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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Het seizoen is al bijna twee maanden oud en de eerste ontwikkelingen op het  
voetbalfront zijn duidelijk. 
De jeugdteams presteren over het algemeen goed en dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst. In het clubblad zal je er helaas niet veel over lezen.  
Waarom niet? Er is niets ingediend bij de redactie. 
 
Wel weer de verslagen van de wedstrijden van het eerste.  
Tijdens de voorbereiding waren de resultaten wisselend, maar de competitie blijkt 
toch anders. Op dit moment draait het nog niet goed. T.o.v. het vorige seizoen zijn er 
veel wisselingen in het team en dus zal het nog moeten groeien.  
Ik heb er vertrouwen in dat het ook dit seizoen weer goed komt. De sfeer lijkt me 
goed en dat is toch een van de vereisten. 
 
Gelukkig zijn er nog steeds personen en/of bedrijven, die als sponsor willen optre-
den. In dit clubblad worden enkele nieuwe en bestaande sponsoren bedankt, die de 
steun geven d.m.v. kleding van een team. 
 
Binnenkort (21 november a.s.) is weer de Algemene Ledenvergadering.  
In dit clubblad treft u de uitnodiging van het bestuur aan.  
Op bestuurlijk gebied kan er best wel uitbreiding komen, maar zeker bij diverse 
commissies is uitbreiding bitter noodzaak. 
Zo van buiten ziet het er best goed uit, maar heel veel belangrijke zaken werden nu 
gedaan door “senioren”. De kwetsbaarheid is dan groot en er zullen toch meer  
jongeren moeten komen die zaken gaan overnemen.  
De bereidheid om meer verantwoordelijkheid te dragen is gering. 
Hopelijk komen er dit jaar eens meer leden op de Algemene Ledenvergadering 
 opdagen, om samen dit onderwerp te bespreken. 
 
Nog even het volgende. 
In het vorige clubblad heb ik een dringende oproep om meer kopij gedaan. Dit is 
blijkbaar niet gelezen of er is gewoon geen interesse. Ik weet het niet maar ik weet 
wel dat mijn enthousiasme tot bijna nul is gedaald. 
  
 
Tenslotte wens ik ieder een  
sportief en gezond verder verloop  
van seizoen 2014 / 2015  toe. 
 
 
 
Wim Hendriks 
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De Algemene Ledenvergadering wordt  
gehouden op vrijdag 21 november a.s. 
Aanvang : 20:00 uur. 
 
Alle leden zijn hierbij uitgenodigd deze  
vergadering bij te wonen.  
De agenda zal tijdig op onze website worden  
gepubliceerd.. 

 
 

 
 

 

Sinterklaas komt 28 november naar Elistha 
 
Afgelopen week heeft Sinterklaas per WhatsApp bericht laten weten dat hij ook dit 
jaar de Kabouters en F-pupillen van Elistha komt bezoeken.  
Sint en zijn Pieten zullen op vrijdag 28 november 2014 onze kantine aan De Pas niet 
voorbij rijden.  
Alle Kabouters, F-pupillen en niet spelende jeugdleden tot en met 7jaar zijn welkom. 
Binnenkort krijgt iedereen via zijn trainer of leider nog een uitnodiging per brief. 
 
 

 

 
 

Jeugdkamp 2015 op 5, 6 en 7 juni 
 
Traditiegetrouw organiseren we ook aan het eind van het seizoen 2014-2015 weer 
een spetterend jeugdkamp voor onze F-, E-, en D-pupillen.  
Het kamp wordt komend jaar gehouden op 5, 6 en 7 juni 2015. De locatie is als van-
ouds het Brabantbos in Lierop. Reserveer dit weekend alvast in je agenda. 
 
Ouders die het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van het kamp zijn van 
harte welkom en kunnen zich melden bij de jeugdcommissie. 
 

 

 

 
 

Willemsstraat 23
 
E 6662 DH ELST 
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 

 
SC ORANJE 1 –  ELISTHA 1                            Ruststand  1-2                  Eindstand 2-6 

Gespeeld op zondag 7 september 2014 
 
Elistha maakt gehakt van SC Oranje. 
 
Ze zeggen  wel eens, de eerste klap is een daalder waard. 
Dat gold zeer zeker voor Elistha , dat uiteraard voor de  punten naar Arnhem was gereisd , maar dat 
het zo makkelijk zou gaan had niemand verwacht. 
Trouwens als......ja als de Elistha voorwaartsen echt scherp waren geweest, dan had het maar zo met 
dikke dubbele cijfers kunnen winnen. 
Na enig aftasten was het toch Elistha dat de eerste echte kans kreeg. De kleine snelle Nick Kexel zet-
te Sylvano van den Brink vrij voor de keeper ,maar deze wipte de bal wel over de Oranje keeper , 
maar ook net naast het doel. 
Vier minuten later hield ,de overigens wat later bleek uitmuntende keeper van Oranje, een strak inge-
schoten bal van opnieuw Sylvano met een hand. In de 17e minuut maakte onze Elistha doelman een 
slordigheidsfoutje, door de bal maar een ros naar voren te geven, dit keer een beetje laag, zodat de 
bal kon worden opgevangen door aanvoerder Danny Tolhuisen van Oranje. Voordat de Elistha goalie 
weer op zijn plaats stond, lag de bal al in het netje. 1-0 voor Oranje. 
Lang duurde de feestvreugde voor Oranje niet, want eerst had Kevin Tap bijna geluk met zijn inzet, 
maar even later schoot Sylvano van der Brink. de gelijkmaker binnen na een prima vrije trap van  
Rowan Leenders.   1-1 
In de 29e min. onderscheidde de Oranje doelman zich opnieuw door Sylvano ’s schot uit de boven-
hoek te tikken na een heerlijk passje van Nick Kexel. Het bleef eentonig, maar Oranje stelde daar aan 
de andere kant weinig tot niets tegenover. 
In de 38e min. weer een redding van de Oranje sluitpost nu op een schot van Maikel Melsasail, de 
pass was van Sylvano. Deze probeerde het zelf nog maar eens, maar zijn schot stuitte op de keeper , 
ditmaal wederom na een pass van Nick Kexel. Eindelijk in de 42e min. deed Oranje iets terug. Maar 
de kopbal van de Oranje midvoor verontrustte Sebastiaan Kleijn, onze Elistha doelman niet. 
Elistha sloeg voor rust nog wel een keer toe en hoe. 
Bij een snelle Elistha uitbraak, uiteraard via Nick Kexel, verzond deze een strakke voorzet richting 
Sylvano.  Door voor zijn bewaker te komen kon hij heel geraffineerd de 1-2 ruststand binnen schieten. 
De Arnhemse thee zal Elistha goed gedaan hebben, want er was nog maar een paar minuten ge-
speeld of Nick Kexel zelf had de bal al achter de Arnhemse doelman liggen. Kevin Tap gaf deze keer 
de assist. In de 56e min. mocht Oranje een vrije trap nemen, de Elistha doelman stopte de bal 
tot corner. Deze werd strak voorgegeven en  goed in gekopt door Steven Galle 2-3. 
Maikel Melsasail en Wesley Toonen werden vervangen door Jochem Reijnen en Danny Versteege. 
Uit een voorzet van Nick Kexel kopte Jochem Reijnen de bijna bevrijdende 2-4 binnen. In de 73e min 
was de wedstrijd beslist, doordat Elistha de 2-5 scoorde. 
Door wie ? Ja, natuurlijk door Sylvano van der Brink. Er ging trouwens een leuke combinatie aan 
vooraf tussen Kexel-Tap-v.d. Brink. 
In de 80e min. werd Rowan Leenders ingewisseld voor Julian Milatz. Erg veel plezier zal onze jeugd-
speler niet aan deze wedstrijd gehad hebben, want amper 1 minuut later kon hij al met een rode kaart 
richting kleedkamer. Door met een wel te hoog been richting de bal te willen gaan, raakte hij puur 
toevallig de inlopende aanvoerder van Oranje ,Danny Tolhuisen. Het publiek vond het een goedma-
kertje van de scheidsrechter, die voorheen al een speler van Oranje met rood naar de douche had 
gestuurd. Al dan niet terecht. 
Elistha kreeg nog twee dotten van kansen om de zege nog meer cachet te geven. In de 86e min. 
knalde Roy Budel hoog over van zo'n 24 meter afstand en even later stond Sylvano van der Brink  
randje buitenspel maar mocht door. Wipte de bal zoals hij dat kan over de keeper heen , maar ook 
naast het doel. Het bleek uitstel van executie. In de 88e min. scoorde hij zijn vierde doelpunt op zijn 
makkie. Prachtig resultaat ,eindscore  2 - 6 
De man in het zwart was scheidsrechter de heer  J. Wannet                 
Rapportcijfer voor de man :   6+ 
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Opstelling Elistha:          Doel               Sebastiaan Kleijn 
                                       Achter           Jim Scheerder, Maurice Peters, Roy Derksen, Wesley Toonen 
                                       Midden          Rowan Leenders, Kevin Tap, Maikel Melsasail, Roy Budel 
                                       Voor               Nick Kexel, Sylvano van den Brink 
                                       Wissels          Jochem Reijnen, Julian Milatz, Danny Versteege 
 
Mahé 
 

 

 
ELSWEIDE 1 –  ELISTHA 1                            Ruststand  4-0                 Eindstand 4-0 

Gespeeld op zondag 21 september 2014 
 
Complete off day Elistha !?. 
Omdat onze vaste verslaggever op Texel verbleef aan mij de eer (?) om een verslagje van de wed-
strijd te maken. Nou ik had dat liever van een andere wedstrijd gedaan. 
Voor de wedstrijd heb ik nog even aan leider Remco gevraagd of hij me wilde helpen door de doel-
puntenmakers van Elistha even bij te houden. 
Dit bleek na de wedstrijd een volledig overbodige vraag. Elistha maakte er geen een en erger nog we 
kregen ook maar zeer weinig gelegenheden. 
Was het een off day of was de tegenstander gewoon beter? 
De toekomst zal het leren. 
In ieder geval bleek al snel na het begin van de wedstrijd dat het in ieder geval geen gemakkelijke 
middag zou gaan worden. Van de zijde van Elsweide zat men fel op de bal en het was dan ook vooral 
richting Elistha doel dat er werd gespeeld. De druk was er en dit resulteerde in een aantal mogelijkhe-
den voor Elsweide. In de 10e minuut werd de spits van Elsweide aangeraakt in het strafschopgebied 
en de scheids dacht laat ik maar een penalty geven. Deze werd benut en de stand dus 1-0. 
Het wedstrijd beeld veranderde niet en de mogelijkheden bleven bij de tegenstander met in de 17

e
 en 

20
e
 minuut nog goede kansen voor de tegenstander. Daartussen door had Nick Kexel nog een redelij-

ke kans, maar deze ging mis. 
Het spelbeeld was dat Elsweide aan de bal was en de spelers van Elistha er vaak achteraan holden. 
In de 35

e
 minuut een verre bal over de achterhoede en Danny Versteege wilde terugspelen op Sebas-

tiaan Kleijn.. Hij raakte de bal niet voldoende, de tegenstander kwam er tussen en tikte de bal door de 
benen van Sebastiaan. 
De 2-0 was een feit en de Elistha supporters vreesden, gezien het spelbeeld, het ergste.  
En inderdaad nog voor de rust prikten de Arnhemmers er nog twee in. Ruststand 4-0. 
Al met al een teleurstellende eerste helft. Wat mij vooral opviel was dat onze trainer Ron zeer druk 
was met het aanwijzingen geven, maar dat niet alle spelers dit hoorden (was de wind te hard?) want 
echt luisteren was er niet altijd bij. 
Na de rust werd de tactiek bij Elistha aangepast. Er was toch niets meer te verliezen. 
Aanvoerder Roy Derksen werd van zijn vertrouwde plaats in de laatste linie gehaald en ging als “pinch 
hitter” fungeren. Niet geschoten is altijd mis. 
Verder werden Wesley Toonen en Danny Versteege ingewisseld voor Maikel Melsasail en Jim 
Scheerder.  Al na 5 minuten kregen we een goede kans. Sylvano van den Brink leek vrij op de keeper 
af te lopen, maar de grensrechter vlagde “breed lachend” voor buitenspel en de scheidrechter zag de 
grap er blijkbaar ook wel van in want hij floot.  
Maar ja je hebt nu eenmaal clubgrensrechters en scheidsrechters die niet meelopen op dit niveau. 
In de tweede helft ging de strijd wel gelijkmatiger op, maar verder dan een aantal vrije trappen kwam 
Elistha  niet. Elsweide kwam nog een paar keer gevaarlijk voor het doel, maar keeper Sebastiaan 
Kleijn en zijn achterhoede konden verdere schade nu voorkomen. 
In de 75

e
 minuut werd Jochem Heijnen nog vervangen door Walid Sadiqi.  

Scheidsrechter was de heer B.A.S. Meijer. Rapport cijfer een 6 
Opstelling Elistha:     Doel             Sebastiaan Kleijn 
                                 Achter           Danny Versteege, Maurice Peters, Roy Derksen, Wesley Toonen 
                                 Midden          Rowan Leenders, Kevin Tap, Jochem Reijnen , Roy Budel 
                                 Voor              Nick Kexel, Sylvano van den Brink 
 
                                 Wissels         Maikel Melsasail, Jim Scheerder, Walid Sadiqi, Stefan Polic  
Weha 
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ELISTHA 1 –  SDOO 1                             Ruststand  0-0                 Eindstand 1-2 

Gespeeld op zondag 28 september 2014 
 
Elistha even niet bij de les 
  
De spelers van SDOO trainer Manfred v.d. Broek waren dolblij, dat ze alsnog de overwinning uit het 
vuur wisten te slepen , na de zeer late gelijkmaker van Elistha.  
De spelers van Elistha zaten als geslagen honden op het veld en vroegen zich af wat er nu mis was 
gegaan. 
Maar zoals altijd beginnen we bij het begin. 
Het eerste wapenfeit kwam op naam van Roy Budel , maar zag zijn schot geblokt en Rowan Leenders 
knalde de bal uit de rebound hoog in de ballenvanger. Aan de andere kant werd een mislukt schot van 
SDOO'er Dennis van Dijken ook al geblokt. 
In de 20e minuut stevende dezelfde speler in een rush langs de Elistha verdediging, gaf de bal wel 
voor, alleen er stond niemand , dus geen schade voor Elistha. Een hele poos gebeurde er niets . In de 
40e minuut passeerde Nick Kexel een  SDOO verdediger, maar stuitte op de tweede. 
Weg mogelijkheid. 
Weinig hoogtepunten en uitgespeelde kansen voor beide teams. 
Een zacht kopballetje werd moeiteloos gepakt door de Elistha doelman Sebastiaan Kleijn en net voor 
rust knalde Sylvano van den Brink vanaf rechts de bal hoog over , terwijl hij toch echt beter heeft laten 
zien. Met 5 minuten blessuretijd blies de scheidsrechter voor de theepauze. 
Ruststand 0 - 0  
Voor de tweede helft direct al een wissel. Wesley Toonen bleef achter in de  kleedkamer en Danny 
Versteege was zijn vervanger. 
In de 52e minuut had Elistha doelman Kleijn geluk , dat hij nog net een slim losgelaten boogballetje 
kon pakken. 
Een schot van rechtsachter Jimmy Scheerder vloog ver naast , maar hij kwam wel mee naar voren en 
probeerde het wel, echter zonder resultaat. Ook het schot van Sylvano van den Brink werd geblokt , 
net even te lang gewacht. 
Rowan Leenders werd in de 65e minuut gewisseld voor Jochem Heijnen. 
Waar blijven de kansen voor Elistha. Vooralsnog niet gezien. 
SDOO scoorde in 75e minuut de 0 - 1. Doelpuntenmaker was Emile Lieuwen , die de bal loeihard in-
schoot. In de volgende minuut had Elistha geluk, dat SDOO er geen 0 - 2 van maakte. Een hoge bal 
over Roy Derksen heen zette de SDOO midvoor alleen voor de Elistha doelman , maar wist niet te 
scoren. 
In de 78e minuut werd Maikel Melsasail vervangen door Hijlke Baltussen. SDOO kreeg nog twee kan-
sen maar wisten ook niet te scoren. Net voor tijd kreeg Sylvano van den Brink nog een mogelijkheid 
op aangeven van Roy Budel . Waar bleef de bal ?  Die vloog naast het SDOO doel. 
En dan ,  in de 93e minuut scoorde Elistha alsnog de 1 - 1 door Jochem Heijnen 
Nog wel uit een rebound uit een corner. Maar toch. Alles telt toch. 
He, he dacht iedereen , eindelijk toch nog een puntje. 
Neen dus, in de 95e minuut knalde Dennis Jansen Elistha’s droompunt pardoes aan flarden. Weg 
punt.  Waar waren de Elistha verdedigers ? Eindstand 1 - 2 
Jammer , volgende wedstrijd komt er zo weer aan. 
Scheidsrechter was de heer Ivo Hoek uit Westendorp. 
Pupil van de week was Silvio van Winsen uit de  F 1 
De wedstrijdbal werd geschonken door www.olievoordeelshop.nl  uit Elst 
 
Mahe 
 

 

 
Eendracht Arnhem 1 –  ELISTHA 1                            Ruststand  3-3           Eindstand 8-5 

Gespeeld op zondag 5 oktober 2014 
 
Elistha krijgt flink op de broek. 
 
Na een paar pogingen van Eendracht was het in de 10e minuut toch al raak. De rechtsbuiten kon on-
gehinderd  en hoog binnenschieten   1-0 
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Het eerste kansje van Elistha was voor Nick Kexel, die de bal voorlangs schoot, maar dat was uitstel 
van executie 
In de 18e minuut schoot hij wel de 1-1 binnen uit een vrije trap. Direct tegen de touwen.  
Prachtig doelpunt. 
Elistha begon vat te krijgen op het spel van Eendracht, maar de Sebastiaan Kleijn moest wel redding 
brengen op een bal , die direct op de pantoffel genomen werd door de linksbuiten van Eendracht. 
In de 26e minuut pingelde Kevin Tap zich naar voren bediende Sylvano van den Brink op maat en hij 
kon zo de 1-2 scoren. Vijf minuten later scoorde Hylke Baltussen zelfs de 1-3 in de kluts na een vrije 
trappoging van Nick Kexel. 
Maar hoe verliep het aan de andere kant, waarbij de Oranje doelman er niet goed uitzag op een schot 
van afstand. 2-3 Net voor rust zelfs nog de gelijkmaker. Ook Eendracht scoorde direct uit een vrije 
trap. Stand 3-3 
Hylke Baltussen werd gewisseld voor Walid Sadiqi. 
In de 47e minuut had Sylvano van den Brink een paar pogingen nodig, maar scoorde alsnog de 3-4 uit 
een afgeslagen bal. In de volgende tien minuten toch weer dikke kansen over en weer. 
De 4-4 viel in de 62e minuut en werd via een corner bij de eerste paal binnengeschoten 
Jordy Toonen kwam in de plaats voor Rowan Leenders. 
Weer kwam Elistha op voorsprong. De kleine Kexel werd ondersteboven gelopen en kreeg een te-
rechte penalty. Uiteraard een koud kunstje voor Sylvano van den Brink. 
Stand 4-5 . Wat een doelpuntenfestijn ! 
Lang kon Elistha niet genieten van de voorsprong. In de 77e minuut lag de bal ook voor de vijfde keer 
achter de Elistha doelman na een rake kopbal 5-5 
In de 81e minuut pakte Eendracht de leiding ,de Elster verdediging werd finaal weggespeeld en de 6-5 
kon binnengeschoten worden door de Eendracht midvoor. 
En het werd nog erger voor Elistha. Waarom klapte het hele beetje zo ineens ineen?  Kevin Tap hielp 
Eendracht nog een handje, nadat hij een penalty veroorzaakt had werd deze pingel onberispelijk te-
gen de touwen gejaagd 7-5 
Nick Kexel kreeg zijn tweede gele prent en kon iets eerder gaan douchen. 
Het dertiende doelpunt van de wedstrijd viel in de 97e minuut, wederom gescoord door de Eendracht 
midvoor en zo bracht hij de eindstand op 8-5 
Elistha bleef met een flinke kater achter en zal zich in de volgende wedstrijd willen revancheren. 
Scheidsrechter was de heer R.H.G. Beijen                                    
Rapportcijfer voor de man in het zwart, een zesje. 
Mahe 
 

 

 

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

Gespeeld op zondag 12 oktober 2014 
 
Elistha verliest ook haar 2

e
 thuiswedstrijd. 

 
Na de mislukte happening in Arnhem tegen Eendracht moest Elistha deze middag aantreden tegen 
Arnhemia. Geen hoogvlieger vooraf gezegd ,wel met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Elistha 
daarentegen was met 24,1 jaar , dik negen jaar jonger, maar ook dat zegt weinig. 
De eerste dikke kans was ditmaal voor Elistha. Sylvano v.d. Brink zette Roy Budel alleen voor de  
keeper, maar een doelpunt , neen , hij wist niet te scoren. 
Al in de 7e minuut scoorde Arnhemia wel gelukkig nadat Elistha doelman Sebastiaan Kleijn de bal 
losliet bij een hoge voorzet en het voor Arnhemia speler  Jonathan Dolorita een koud kunstje was om 
te scoren. 0-1. Ook dat is voetbal. 
In de 15e minuut werd vloog een hoge bal over Jimmy Scheerder heen en  Arnhemia'er Cherano  
Leming pikte de bal op en stevende rustig op de Elistha keeper af en scoorde beheerst. Stand 0-2 
Nick Kexel bediende Sylvano van den Brink in de 20e minuut , maar meer dan een corner werd het 
niet , ook deze corner leverde niets op. 
In de 28e minuut had Elistha de scheidsrechter mee toen deze niet zag dat Jimmy Scheerder hands 
maakte in het strafschopgebied. Nu een keertje mazzel. 
Elistha begon iets beter te voetballen, eerst schoot Sylvano v.d. Brink de bal nog een meter over en 
naast, maar  vier minuten later kreeg Maikel Melsasail het op zijn heupen , passeerde drie tegenstan-
ders maar stuitte tenslotte op de keeper. 
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Uit de door hem genomen corner knalde Jordy Toonen ineens op doel maar ook hij zag de bal naast 
vliegen. Ruststand 0-2 
Na rust waren de eerste kansen voor de Arnhemmers en scoorden zij zelfs de 0-3 in de 52e minuut. 
Sylvano v.d. Brink en Nick Kexel hadden pech bij hun inzetten en zelfs een penalty , gestopt door de 
Elistha doelman, deed de stand niet veranderen. 
In de 67e minuut bracht Maikel Melsasail de stand op 1-3 door de bal in de kluts toch  in het Arnhem-
se doel te schieten. 
Jordy Toonen en Roy Derksen werden vervangen in de 68e minuut door resp. Jochem Heijnen en 
Rowan Leenders. In de navolgende minuut redde Sebastiaan Kleijn door de bal uit de beneden hoek 
te tikken en even later had Arnhemia de  strijd al kunnen beslissen. Een voorzet had afgerond kunnen 
en moeten worden met een kopbal. Een 100% kans noemen ze dat. Nog 18 minuten te spelen. 
Elistha zette nog een keer aan en invaller Jochem Heijnen pikte ook nu weer zijn doelpuntje mee na 
een passje van Sylvano v.d. Brink. 2-3  Nog 15 minuten te spelen. 
Zou het nog kunnen, zou er nog een puntje inzitten ? 
In de 94e minuut werd de Elistha aanval terecht of onterecht terug gevlagd voor vermeend buitenspel. 
Arnhemia deed rustig aan en trok de overwinning naar zich toe. 
De scheidsrechter was de heer Soetowidjojo uit Elderveld. 
Rapportcijfer een 5,5 
De wedstrijdbal werd geschonken door Handelsonderneming Eddy van Ooijen, Elst 
De PUPIL van de week was Lyvana Janssen uit de F2 
 
Mahe 

 
 

 
Even voorstellen nieuwe keeperstrainer Elistha 
  
 
 
Mijn naam is Berry van de Biezen en woonachtig in Huissen.  
Ik ben 30 jaar jong en samenwonend met mijn vriendin en  
3 kinderen van 5 , 6 en 7. 
  
Sinds oktober jl. ben ik de nieuwe keeperstrainer van de  
zondag 1 en 2 selectie.  
Op dit moment combineer ik deze functie met die van keeperstrai-
ner/coördinator van Jonge Kracht uit Huissen. 
  

Op 5 jarige leeftijd begon ik met keepen en heb dit tot mijn 24
ste

 op hoog niveau mogen doen bij o.a. 
Ajax, Sparta Nijkerk en SDV Barneveld.  Op mijn 24

ste
 werd ik voor het eerst vader en werden de vele 

trainingen en verre reizen mij teveel en heb ik mijn handschoenen aan de wilgen gehangen.  
Vanaf dat moment ben ik me gaan richten op het trainen van keepers op alle niveaus.   
In 2008 startte ik samen met nog iemand een voetbalschool in Zutphen en begon ik mijn carrière bij 
eerste klasser FC Zutphen.  Daar kreeg ik op 26 jarige leeftijd de kans om als keeperstrainer van het 
eerste te worden.  
Dit heb ik ruim 4 jaar vol gehouden en toen ik naar Huissen verhuisde gezocht naar een nieuwe club.  
  
In 4 jaar tijd heb ik twee diploma’s gehaald, waarmee ik op topklasse niveau mag trainen. Wat rest is 
de pro cursus van de KNVB, om zo misschien mijn droom te mogen verwezenlijken. 
Verder organiseer ik vanuit mijn eigen keepersschool, keepersdagen in de regio en clinics. 
  
Ik hoop bij Elistha de senioren keepers naar een hoger level te krijgen en punten te laten pakken voor 
het elftal waarin zij spelen. 
  
Kom gerust op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 kijken! 
  
Sportieve groet, 
  
Berry van de Biezen 
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 Rest Programma ELISTHA 1 
 

7 26-okt-14 SVHA 1 vs Elistha 1 14.00 uur

8 02-nov-14 Elistha 1 vs Krayenhoff 1 14.00 uur

9 09-nov-14 Elistha 1 vs Edesche Boys 1 14.00 uur

16-nov-14 Beker / Inhaal

10 23-nov-14 Loo vs Elistha 1 14.30 uur

11 30-nov-14 Elistha 1 vs WVW 1 14.00 uur

12 07-dec-14 CHRC 1 vs Elistha 1 14.00 uur

13 14-dec-14 Elistha 1 vs SC Valburg 14.00 uur

21-dec-14 Beker / Inhaal

18-jan-15 Beker / Inhaal

14 25-jan-15 VRIJ vs Elistha 1

15 01-feb-15 Elistha 1 vs Elsweide 1 14.00 uur

16 08-feb-15 SDOO 1 vs Elistha 1 14.00 uur

15-feb-15 Beker / Inhaal Carnaval

17 22-feb-15 Elistha 1 vs Eendracht Arnhem 1 14.00 uur

18 01-mrt-15 Arnhemia 1 vs Elistha 1 14.00 uur

19 08-mrt-15 Elistha 1 vs SVHA 1 14.00 uur

15-mrt-15 Beker / Inhaal

20 22-mrt-15 Krayenhoff 1 vs Elistha 1 14.30 uur

21 29-mrt-15 Edesche Boys 1 vs Elistha 1 14.00 uur

04-apr-15 Beker / Inhaal Paaszaterdag

06-apr-15 Beker / Inhaal 2e Paasdag

22 12-apr-15 Elistha 1 vs Loo 1 14.00 uur

23 19-apr-15 SC Valburg 1 vs Elistha 1 14.00 uur

24 26-apr-15 Elistha 1 vs SC Oranje 14.00 uur

25 03-mei-15 Elistha 1 vs CHRC 14.00 uur

26 10-mei-15 WVW 1 vs Elistha 1 14.30 uur

18-mei-14 Nacompetitie

25-mei-14 Nacompetitie

01-jun-14 Nacompetitie  
 

 

 

Invoering van het spelregelbewijs voor B-junioren 
Met ingang van het seizoen 2014/2015 zijn alle tweede jaars B-junioren verplicht om 
het Spelregelbewijs van de KNVB te halen. Door de spelregels goed te beheersen 
worden ook de regels beter geaccepteerd en juist toegepast tijdens de wedstrijd. Dit 
leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.  
De invoering van het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het actieplan 
‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. 
Alle B- junioren, geboren in 1998, krijgen deze week een persoonlijke brief thuisge-
stuurd met hun activatiecode en inloggegevens. 
 Zij kunnen hiermee zelfstandig aan de slag op www.voetbalmasterz.nl.  
Op deze site staan alle spelregels per categorie (buitenspel, gevaarlijk spel, voor-
deelregel etc.) van het voetbal uitgelegd en kunnen de spelers oefentoetsen met vi-
deo’s van bestaande situaties uit de Eredivisie maken om te kijken wat ze al weten of 
juist nog goed moeten doorlezen. De eindtoets is ook op deze site te vinden. 
Voor hulp en begeleiding kunnen de spelers zich wenden tot  
de trainers Dick Raja Boean en Rowdy Ahuluheluw, leidster Mira Burgers of jeugd-
voorzitter Pepijn Cluitmans. 
 

http://www.voetbalmasterz.nl/
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Sponsoren bedankt!! 
 

Elistha 2 krijgt een nieuw tenue van Sponsor Het Wapen van Elst. 
 
Logis Hotel Restaurant “Het Wapen van Elst “b.v. is al jaren sponsor van het tweede  
elftal van Elistha.  

 
 
 
Nu het tenue aan vervanging toe was 
heeft de sponsor een nieuw tenue (shirts, 
broekjes en kousen) ter beschikking ge-
steld. 
Op zondag 14 september 2014 werd dit 
tenue aangeboden door de heer en me-
vrouw Carabain van Het Wapen van Elst.  
 
 
Op de bijgaande foto ziet U hoe voorzitter 
Martin de Goey namens Sportclub Elistha 
bloemen aanbiedt aan de heer en me-
vrouw Carabain. 
 
 
 

Hieronder de heer en mevrouw Carabain samen met de spelers en leiding van het tweede 
elftal. 
 

 
 
Namens de spelers, leiding en bestuur danken wij “Het Wapen van Elst” hartelijk hiervoor!  
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Linocare schenkt nieuwe trainingspakken aan E1. 

 
Op 1 oktober 2014 hebben de spelers van E1 een nieuw trainingspak gekregen van Linocare 
uit Elst. Eigenaar Marcel Veenstra was aanwezig om deze pakken aan te bieden. 
De spelers en leiding poseerden trots met hun nieuwe trainingspakken. 
Rechts op de foto Marcel Veenstra. 
 

 
 
Namens Elistha werd Marcel bedankt door jeugdbestuurslid Carolien Polaseke. 
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Verder nog een foto van het team waarop nog eens blijkt hoe blij ze zijn met de pakken. 

 
 
Marcel zeer bedankt namens de spelers leiding en bestuur. 

 
 
ABOUT MEN   schenkt polo’s 
 
Herenmode zaak “About Men” heeft het eerste elftal zeer mooie polo’s geschonken. 

 

 
 
About Men zeer bedankt!! 
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Sponsors schenken E5 een compleet nieuw tenue 
 
Het E5 meisjesteam heeft een volledig nieuw tenue  
gekregen. 
 
Alle speelsters en de leiding van het team hebben een mooi trainingspak 
(voorzien van initialen) aangeboden gekregen door  
Kapster en Kapster Wilma en Francis 
Grote Molenstraat 3 D Elst. Tel. 0481 351151 
 
 

 

 
Boven: het trotse team met de leiding. 
Onder: Jeugdvoorzitter Pepijn Cluitmans bedankt sponsors Wilma (links) en Francis (rechts). 
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Verder kregen ze ook een volledig nieuw wedstrijd tenue en dat werd aangeboden door Boy 
Kempkes van Kempkes Landmeten BV. 
Hieronder een foto met de speelsters in het tenue en de leiding in de trainingspakken. 

 

 
 
Achterste rij: Elena Maätita (leidster), Rein Gasseling (leider), kapster Francis, Boy Kempkes 
kapster Wilma en Ed Latul (leider) 
 
Jeugdvoorzitter Pepijn Cluitmans bedankte Boy Kempkes voor het schenken van het tenue. 

 
 

Namens de speelsters, leiding en bestuur danken wij  de sponsors hartelijk hiervoor! 
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VERJAARDAGEN 

 
 

NOVEMBER DECEMBER

03 TWAN GESINK 01 HENK STRAATMAN

03 JEDIDJA POLASEKE 02 FEMKE PETERS

04 MILA HENDRIKS 03 HARTGER VAN DE KAMP

04 JAYUINO PETERS 04 TOM KOESLAG

06 JORIS ZWIER 05 ROY DERKSEN

07 ANDY SAPULETEJ 09 DAAN JONKER

09 JERICHO TAP 10 RENZO HILVERS

09 CARLITO WACKI 10 REINDER PETERS

12 LUCA GERRITS 10 WESLEY TOONEN

13 JASPER BRUINS 13 TIM VAN DER DOELEN

13 TRIENA HENDRIKS PETERS VAN NIJENHOF 13 RICK OOSTERBROEK

15 SEM PETERS 15 GEERT DULOS

15 DICK RAJA BOEAN 16 FRANK USMANY

16 RICKY VAN DER NIEKERK 17 CHRISTIAN PAUL

19 RICARDO SCHOUTEN 18 BRETT BOONE

22 BRITTANY BURGERS 23 RENE ROTHUIZEN

23 MARIJN GROENENDIJK 24 WESSEL VAN ELST

24 ERIK VAN DER UPWICH 24 PETER GROENEVELD

25 LUNA COENDERS 26 DEJAN MAASSEN

26 BART BERNS 26 HERMAN SCHUIJL

28 DURMUS KARAKAYA 29 KIMBERLEY VAN DER KLEIJ

29 CANE VAN RAAY 30 NATHAN SMITH
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2014-2015 

 

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:                        BESTBUYWEBSHOP (compleet tenue en trainingspakken)

Pupillen F1:                        SNS Bank (tassen)

Pupillen F2:                        STOEIGRAS NEDERLAND (compleet tenue en trainingspakken)

Pupillen F3: MANTEL (shirts, broekjes, sokken)

Pupillen F4: ELISTHA (shirts)

Pupillen E1:                         MANTEL (shirts, broekjes, sokken en trainingspak)

Pupillen E1:                         LINOCARE (trainingspakken)

Pupillen E2 :                        HENDRIKS CLEANING (shirts)

Pupillen E2 :                        MANTEL (trainingspakken)

Pupillen E3:                        AUTEX-CHEMIE (shirts, broekjes, sokken en trainingspakken)

Pupillen E3 :  KLUSBEDRIJF VAN KLEEF (tassen)

Pupillen E5: KEMPKES LANDMETEN (tenue)

Pupillen E5 KAPSTER EN KAPSTER WILMA EN FRANCIS (trainingspakken)

Pupillen D1 :                       RGS (glas) Elst (tenue, trainingspakken en sportassen)

Pupillen D2: BERNE KLINIEK Veghel (tenue)

Pupillen D2: VAN ELDEREN (trainingspakken)

Junioren C1 : SNELDERS SPORT (shirts)

Junioren C2:                       MANTEL ELST (tenue)

Junioren B1:                        BOB (tenue)

REKLAMEBORD SPONSOREN

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs

AUTOBEDRIJF MUYS KLINGELE GOLFKARTON

AUTOBEDRIJF TIP LINGE HOTEL ELST

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN LINOCARE, vloeronderhoud

AUTORIJSCHOOL OVERBETUWE 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 ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum

C1000, supermarkt Mc.Leane OUWERLING OPTICIENS

CARWASH CENTER Elst autowassen OZON BV afval olie

CHR. MULLER TOUW BV PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

FIETS SERVICE RENE VAN DAM SNELDERS SPORT

FINE FOOD VILLAGE SNS BANK

FLYNTH, accountants en adviseurs STUART AUTOSCHADE Elst

FRANCISSEN INSTALLATIES BV STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HARTELUST pannenkoek villa ULTI PRINT, zeef en textielprint

HENDRIKS CLEANING UITVAARTVERZORGING DE WIT DELA

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

SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2014-2015
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SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2014-2015 

 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

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

ALANYA, Mini Resto JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AMI KAPPERS kapper JEWELZ & MORE

BLOEM-ID KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

BLOEMISTERIJ WILLEMSEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN LA STRADA ijssalon - lunchroom

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

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 VAN DE WAL woninginrichting

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN HULZEN cafetaria

HERBALIFE Adviebureau VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

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

HILVIS visspecialist WILDKAMP BV

HUTING SCHILDERWERKEN

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

D2 GLANSRIJK DE BESTE PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING ZOLL Benelux

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

DAVE's dierenspeciaalzaak SNELDERS SPORT

EDDIE VAN OOIJEN handelsonderneming STEENHANDEL GELSING BV

KEMPKES LANDMETEN BV VDL, Sneldistr. & Verspreidingen

LEX VILIER autobedrijf WELKOOP ELST

MARTENS STAAL ELST WILLEMSEN WONEN

OLIEVOORDEELSHOP WIJNHANDEL DE HALVE MORGEN

SNACKBAR VAN BURK

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 Nool 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      
            
 

Sluitingsdatum kopij: 15 december 2014 


