vakantie en een goede start van het  
volgende seizoen. 
 
 
Wim Hendriks 
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Afsluiting seizoen 
 
Op zaterdag 31 mei werd het seizoen bij Elistha afgesloten.  
Natuurlijk betekende dit niet dat alle activiteiten afgelopen waren. Het eerste moest nog een zeer 
belangrijke beslissingswedstrijd spelen en ook waren er daarna nog een aantal toernooien voor 
diverse jeugdteams.  
Maar zoals gebruikelijk had de organisatiecommissie weer een leuk programma in elkaar gedraaid om 
deze “Familiedag” weer te laten slagen. 
 
De middag begon met de onderlinge wedstrijden van de pupillen/kabouter teams tegen hun 
(groot)ouders. Dit was zeer geslaagd. Moeders en vaders spanden zich in om te winnen van hun 
kinderen en ondanks de vaak stramme spieren slaagden ze hier vaak wel in. 
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Tussen de wedstrijden door en er na kon de jeugd zich ook nog vermaken en vermoeien op de 
atrracties die op het parkeerterrein waren opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zo rond 17:00 uur was er de 
barbeque waar kaderleden, 
jeugd, ouders en anderen aan 
deelnamen. Ongeveer 200 
aanwezigen genoten van de 
door PLAZA HENDRIKS 
uitstekend verzorgde barbeque. 
Heel gezellig!! 
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Edwin Peters is twee jaar de hoofdtrainer 
geweest van onze selectie en gaat volgend 
seizoen een andere vereniging trainen. 
Voorzitter Martin de Goey bedankte hem voor 
zijn inzet en werk voor de vereniging. Naast een 
bos bloemen kreeg hij een ingelijste shirt 
aangeboden. 
Wij wensen Edwin veel succes bij zijn nieuwe 
vereniging. 
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Het eerste elftal raakt het volgende seizoen een aantal spelers kwijt.  
Hiervan was Jim Hendriks aanwezig. Hij heeft besloten een sportieve uitdaging aan te gaan bij Driel. 
Voorzitter Martin bedankte hem voor zijn inzet en ook hij kreeg een bos bloemen aangeboden. 
Jim veel succes! 

 
 
 
Tenslotte richtte de voorzitter nog het woord tot de activiteiten commissie. Deze dames hebben de 
afgelopen jaren vele zaken georganiseerd van bingo tot sponsorloop, van eieren zoeken tot 
jeugdkamp en niet te vergeten de nieuwjaarsreceptie en afsluitng van het seizoen. 
Helaas stoppen zij er mee en ze werden gehuldigd door de voorzitter. 
 

 
 
Dionne, Petra en Carmen (v.l.n.r.) zeer bedankt!!! 
 
Al met al een zeer geslaagd festijn. 
Complimenten voor de organisatiecommissie! 

 
Wh 
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Naam Ron Stoffelen 
Geboren te Zetten op 3 oktober 1963 
 
Functie binnen Elistha : trainer Elistha1 
 
Op dit moment wonende in Elst, nieuwbouwwijk Westeraam, 
getrouwd met Marion en we hebben 2 jongens (Jesper van 20 en Renzo van 17). 
Ik ben al 27 jaar werkzaam bij Sharp Electronics Benelux BV als Contractbeheerder van  
o.a. kantoorapparatuur. Sharp is gevestigd in Houten. 
 
Tot mijn 30

e
 ben ik actief veldvoetballer geweest, opgegroeid bij Excelsior Zetten, daarna via NEC B1, 

Hatert A1 naar 4 seizoenen Vitesse Arnhem.  
 
In het begin nog A1 daarna al vrij snel richting het 1

e
 elftal. Op Monnikkenhuize een geweldige tijd  

beleefd in de 1
e
 divisie. Met een contract op zak dacht ik even de hele wereld aan te kunnen.  

Maar toen ik buiten het eerste elftal viel en het contract ook niet werd verlengd, moest ik een keuze 
maken. 
Ik heb nog contact gehad met De Graafschap en FC Wageningen, Toen die clubs het niet met me 
aandurfden, ben ik teruggegaan naar de amateurs, Leones in Beneden- Leeuwen.” (4 seizoenen, 1

e
 

klasse) om af te sluiten bij Elistha in Elst op 4
e
 klas niveau (ook 4 seizoenen.)  

 
Naast het veldvoetbal vond ik het zaalvoetbal ook heel leuk om te doen. Op alle niveaus gespeeld van 
een bedrijfscompetitie in Zetten tot de landelijke competitie van Heerlen tot Leek tot Volendam.  
Namen van de verschillende teams Sportpromotions Druten/Nijmegen, Jako Wijchen, De Wormshoef 
Ede en Vogue in Elst. 
 
Nadat ik gestopt was met veldvoetbal ben ik de trainerscursussen gaan doen. Begonnen in de 6

e
 

klasse bij Sc. Valburg om uiteindelijk na 19 jaar wederom een uitdaging te vinden bij 5
e
 klasser 

Elistha. Tussendoor verenigingen op 3
e
 en 4

e
 klasse getraind (SDOO, Spero, DFS, SCP en OSC). 

 
In het eerste gesprek met de TC (Ferry en Jan) en Martin de Goey wisten ze mij te overtuigen dat 
Elistha een mooie uitdaging voor mij zou kunnen zijn. Elistha is al jaren bezig om naar de 4

e
 klasse te 

komen. Het wordt tijd dat gezien de kwaliteiten binnen de selectie dit een keer moet lukken. 
 
Ik ben zelf altijd voorstander van aanvallend verzorgd voetbal, waarbij we natuurlijk niet het resultaat 
uit het oog moeten verliezen. In de huidige groep zit veel kwaliteit.  In de eerste kennismaking met de 
spelersgroep heb ik gemerkt dat dat ze er net als ik zin in hebben. 
 
Ik wens ieder een fijne vakantie en tot augustus, 
Ron Stoffelen 

 
 

 
 

Willemsstraat 23
 
E 6662 DH ELST 
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Elistha start seizoen 2014-2015 met traditionele instuiftrainingen 

Op zaterdag 16 augustus a.s. trapt de jeugd van Sportclub Elistha het nieuwe sei-
zoen af met de traditionele instuiftrainingen. Alle jeugdteams van Elistha hebben op 
deze dag hun eerste training na de zomervakantie.  

Als je graag voetbalt, maar nog geen lid bent van een voetbalclub, kom dan gerust 
langs om mee te doen. Je kunt dan vrijblijvend meetrainen met  een jeugdteam in 
jouw leeftijdscategorie. Eventueel kun je je daarna direct aanmelden als lid.   

Ouders zijn van harte uitgenodigd te komen kijken naar de trainingen en kunnen 
daarnaast deelnemen aan een van de informatiesessies, waarin uitleg wordt  
gegeven over wat het betekent om lid te zijn van Elistha en wat Elistha haar leden te 
bieden heeft.  
Uiteraard is de kantine van sportpark De Pas gedurende deze dag geopend voor een 
drankje en een hapje. 

 

Programma: 

10:00                 Ontvangst en inloop 

10:30 – 11:30     Training voor kabouters, F- en E-pupillen 

10:45     Informatiesessie  

12:00 – 13:00     Training voor D-pupillen en C-junioren 

            12:15     Informatiesessie 

13:30 – 14:30     Training voor B-junioren 

15:30                 Einde dag 

 

Wil je meer weten over s.c. Elistha, kijk dan op onze website: www.sc-elishta.nl 

 
 

 

 
 
 

http://www.sc-elishta.nl/
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Sportieve meiden gezocht !!! 

 

Aankomend seizoen 2014/2015 starten we bij Elistha met een E- meidenteam. 

We zijn nog op zoek naar enkele sportieve meiden in de leeftijd van 8 tot 10 jaar die dit 

team willen komen versterken. 

We trainen 2x per week en spelen iedere zaterdag een wedstrijd. We starten het nieuwe sei-

zoen op zaterdag 16 augustus met een instuiftraining, waarbij je geheel vrijblijvend kunt 

proeven aan het voetballen in teamverband. 

Dus vind je voetballen een leuk spelletje en heb je zin om dit samen met een 

sportief team bij een gezellige club  te doen meld je dan aan door een mail te stu-

ren naar: jeugdapc@sc-elistha.nl  

Hopelijk tot ziens bij de start van het nieuwe seizoen. 

Staf E5 Meiden 

Trainingstijden seizoen 2014-2015 
Hieronder een overzicht van de trainingstijden voor het volgende seizoen 
Maandag 
18.30 e1/2/3/4 veld 2 
19.30 c1/2 veld 3 
19.30 b1 veld 2 
 
Dinsdag 
18.15 d1/d2 veld 2 
18.30 f1/f2/e5/kab veld 3 
19.45 1e/2e veld 2 
 
Woensdag 
18.30 e1/2/3/4 veld 2 
19.30 c1/2 veld 3 
19.30 b1/lagere senioren veld 2 
 
Donderdag 
18.15 d1/d2 veld 2 
18.30 f1/2/3/4 e5 veld 3 
19.45 1e/2e veld 2 

 

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

 
ELISTHA 1 –  RVW 1                                Ruststand  0-1                    Eindstand 3-2 

Gespeeld op zondag 227 april -2014 
 
Intercity rijdt door en blijft punten pakken 
Blessureleed blijft Elistha achtervolgen. Alsof wij er nog niet genoeg hadden. 
Ook Emiel Jacobs,  een vaste waarde van ons eerste elftal blesseerde zich afgelopen  week op de 
training dusdanig, dat hij nu met gescheurde enkelbanden op krukken moet lopen. Ook weer een paar 
weken  foetsie. 
Op deze zondag dus weer een topper, nu tegen RVW uit Renkum. Door de regen was er op de gras-
mat beter te spelen dan anders.  Eerst nog even wat regen maar later klaarde het op en brak zelfs de 
zon nog door. 
Elistha begon goed en het zag er veelbelovend uit ,want in de eerste de beste minuut kreeg Elistha 
een vette kans via Shahin Roshanaie. 
De realiteit was echter, dat wij na 5 minuten wel met 0-1 achterstonden. De kleine nummer 11 van 
RVW, Koen Vermooten, dreigde eerst buitenom bij Danny Versteege te gaan, maar koos toch ineens 
de binnendoor. Zo werd het in de  eerste aanval van RVW direct al 0 - 1. De bal in de korte hoek en 
ook Elistha goalie Jim Hendriks was kansloos.  
In de 8e minuut een vrije trap voor RVW van zo'n 20 meter. De bal spatte in de muur uiteen en Elistha 
moest nu maar eens laten zien, wat  zij in hun mars hadden. Na een geweldige pass van  Maikel 
Melsasail op het hoofd van Shahin R. kreeg deze toch een 100% kans. Zo'n kans moet er domweg in ! 
In de 20e minuut een kogel van een RVW'er en gelukkig 5 meter naast het hok. Even later een goede 
redding van Jim Hendriks na een inzet van de rechtsbuiten. 
Vier minuten later al dan niet , wel of geen penalty voor Elistha. Neen dus! 
Heet werd het nog even toen net voor de rust RVW nog een vrije trap mocht nemen.  Eerst weer in de 
Elistha muur geknald en via via  toch gepakt door Jim Hendriks. Met 2 minuten blessuretijd erbij eerst 
maar even thee drinken en wellicht , dat Edwin Peters,  de Elistha coach, nog een paar verrassingen 
in petto heeft. 
Daan Salakory ,met een pijntje was in de kleedkamer achtergebleven en Dennis Geurts  
was zijn vervanger. 
In de 51e minuut werd wederom de snelle nummer 11 gelanceerd en weer glipte hij langs Danny  
Versteege. Gelukkig voor Elistha stond Jim Hendriks paraat en kon met zijn voet weer redding  
brengen.  Vier minuten later en lange bal uit het achterland van RVW en al dan niet OFFSIDE (ja) die  
opnieuw door de nummer 11 werd opgepikt en nadat hij ook net voor Jim Hendriks aan de bal kwam, 
deze rustig de 0 - 2 kon binnenschieten. Zou de wedstrijd nu al gelopen zijn. Nee toch. De rem kon er 
nu af bij Elistha, al hoewel de tijd ook begon te dringen. Maar Elistha werd sterker en sterker. 
In de 66e kreeg als eerste Robbert Jan Boekelmans, de aanjager op het middenveld, Elistha zelf een 
prachtige kans om met zijn hoofd te scoren na een corner van Dennis Geurts. 
Wesley Toonen werd gewisseld voor Sylvano van den Brink en nog maar koud op het veld 
schoof hij de bal onder de RVW keeper door in het net. Stand 1 - 2 
Elistha wist wat er nu nog gebeuren moest. Pompen of verzuipen. Het werd pompen Alleen de links-
buiten van RVW kwam nog een keer dichtbij, maar stuitte weer op Jim Hendriks  Het mooiste doelpunt 
van de wedstrijd werd gemaakt door de geweldige invaller Sylvano van den Brink. Met een fantasti-
sche lob over de RVW keeper zette hij Elistha  op 2-2. De pass was trouwens van Shahin Roshanaie. 
Wie had dit verwacht na een 0 - 2 achterstand. Nick Kexel kwam een kwartier voor het eind Nathanael 
Salakory vervangen. 
In de 79e minuut gebeurde het dan alsnog. Alleen maar van gedroomd door Elistha. Na een pass van 
Roy Budel richting strafschopgebied RVW en een beetje hots knots voetbal, kwam de bal toevallig 
voor de voeten van Dennis Geurts. 
Zonder na te denken knalde hij de bal onbeschoft hard achter de RVW doelman, diede bal niet ge-
zien, maar alleen gehoord kan hebben. Stand 3 - 2  Niet te geloven. 
RVW deed nog wel mee, waren even van slag , maar kwamen er toch nog uit. 
Nadat 2 corners niets hadden opgeleverd , was het bij de derde corner via een kopbal de linker bo-
venhoek bijna toch nog raak. Eerlijk gezegd met een majestueuze redding voorkwam Jim Hendriks 
een gelijke stand en bleef Elistha in de race op meer ???? 
Scheidsrechter was de heer J.Ariens uit Bergharen.  Rapportcijfer: 6+ 
 
Mahe 
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Arnhemia 1 - ELISTHA 1                        Ruststand 0-0                    Eindstand 0-3 

Gespeeld op zondag 4 mei 2014 
 
Elistha wint ook haar zesde wedstrijd op rij. 
Zou het dan toch nog lukken. Een plaats in de nakompetitie. We kunnen er over meepraten, want het 
is niet de eerste keer, dat wij zover gekomen zijn in de eindrangschikking. 
Arnhemia begon sterk direct op de aanval en moest Jim Hendriks zijn eerste redding al laten zien bij 
een afstandsschot. De aansluitende corner bracht niets op. 
Vijf minuten later moest hij nogmaals aan de bak om een Arnhemse kopbal onschadelijk te maken, 
maar hij deed dit met verve. Aan de andere kant vloog de bal uit een vrije trap van Shahin Roshanaie 
in de muur en schoot vervolgens Maikel Melsasail op de keeper. Daan Salakory probeerde de Arnhe-
mia keeper te gehaast en van een te grote afstand te verschalken , nadat Maikel Melsasail  de bal had 
onderschept. 
In de 27e minuut de zoveelste aanval van rechts , hoog voorgezet en ook weer  koppend geprobeerd 
af te ronden. Ook nu weer stond Jim Hendriks op zijn plaats. In de 36e minuut ging Roy Derksen ge-
blesseerd naar de kant en kwam de doelpuntenmaker van de vorige wedstrijden ,Sylvano van den 
Brink in het veld. 
Elistha had in de 38e minuut een engeltje op de lat zitten. Bij een hoge bal voor het Elistha doel schat-
te Jim Hendriks de situatie iets anders in, maar belandde de bal via  de buitenkant paal om naast te 
vliegen. 
Net voor rust nog een enorme kogel van ruim 22 meter van Kevin Tap, maar ook  de redding van Arn-
hemia keeper mocht gezien worden. Ruststand  0 - 0 
Net na rust gelijk een net niet schot van Sylvano na een meesterlijke pass van Daan Salakory. Elistha 
begon nu echt aan te zetten en het verzet van Arnhemia werd zienderogen minder. Allereerst een vrije 
trap van Shahin Roshanaie, waarbij de bal net niet Kevin Tap bereikte en pech in de 58e minuut toen 
Daan Salakory op de paal knalde. 
En dan eindelijk, je kon er op wachten de verlossende 0 - 1 voor Elistha.  

 
Aangever was Daan Salakory. De doelpuntenmaker,  na-
tuurlijk, Sylvano van den Brink.(links op de foto) 
De andere Roy, Budel moest ook al geblesseerd naar de 
kant. Dennis Neervoort was zijn vervanger en deed dat 
naar meer dan behoren. 
In de 71e minuut moest Jim Hendriks wel met zijn vuisten 
redding brengen, maar het gevaar was weer geweken. 
Een kwartier voor tijd mocht een van de Arnhemmers 
al naar de kleedkamer om te douchen. En nog een paar 
gele kaarten. Altijd leuk voor de KNVB. 
Ook raakte Shahin Roshanaie nog de lat uit zijn vrije trap. 
Daan Salakory, geblesseerd, werd in 79e minuut vervan-
gen door Nick Kexel. Zelfs Sylvano begon er zin in te krij-
gen, want met een hakballetje probeerde hij te scoren. 
Eerst was er nog een 100% kans voor Nick Kexel, maar 
zag zijn schot voorlangs vliegen. 
 
 
Sylvano van den Brink liet in de 92e minuut wel zien hoe 
het moet en scoorde zijn tweede doelpunt, op aangeven 
van Shahin Roshanaie. 

Deed Arnhemia niets meer, jawel , het hielp Elistha zelfs door de 0 - 3 zelf te scoren . 
Een E.D. tje. Of te wel een eigen doelpunt en die tellen ook. 
Nu, de kompetitie is afgelopen voor de Oranjehemden en nu een weekje wachten op....................goed 
nieuws uit Nijmegen ? DVE-Trajanus.- Brakkenstein enorm belangrijk 
Scheidsrechter was de heer  D.Driessen                       
Rapportcijfer voor de man in het geel: 7+ 
 
Mahe 
 
 



  Opgericht: 31 juli 1926  

Seizoen 2013/ 2014   Pagina 13        Clubblad 340 

 
ELISTHA 1 –  GSV’38 1                        Ruststand 4-0                    Eindstand 5-0 

Gespeeld op zondag 25-5-2014 
 
De slager van Elistha draagt nummer 11 
Elistha nam ook de voorlaatste hobbel van dit seizoen tegen het zeer jeugdige elftal van GSV uit 
Giesbeek. Met een gemiddelde leeftijd van 20,4 jaar wel heel jong, maar voor de toekomst misschien 
veelbelovend. Bovendien speelde geblesseerde en geschorste spelers ook nog een rol bij de gasten. 
Vooral in de eerste helft werden zij totaal van de mat geveegd en Elistha natuurlijk denkend aan de 
uitslag van vorige week zondag. (1-4 voor Groessen) 
Voordat zij het in de gaten hadden, stonden zij na één minuut al op een 1-0 achterstand 
Aangever was Dennis Geurts en Sylvano van den Brink knalde de bal lekker tegen de touwen. Even 
bleef het daarna wat rustig alvorens GSV hun eerste schotje liet zien. We noteren de 23e minuut, 
maar Jim Hendriks had hier geen moeite mee. Een minuut later een vloeiende kombinatie tussen   
Nathanael  Salakory, Sylvano van den Brink en Shahin Roshanaie, waarbij hij de GSV doelman op 
zijn pad vond. 

 
 
In de 32e minuut bracht de mee naar voren gekomen Roy Derksen de stand op 2-0 door de bal uit 
een corner van Roshanaie via onderkant lat binnen te koppen. Drie minuten later was Sahin Rosha-
naie wederom de aangever. Ditmaal bediende hij  Sylvano van den Brink., die in de verre hoek raak 
schoot.  Stand 3-0 
Enige tegenstand van GSV was er echt niet, alleen een paar doelpunten zouden nog  welkom zijn. De 
toeschouwers werden op hun wenken bediend door weer Sylvano van den Brink, die zijn derde doel-
punt liet aantekenen, binnengeschoten vanaf de rand 16 meter. Ruststand 4-0 
In de 55e minuut een vette penalty voor Elistha. GSV laatste man Bas van Dijk vloerde heel duidelijk 
de aalvlugge Sylvano binnen de 16 meter, maar in de ogen van de scheids helemaal niets aan de 
hand (optie Pearle) 
Daan Salakory werd in de 57e minuut gewisseld voor Roy Budel. Eindelijk iets van GSV in de 63e mi-
nuut, maar ook een vrije trap van zo'n 22 meter niet aan hen besteed. Even later vloog een volley-
schot van Dennis Geurts net over het doel bij GSV. In de 67e minuut werd de lichtgeblesseerde  
Shahin Roshanaie vervangen door Maikel Melsasail. 
Ook Sylvano van den Brink kreeg nog twee mogelijkheden, maar liet deze onbenut. Dennis Geurts 
raakte met zijn schot ook nog de paal. Daarna liet hij zich vervangen door de weer herstelde Emiel 
Jacobs in de 76e minuut. 
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Tien minuten voor tijd alsnog een penalty terecht toegekend aan Elistha. Sylvano werd plat gelegd 
binnen de 16 meter. En als hij achter de bal staat kun je er gerust een doelpunt bij tellen.  Dus kwam 
het scorebord uit op 5-0 
In de 86e minuut pas de eerste echte kans voor GSV. Geheel alleen voor Jim Hendriks wist een der 
voorwaartsen van GSV niet tot scoren te komen en bleef de stand 5-0 voor Elistha. 
In de wetenschap, dat de laatste acht wedstrijden gewonnen werden, uit of thuis, wacht ons nu de 
laatste beproeving in en tegen Groessen. 
De vierde klasser,  geëindigd op de 11e plaats in de 4e klasse D, staat voor een zware taak, dat geldt 
ook voor Elistha, maar Elistha staat op doelsaldo voor en dat is  heel belangrijk. Elistha wil winnen, 
maar Groessen moet winnen. 
Scheidsrechter was de heer Sanders uit Doetinchem. Rapportcijfer een 6. 
Geflankeerd door de onpartijdige assistent scheidsrechters, de heren Hooijer uit Arnhem en Terwoert 
uit Herveld. 
 
Mahe 

 
Groessen 1 - ELISTHA 1                        Ruststand 2-0                    Eindstand 3-1 

Gespeeld op zondag 1 juni  2014 
 
Net niet. 
Op deze mooie zondagmiddag en met een bus vol supporters , meegereisd naar Groessen , zou daar 
het varkentje wel even gewassen worden. 
De poolvoorspellingen waren op de hand van Elistha, dus wat kon er nog misgaan.Het voortraject was 
5-0 tegen 4-1. Gelijk spelletje was voldoende !  Het liep anders dan gedacht. 
In de 3e minuut de eerste 100% kans voor Groessen ,maar gelukkig nog geen onheil voor Elistha. Zes 
minuten later een kopbal van de Groessense aanvoerder en midvoor, waarbij Jim Hendriks naar de 
rechter benedenhoek moest. Dezelfde speler werd door Roy Derksen  in de 13e minuut binnen de 16 
meter getackeld en de scheids gaf terecht een penalty, waarbij Jim Hendriks geen enkele kans had. 
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat er ook een overtreding van de midvoor op Roy Derksen 
aan vooraf ging, hetgeen de scheids weer anders zag. 
In de 17e minuut had Sylvano van den Brink ,na een pass van Shahin Roshanaie, moeten scoren. 
Alleen voor de keeper kon hij de hoek uitzoeken, maar schoot de bal teleurstellend voor de Elster 
aanhang tegen de keeper op. Dit had achteraf de wending in de wedstrijd kunnen zijn. Hoe kon hij nu 
op zo'n moment missen, terwijl het Oranje legioen dit anders gewend is. 
Maar ja, gewoon doorgaan.  In de 19e minuut kon Roy Derksen de beste man en midvoor van  
Groessen niet stoppen en werd uitgespeeld. Op zijn schot zag Jim Hendriks er ook niet goed uit en zo 
stond het ineens wel 2-0 voor de groenen uit Groessen. Een beetje dizzy verliet Roy Derksen in de 
23e min het veld. 
Oorzaak 2 elleboogjes. Gezien door de scheids. Neen. 
Invaller was Emiel Jacobs. 
In de 27e min kopte Shahin Roshanaie de bal uit een vrije trap van Daan Salakory een meter naast. 
Het volgende hachelijke moment was weer voor het Elistha doel. Een foutieve terugspeelbal van de 
overigens goed spelende rechtsachter Danny Versteege werd door een Groessense aanvaller onder-
schept, maar die schoot te gehaast voorlangs. Gelukkig voor Elistha, want anders was de wedstrijd al 
gelopen. 
De vrije trap van Dennis Geurts belandde in de handen van de Groessense keeper en in de 45e mi-
nuut nog een goede aanval van Elistha. Via een listig hakje van Shahin Roshanaie werd de ingescho-
ten bal van Sylvano van den Brink geblokt. Nog een keer kwam Elistha met de schrik vrij. Nathanael 
Salakory te korte terugspeelbal werd ook onderschept gelukkig zonder nadelige gevolgen. Waren dat 
nog steeds de zenuwen , die meespeelden. Thee en ruststand  2-0 
In de 49e minuut een eerste opleving voor Elistha.  Uit een toegekende vrije trap schoot niet Dennis 
Geurts direct op goal, maar Daan Salakory, die de keeper duidelijk verraste. Stand 2-1. 
Een geweldige kans (100%) kreeg Shahin Roshanaie na een pass van Sylvano van den Brink. Aan de 
andere kant moest ook Jim Hendriks twee keer ingrijpen. 
Daan Salakory werd in de 66e minuut vervangen voor Maikel Melsasail. De oranje keeper had in de 
75e minuut wel geluk, dat een Groessense aanvaller keihard op de paal knalde.  Duidelijk werd ook, 
dat naar mate de wedstrijd verstreek Elistha toch sterker werd.  
Betere combinaties en rustiger aan de bal. Zouden het toch de bekende zenuwen zijn geweest. Een 
kansje voor Emiel Jacobs,  overgeschoten. In de 80e minuut Maikel Melsasail er bijna alleen door. 
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Wissel in de 81e minuut.  Daan Salakory. eruit en Nick Kexel erin. In de 88e minuut gebeurde HET 
bijna. De prima aangesneden bal uit de vrije trap van Dennis Geurts werd door de hoog opspringende 
Emiel Jacobs goed ingekopt, maar de Groessense keeper kreeg het lederen monster toevallig tegen 
zijn arm. 
Weg kans, weg 2-2  Tsjonge, tsjonge , als.................................. 
Daarna was de koek op en kreeg Groessen zelfs nog twee kansen, maar deze  leverden ook niets op. 
De scheids liet terecht 8 minuten doorspelen en ver in deze blessuretijd wisten de groenen zelfs nog 
te scoren bij een uitval. Eindstand 3-1 voor Groessen.  
Overigens een zeer sportieve wedstrijd en de gelukwensen waren voor Groessen. Een mooie club, 
mooie accommodatie en leuk publiek. Ze blijven in de 4e klasse, waarin zij ook speelden. 
Elistha zal het nieuwe seizoen weer opnieuw op NUL moeten beginnen met een nieuwe trainer in de 
5e klasse  F of  G.  Een nieuwe omgeving zou misschien wonderen kunnen doen. 
En prettige vakantie toegewenst.   
Mahe. 
 

Resume Seizoen Elistha 1 

 

 
 
Elistha 1 eindigde toch nog als 5e in de 5e klasse G, net voor Brakkenstein. 
Na een goede serie, de laatste 6 kompetitiewedstrijden werden gewonnen, kwam ineens de nakompe-
titie in beeld. Elistha is gewend om voor het ,,toetje" te spelen, maar was hierin nog nooit succesvol. 
Het laatste verlies van Elistha dateerde  van 23 maart , uit tegen Nijmegen (5-2) 
Trouwens Elistha bleef THUIS ongeslagen vanaf 18 november 2013 thuis tegen  De Paasberg (1-5) 
Dat is knap, toch een half jaar. 
Er zat ook wel een patroon in de resultaten. Zo werd drie keer na een verliespartij de volgende wed-
strijd gelijk gespeeld en de daarop volgende gewonnen. 
Thuisbalans:   12    8     3    1    27     30 - 16 
Uitbalans     :   12    5     3    4    18     27 - 23 
                           ---------------------------- 
Totaal               24   13   6    5    45      57 - 39 
                           ====================== 
De grootste behaalde overwinning was tegen SVO'68 thuis  7-1 De grootste nederlaag was tegen De 
Paasberg ook thuis 1-5 In 7 wedstrijden werd de nul gehouden en in 3 wedstrijden werd er niet ge-
scoord. 
De meest doelpuntrijke wedstrijd was uit tegen DVSG 3-6 Tegen de ,,topclubs'' werd gewonnen.  
De Paasberg uit 2-4 , DVE thuis 2-1 en RVW thuis 3-2. 
Maar bovengenoemde 3 clubs promoveerden wel en ook nog Nijmegen. 
RVW en Nijmegen via de nakompetitie. 
De eerste nakompetitiewedstrijd Elistha- GSV werd nog met 5-0 gewonnen, maar 
in de laatste strijd was Groessen net iets doeltreffender dan de ORANJEHEMDEN 
Mahe 
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

Kledingsponsor voor Elistha E1 
 

Onlangs werd Elistha E1 verrast met mooie nieuwe trainingspakken. 
Deze nieuwe trainingspakken voor Elistha E1 zijn beschikbaar gesteld door  
 Van Elderen accountants | belastingadviseurs Arnhem. 
 
Hieronder een foto van de trotse E1 met de nieuwe trainingspakken. 
Staand rechtsboven  Marco Nagtegaal van Van Elderen (en tevens trainer / leider) en  
linksboven trainer / leider Robert Wijdeveld 
 

 
 

Namens spelers, leiding en bestuur danken we  
Van Elderen accountants / belastingadviseurs voor deze sponsoring. 
 

 

 

http://www.vanelderen.nl/
http://www.vanelderen.nl/
http://www.vanelderen.nl/
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VERJAARDAGEN 
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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 E1:                         VAN ELDEREN (trainingspakken)

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 DELA

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

BLOEM-ID L' ITALIANO ristorante pizzeria

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN LA STRADA ijssalon - lunchroom

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN LOZEMAN TUINMACHINES BV 

CAFETARIA JONKERS MANTEL for fashion and sport

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MEGALUX rolluiken en zonwering

CHINEES INDISCH RESTAURANT AZIE NOTARISSEN ELST

COLOURS HOME VAN AALST OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DA VAN OORT drogisterij ONDER DE TOREN

DAVE'S dierenspeciaalzaak OUWERLING OPTICIENS

DE LEEUW KWALITEITSLAGERIJ PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE LINGEGAERDT TIJSSEN, groente en fruit RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

DE SMALE assurantiekantoor SILSY Cadeaus

EXPERT ELST electronica winkel SNELDERS SPORT

FOCUS verlichting SNS BANK

FOOK SING Chinees - Indisch restaurant TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

GIJSBERTS , garage en tweewielers VAN DE WAL woninginrichting

HCI Bouwcenter VAN HULZEN cafetaria

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HERBALIFE Adviebureau VINK HEKWERKEN ELST

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant WILDKAMP BV

HILVIS visspecialist

HUTING SCHILDERWERKEN

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

D2 GLANSRIJK DE BESTE PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING ZOLL Benelux

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 WELKOOP ELST

LEX VILIER autobedrijf WILLEMSEN WONEN

MARTENS STAAL ELST

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  Pepijn Clluitmans jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl   06-53860291 
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 augustus 2014 


