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Van de Redactie.  
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Ik begin met een heel belangrijke en best wel ingrijpende mededeling t.a.v. het club-
blad. 
 
Ons clubblad werd tot nu toe zes maal per jaar gedrukt en bezorgd bij onze leden en 
sponsors.  Gezien de toenemende digitalisering hebben wij besloten om met ingang 
van 2015 het clubblad niet meer in drukvorm, maar in digitale vorm uit te brengen. 
Met ingang van 2015 zullen wij het clubblad op onze website www.sc-elistha.nl 
plaatsen.  
 
Natuurlijk willen wij het clubblad dan ook via de mail naar u toesturen. 
U kunt dan het mailadres, waarop u het clubblad wilt ontvangen, aan ons door te 
geven via mailadres pr@sc-elistha.nl.  
De eerstvolgende uitgave van ons clubblad zal u dan via de digitale weg bereiken. 
Van de leden die het mailadres aan de ledenadministratie hebben doorgegeven, 
beschikken we hier dus al over en die worden verzocht het mailadres niet opnieuw 
door te geven. 
 
Best wel een belangrijke beslissing dus, maar ik ga er van uit dat we ook op deze 
wijze de verenigingsnieuwtjes adequaat bij onze leden en andere belangstellenden 
kunnen bezorgen. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we ons op 
voor de feestdagen aan het einde van het jaar. 
Opvallend is wel dat er tot nu toe heel erg weinig wedstrijden zijn afgelast.  
De jeugdteams die aan de najaarscompetitie deelnamen, hebben hun wedstrijden 
zonder problemen allemaal kunnen spelen.  
Bij de jeugd is het najaar seizoen dus afgelopen en de F1 is najaarskampioen ge-
worden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te vieren. 
De overige jeugdteams hebben het wisselend gedaan in de najaarscompetitie.  
Bij de senioren zijn de resultaten goed. Het eerste elftal is na een zwakke seizoen-
start aan een ware opmars begonnen. 
 
In dit clubblad mededelingen van het bestuur,  verslagen van de wedstrijden van het 
eerste en  nieuwtjes van de jeugd. Ook aandacht voor ons team dat heeft deelgeno-
men aan de Elster Dorpsquiz.  
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een  
voorspoedig, maar vooral gezond 2015 toe. 
 
Wim Hendriks 

 

http://www.sc-elistha.nl/
mailto:pr@sc-elistha.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Op vrijdag 21 november 2014 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
De vergadering werd geopend door voorzitter Martin de Goey (de tekst treft u hieronder aan).  
Eén van de belangrijkste onderwerpen tijdens de vergadering was de toelichting op de stand van za-
ken t.a.v. het kunstgrasveld dat in de volgende zomerpauze wordt gerealiseerd op het hoofdveld.  
Verdere berichtgeving hierover volgt. (website www.sc-elistha.nl).  
 
Opening door de voorzitter. 
Met deze vergadering kijken we terug op een redelijk jaar.  
Sportief gezien zijn er weer redelijke tot goede resultaten behaald. Ik verwijs naar de  verslagen van 
de diverse commissies.  
Helaas is het ons eerste elftal niet gelukt om te promoveren. 
Wat betreft de uitstraling van onze club zijn er positieve ontwikkelingen te melden. 
De accommodatie heeft zoals we allemaal hebben kunnen zien zowel binnen als buiten een ware me-
tamorfose ondergaan. Dit is in de zomerstop gerealiseerd door een aantal vrijwilligers. Zij hebben vijf 
weken dagelijks gewerkt om tot dit resultaat te komen.  
Hiervoor namens allen nogmaals bedankt. 
 
Ook zijn alle teams voorzien van kleding en trainingspakken die zijn geschonken door sponsoren. 
Waarvoor onze hartelijke dank. 
 
De diverse commissies binnen Elistha 
 
De PR afdeling en de Oud Papierploeg zijn een zeer belangrijke schakel binnen onze club voor het 
binnen brengen van gelden. 
De Technische commissie zorgt voor de bijna perfecte grasmat en een altijd schone en frisse accom-
modatie. 
De Jeugdcommissie en Seniorencommissie zien er, samen met de trainers en leiders van de teams, 
op toe dat al onze voetballende leden wekelijks hun trainingen en wedstrijden kunnen spelen.  
 
Dan zijn er natuurlijk ook nog de mensen die zorgen voor het randgebeuren. Ik noem hierbij bijv. de 
gastvrouw op zondagmiddag, de dames van de entree en lotenverkoop, de scheidsrechters, de 
scheidsrechterbegeleider, de grensrechters, de mensen van de zaterdagdienst, de barmedewerkers 
en allen die het mogelijk maken om het iedereen  bij ELISTHA zo aangenaam mogelijk te maken. 
Hiervoor allemaal een dikke Duim en laten we vooral zo doorgaan en open staan voor nog meer ver-
beteringen.  
Ik zeg dan ook Forza Elistha! 
 
Mededelingen 
 
Door belangrijke wijzigingen in het beleid van de gemeente Overbetuwe krijgen we geleidelijk steeds 
minder subsidie en zullen de gelden van de privatisering eraf gaan. De vergoeding voor het zelf doen 
van het onderhoud wordt de in de nabije toekomst helemaal afgebouwd. 
Ook de aanleg van een kunstgrasveld brengt extra kosten met zich mee.  
Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze contributie te verhogen.  
Ook de prijzen in de kantine zullen per 1 januari iets worden aangepast.  

 
 
 

Contract met Ron Stoffelen verlengd 

 
Ron Stoffelen blijft ook in seizoen 2015-2016 hoofdtrainer van SC Elistha. 
Ron  en het bestuur waren het snel met elkaar eens.  
Van beide zijden is er veel vertrouwen in de toekomst.  Vanaf het begin van de competitie bleek al 
snel een goede klik met de groep, maar ook met de gehele vereniging.  
Ook de spelers hebben zich helder en duidelijk uitgesproken voor een continuering van de  
samenwerking met Ron. 

http://www.sc-elistha.nl/
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Op zaterdag 3 januari 2015 houden wij vanaf 20:00 uur een nieuwjaarsreceptie 
met live muziek . 
Tijdens deze receptie vinden ook huldigingen plaats. 
 
Voorafgaande aan de receptie wordt om 18.30 uur de traditionele wedstrijd tus-
sen het huidige eerste elftal en een elftal bestaande uit oud eerste elftalspelers 
gespeeld. Verder is er het Nieuwjaars toernooi. 
 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters, ouders van jeugdleden en  van-
zelfsprekend onze sponsors uit voor deze Nieuwjaarsreceptie. 
 
U bent allen van harte welkom 
 
 

NIEUWJAARSTOERNOOI. 

Op zaterdag 3 januari 2015 wordt weer het traditionele Nieuwjaars toernooi  
georganiseerd. 
Het programma is als volgt: 

    Tijd Wedstrijd 

  18:45 Elistha 3 - Elistha 4 

18:45 Elistha B1 - Elistha 2 

19:00 Elistha 3 - Elistha 2 

19:00 Elistha 4 - Elistha B1 

19:15 Elistha 2 - Elistha 4 

19:15 Elistha 3 - Elistha B1 
  
De wedstrijdduur is 1 x 15 minuten. 
Er is een prijs voor de winnaar en er is een Fair Play prijs. 
De prijsuitreiking is tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

 
 
 

Het bestuur van de voetbalvereniging 

 

"SPORTCLUB ELISTHA" 

 

Wenst alle leden, donateurs, vrienden en  

sponsoren prettige Kerstdagen en een fijne 

jaarwisseling. 
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Wedstrijdverslagen ELISTHA 1 

 
SVHA  1 – ELISTHA 1                  Ruststand 1 - 2                  Eindstand  2 - 4 
Gespeeld op zondag 26 oktober 2014 
 
Tweede overwinning voor Elistha 
In de 14e minuut snelde Maikel Melsasail op rechts alles en iedereen voorbij , gaf  een perfecte voor-
zet , alleen er stond niemand om te scoren. 
 

Zes minuten later gaf Maurice Peters 
een lijp balletje over de verdediger 
heen en voor Sylvano van den Brink 
kaasje en 0 - 1 voor Elistha. 
Voor Jochem Heijnen was de wedstrijd 
van korte duur en ging geblesseerd 
naar de kant  en  Julian Milatz (17jaar) 
was zijn verdienstelijke vervanger. 
 
Vijf minuten voor rust was het weder-
om Sylvano van den Brink die zijn  
2e doelpunt kon scoren na een prima 
gegeven bal van Julian Milatz.  
 
 

Stand 0 – 2 
De rust ging in met een 1 -2 voorsprong voor Elistha , nadat SVHA via een terecht gegeven penalty 
had tegen gescoord. Veroorzaker ,eigenlijk onnodig, was  Maurice Peters. 
De tweede helft pakte Elistha gelijk weer het initiatief en mocht twee keer een corner nemen door  
Julian Milatz.  
In de 53e minuut kreeg SVHA een dot van een kans, maar sprong daar slecht mee om. Zo'n bal mag 
je eenvoudig niet missen , maar gelukkig gebeurde dat wel voor Elistha. 
Jordy Toonen kwam in de 60e minuut Rowan Leenders (6-) vervangen. 
Julian Milatz bediende met een goede voorzet Kevin Tap , maar zag zijn kopbal naast gaan. 
In de 65e minuut gaf Kevin Tap wel een uitgekookt passje op Maikel Melsasail, die op zijn beurt een 
verdediger voorbij liep en nog wel met zijn linker been scoorde 
Stand 1- 3 . Wedstrijd gelopen zou je denken, ja dus. 
Sylvano v.d. Brink had ook nog zijn derde doelpunt kunnen scoren. De bal, hoog in de ballenvanger, 
weg kans. 
Kevin Tap werd gewisseld voor Danny Versteege in de 73e minuut. Maikel Melsasail’s vrije trap rechts 
onderin werd door de SVHA keeper tot corner verwerkt en uit de deze corner volgde een tweede. 
Jordy Toonen kreeg het voor elkaar, dat de bal er ineens invloog, nee geen geluk, gewoon goed en 
scherp genomen zoals een linkspoot dit kan. 
In de 87e minuut kwam SVHA iets uit haar schulp en wist via een uitval zowaar de 2 - 4  te scoren. 
Direct aan de andere kant werd Maikel Melsasail binnen de zestien meter gevloerd en ook nu gaf de 
scheidsrechter een terechte pingel. 
De 2-5 had ik in gedachte al genoteerd, want wanneer mist Sylvano nou een penalty ? 
Ja, nu vanmiddag.  Julian Milatz testte de SVHA keeper nogmaals maar kreeg slechts een corner. 
Weer Jordy Toonen achter de bal, maar deze keer zonder succes. 
Sylvano v.d. Brink had zijn doelpuntenreeks verder kunnen uitbouwen, want in de  92e minuut stond 
hij alleen ,oog in oog met de SVHA keeper, maar scoorde jammer genoeg niet.  
Zo had hij er vanmiddag zomaar een stuk of vijf kunnen maken. 
Iedereen bij Elistha toch blij met deze overwinning. 
Scheidsrechter was de heer  Marantika uit Barneveld                                
Toegekend punt voor de man in het zwart , een 5.5 
 
Mahe 
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ELISTHA 1   - Krayenhoff 1                         Ruststand  1-1                  Eindstand 3-1 

Gespeeld op zondag 2 november 2014  
 
Elistha wint opnieuw. 
Als je een aantal jaren geleden tegen Krayenhoff moest voetballen was er vaak voorafgaande aan de 
wedsstrijd bij een aantal spelers, terecht of onterecht, angst. Dit door hun regelmatig intimiderende 
wijze van spelen. Vaak viel het dan overigens ook wel mee. 
Maar nu ook leek het er weer op dat er een bepaalde angst bij de Elistha spelers was. Het spel begon 
onrustig en veel te gehaast. En dat terwijl al snel bleek dat we zowel kwalitatief als qua agressiviteit 
niets van de tegenstanders hoefden te vrezen. 
De enige bij Krayenhoff die af en toe de kluts een beetje kwijt leek te zijn was de grensrechter, die in 
de eerste helft volledig voldeed aan het voorbeeld van een clubgrensrechter. De scheidsrechter kreeg 
dat al snel door en liet hem dan ook een paar keer “staan”. 
Maar het spel van Elistha bleef, vooral de eerste helft slordig en te gehaast. Hierdoor werd het nog 
moeilijk om het lichte overwicht uit te drukken in doelpunten. 
Het liep juist anders. Eerst had Elistha nog geluk toen Roy Derksen een hoge bal iets verkeerd raakte 
en de bal zodanig effect kreeg dat hij langs onze keeper Stefan Polic, maar ook net langs de paal 
ging. Maar dit was slechts uitstel van executie. In de 20e minuut nam de rechtsbuiten  van Krayenhoff 
de bal op het middenveld en liet een streep los die boven keeper Stefan in de rechterbovenhoek ver-
dween. Naar mijn mening onhoudbaar, maar hierover was wel discussie bij de in ruime getale opge-
komen supporters. 0-1 dus en weer achter de feiten aanlopen. 
Elistha ging wel meer in de aanval maar over het algemeen te slordig. Tot in de 30 minuut. Sylvano 
van den Brink maakte de bal mooi vrij op links en plaatste de bal mooi in de ruimte naar Maikel 
Melsasail, die de achterhoede van Krayenhoff zijn hielen liet zien en met een mooie schuiver langs de 
keeper de 1-1 liet aantekenen. 
Elistha toog toen meer ten aanval en dit resulteerde in de 43

e
 minuut nog in een kopbal van Sylvano 

van den Brink op de lat en een goede kans van Jochem Heijnen die net naast schoot. 
Ruststand dus 1-1. 
Na enkele minuten kreeg Elistha een vrije trap toegekend links voor het doel. Maurice Peters nam de 
vrijetrap en deze verdween via de keeper in het doel. De scheidsrechter keurde het doelpunt  echter 
af wegens “hinderlijk” buitenspel van een Elistha speler. Dat zal dan wel. 
In de 60

e
 minuut een dubbele wissel. Jochem Heijnen en Roy Budel verlieten het veld en werden ver-

vangen door Jordey Toonen en Julian Milatz. 
Elistha bleef meer in de aanval, maar het leek er toch op dat men de medespeler niet altijd zag staan. 
Als er vaker iets eerder afgespeeld zou zijn zou dit toch wel eerder tot een doelpunt hebben kunnen 
leiden. Jammer dat er niet eerder werd overgespeeld zoals wel gebeurde in de 35

e
 minuut door Syl-

vano van den Brink. Hij speelde zich mooi vrij aan de rechterkant en bood Kevin Tap een niet te mis-
sen kans en hij scoorde de luid bejubelde 2-1. 
Maikel Melsasail verliet nu het veld en werd vervangen door Nick Kexel. 
De overwinning leek nu binnen maar Krayenhoff kreeg bij een uitval nog een goede kans die gelukkig 
in een bal tegen de paal resulteerde. 
Het werd uiteindelijk nog 3-1 door Sylvano die een bal op aparte wijze achter de keepre in het net de-
poneerde, maar natuurlijk telde deze ook en dus 3-1 gewonnen. 
Uiteindelijk zeer verdiend maar onnodig moeilijkl. 
Scheidsrechter was de heer  Benali uit Bennekom met een rapportcijfer van 7.5                               
 
weha 
  
 

 

 
ELISTHA 1   - Edesche Boys 1                         Ruststand  2-1                  Eindstand 3-1 

Gespeeld op zondag 29november 2014  
 
Elistha wint ook de 3

e
 partij op rij. 

 
Al in de 2e minuut testte Maurice Peters de Edesche Boys (EB) keeper met een vrije trap, maar had 
hiermee nog geen geluk. Geluk had Elistha een minuut later toen de nummer 5 van EB ,Mark van  
Engelshoven, een knal losliet en de bal de paal teisterde. 
 



  Opgericht: 31 juli 1926  

Seizoen 2014 / 2015  Pagina 7        Clubblad 343 

 
Weer een minuut later een geweldig lopende kombinatie tussen Sylvano van den Brink en  
Maikel Melsasail, die Nick Kexel alleen voor de keeper zette. Een kans, ja een grote kans. 
Alleen de keeper van EB stond op zijn post. 
Lang duurde het niet, alvorens Elistha toch op voorsprong kwam. In de 7

e
  minuut was Sylvano van 

den Brink bij de les, onderschepte de bal en omspeelde de EB keeper op zijn gemakje en scoorde de 
0 - 1 
In de 10

e
 minuut probeerde Maurice Peters het nog maar eens. Zelfs de ballenvanger was nog te 

laag. Maar niet geschoten is altijd mis. 
Eindelijk in de 15e minuut moest Stefan Polic handelend optreden. Een vrije trap spatte op zijn vuisten 
uiteen. Zeven minuten later een omstreden doelpunt voor EB.  De EB midvoor stond zeker vier, vijf 
meter buitenspel en had ook nog geluk , dat de Elster goalie uitgleed, scoren was toen een koud 
kunstje. Stand 1 - 1 
Edesche Boys werd iets offensiever, maar gevaarlijk , niet echt. In de 37e minuut deed Jimmy 
Scheerder hetzelfde wat hij van Maurice Peters had gezien. De bal ook hoog over de ballenvanger. 
Ook EB dacht , dat de goal hoger stond , want ook zij schoten de bal over maar wel in de ballenvan-
ger. Net voor rust waren een verdediger van EB en Sylvano van den Brink. gelijk bij de bal en in de 
kluts vloog  bal gelukkig voor EB net over het doel. 
Iedereen dacht dat de ruststand 1-1 zou worden, maar Sylvano dacht daar anders over. Op koelbloe-
dige manier schoof hij de bal  rechts onderin de hoek na een  uitgekiend passje van Maurice Peters. 
Ruststand 2 - 1 
Na twee mogelijkheden voor Elistha , Sylvano van den Brink en Maikel Melsasail, over en tegen 
de keeper op, werd er voor de eerste keer gewisseld. 
Julian Milatz kwam en Nickje Kexel ging. 
In de 67

e
 en 72

e
  minuut probeerde Maikel Melsasail het om het witte monster achter de EB doelman 

te krijgen, maar beide keren zonder succes. 
Wat dacht Sylvano,  dan doe ik het zelf maar. Op een pass van Maikel Melsasail scoorde hij zijn derde 
doelpunt. 
Even later mocht hij gaan, een publiekswissel ! Zijn vervanger was Jochem Heijnen. 
Maikel Melsasail dacht ook zijn doelpuntje mee te kunnen pakken, hij stond wel alleen vrij voor de 
keeper, maar zag niet de naast hem vrijstaande Kevin Tap. Ook Danny Versteege  kwam nog even in 
het veld voor Jimmy Scheerder. 
De laatste kans voor Elistha was voor invaller Jochem Heijnen, maar de EB keeper stond dit keer wel 
op de goede plaats. 
De allerlaatste kans was voor Edesche Boys, Wesley Toonen  bracht op de  doellijn nog net redding. 
Eindstand derhalve  3 - 1 
De wedstrijdbal werd geschonken door WELKOOP Elst. 
Pupil van de week was Ivar Gasseling uit de F4 
De scheidsrechter van dienst was de heer Smits uit Arnhem. 
Niet al te gelukkig in zijn beslissingen. Rapportcijfer , een magere 5. 
Mahe 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Willemsstraat 23
 
E 6662 DH ELST 
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Loo  1 – ELISTHA 1                  Ruststand 0-1                 Eindstand  0-6 
Gespeeld op zondag 23 november  2014 
 
Elistha wint ook in Loo na stroeve start 

 
Wel een mooie tribune aanwezig, maar op een dramatisch slecht en zacht veld bond Elistha de kick-
sen onder om tegen deze plaatselijke voetbalclub te spelen. 
Nog nooit tegen gespeeld , maar gezien de rangschikking zou het toch geen probleem mogen opleve-
ren om ook hier de punten mee vandaan te nemen. In het begin na een verre uittrap van de LOO 
doelman en een stuiterbal over onze laatste man Rowan Leenders heen, stond de midvoor van LOO 
zomaar ineens alleen voor de onze keeper Stefan Polic. 
Gelukkig bakte de man in het blauw er niets van , maar het had zomaar 1-0  kunnen staan en dan 
loop je toch weer achter de feiten aan. In de 12e minuut werd de bal uit een corner netjes teruggelegd 
op de mee naar voren gekomen Rowan Leenders, die zijn ingeschoten bal , iets te hoog, 15 meter 
over zag vliegen. 
Ook Maikel Melsasail en Sylvano van den Brink probeerden het , maar ook zij vonden het doel nog 
niet. In de muur geknald na een vrije trap en net over geschoten.  
Zelfs Jochem Heijnen zag zijn poging mislukken, 2 meter over. 
In de 31 minuut, eindelijk, de verlossende 0 - 1 voor Elistha. 
Sylvano van den Brink slalomde door de Loo verdediging, legde de bal schuin terug op de aangelopen 
Kevin Tap, die de bal verwoestend hard inschoot 0 -1 
In de 38e minuut moest Stefan Polic handelend optreden, nadat een LOO speler zomaar alleen 
voor hem stond !  Ruststand 0 - 1 
In het begin van de tweede helft kreeg Elistha diverse mogelijkheden om de stand te verhogen, maar 
Jordy Toonen, Sylvano van den Brink en Maurice Peters hadden allen het vizier nog niet goed afge-
steld. In de 57e minuut werd Jochem Heijnen vervangen door Julian Milatz. 
Kon of deed LOO helemaal niets, jawel in de 61e minuut een schotje wat 1 meter overging. 
He, he eindelijk de 0 - 2 door weer Kevin Tap na een heerlijke aanval tussen Melsasail en v.d. Brink. 
Drie minuten later bijna een kopie van de 0 – 2 Nu Sylvano v.d. Brink op Maikel Melsasail, die weder-
om Kevin Tap in stelling bracht en zo werd het toch eigenlijk eenvoudig 0 - 3 
Dean Polman kwam als vervanger voor Jordy Toonen. 
In de 77e minuut een snelle uitbraak met Sylvano in de hoofdrol. Met een eenvoudige pass zette hij 
Maikel Melsasail vrij voor de LOO keeper en  de 0 - 4 stond op het bord. Nogmaals een wissel,  
Wesley Toonen eruit en Danny Versteege erin voor nog 12 minuten. 
Scoorde Sylvano dan niet ? Jawel , in de 81e minuut na een pass van Dean Polman Zo zette hij de 
stand op 0 -5 op het scorebord. Twee minuten voor tijd nog een geweldig doelpunt voor Elistha. 
De op rechts doorgebroken Sylvano v.d. Brink gaf de bal strak voor, de bal werd door een van de 
LOO verdedigers zodanig van richting veranderd en insloeg als een raket. 0 - 6.  ED lees je dan ,eigen 
doelpunt. Maar ook die tellen. 
Verder een sportieve wedstrijd van beide zijden. 
Scheidsrechter was de heer J.W. Reijnen. 
De beste man had soms zijn eigen spelregels, maar kan nog  leren, want hij was nog jong. 
Rapportcijfer 6 
 
Mahe 
 

 

 
 
ELISTHA 1   - WVW 1                          Ruststand  1-0              Eindstand 3-0 

Gespeeld op zondag 30 november 2014  
 
Elistha weet wat het moet doen…winnen. 

 
Onder niet ideale weersomstandigheden, koud en een oostenwind  trad Elistha aantegen WVW uit 
Weurt. Het was alweer een paar jaar geleden , dat beide clubs elkaar troffen in de kompetitie. In de 
laatste uitwedstrijd stond een zekere Johan Hendriks in het Elistha doel terwijl hij eigenlijk laatste man 
speelde. 
Geen wissels meer of de keeper eruit gestuurd !!!!! 
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Nu naar de wedstrijd van deze middag. 
In de 4e minuut vloog de bal van Maurice Peters uit een vrije trap niet door de muur maar in de muur 
en in tweede instantie over het doel. Maar ja de toon was gezet.  In de 12e minuut gaf Kevin Tap een 
pass op Sylvano van den Brink, die ook het doel nog niet wist te vinden, één metertje naast. 
Elistha had in de 14e minuut alle geluk van de wereld, omdat Thomas de Klein van WVW de bal voor 
open goal nog over de ballenvanger wist te krijgen. Zulke kansen krijg je niet veel. 
Sylvano v.d. Brink lepelde de bal net over het doel na een pass van Kevin Tap. In de 27e minuut toch 
weer een echte kans voor WVW via een kopbal uit een corner door de nummer 7, Pim Thunnisen. 
Jammer voor WVW. 
Direct aan de andere kant eerst het schotje van Maikel Melsasail in de 28e minuut en daarna toch de 
verdiende 1 - 0 voor Elistha door Sylvano v.d. Brink. 
Hierna bleef het rustig totdat Kevin Tap zijn schot gekeerd zag worden door de Weurtse doelman.     
Ruststand  1 - 0 
Wat opviel , ook deze keer weer , de vele een tweetjes tussen Tap en v.d. Brink. Zo ook in de 49e  
minuut, waar de keeper met de voet redding bracht op een schot van Sylvano v.d. Brink. 
Vier minuten later weer en vette kans voor WVW, maar ook deze werd om zeep geholpen.  
Met een 1 - 0 kun je alle kanten op.  
Dan eindelijk , in de 59e minuut de 2 - 0 voor Elistha na een strakke voorzet vanaf links door Sylvano  
v.d. Brink en waarbij Maikel Melsasail als een duiveltje uit een doosje net iets eerder bij de bal was 
dan de Weurtse keeper en  deze raakte  hierbij geblesseerd aan zijn hand en werd vervangen door 
een speler, nummer 21, die al was ingevallen. 
Zelfs Jimmy Scheerder probeerde het een keer, maar net naast. In de 70e minuut weer zo'n kopbal 
van de nummer 7 van Weurt , uit een corner,  en weer gevaar voor het Elistha doel. Gelukkig niks , 
maar toch. 
Julian Milatz, goede wedstrijd gespeeld, werd vervangen door Jochem Heijnen in de 73e minuut. 
Net voor tijd drong WVW nog even aan. Eerst een schot helemaal boven tegen de ballenvanger aan 
en een minuutje later moest  Stefan Polic zijn kwaliteiten laten zien op een boogschot van WVW.  
Prima opgelost. 
Danny Versteege kwam ook nog binnen de lijnen voor Maikel Melsasail in de 87e minuut. Nog een 
keer moest de Elster goalie redding brengen na weer een kopbal uit een corner. 
Het venijn zat toch weer in de staart van de wedstrijd. 
Eerst de solo van Sylvano v.d. Brink , maar zag zijn rush gestuit worden door de  WVW keeper. Een 
minuut later nam hij revanche op zichzelf door wel de 3 – 0 te scoren, zijn tweede doelpunt, na een 
heerlijke pass buitenom van Jordy Toonen. 
Even ter verduidelijking: De spelers, die niet in het verslag vermeld werden, wil niet zeggen, dat ze 
slecht gespeeld zouden hebben.  Integendeel. 
Na 8 minuten blessuretijd vond ook scheidsrechter te Brake uit Westervoort het welletjes en keerde 
iedereen weer blij huiswaarts.  Rapportcijfer :  6 
Pupil van de week was Twan Gesink uit de F 1 
De balsponsor was WILLEMSEN WONEN Elst. 
 
Mahe 
 

 
 
CHRC  1 – ELISTHA 1                      Ruststand 0-2                 Eindstand  1-3 
Gespeeld op zondag 7 december  2014 
 
Elistha in goeden doen en breekt record. 

 
Onder niet al te lekkere omstandigheden, wind en (mot)regen  trad Elistha aan op het Wilhelmina-
sportpark in Renkum om tegen de Renkumse oranjehemden de fel begeerde punten binnen te halen. 
Met reeds vijf overwinningen op rij , zou een zesde niet misstaan. 
Al in de 7e minuut een poging van Maikel Melsasail door middel van een vrije trap. Het vizier moest 
nog wat bijgesteld worden, want de bal vloog twee meter over. 
Sylvano van den Brink anticipeerde goed op een terugspeelbal van een CHRC verdediger. Hij onder-
schepte de bal en schoot eerst op de keeper, maar in tweede instantie scoorde hij beheerst de 0 - 1 
voor Elistha en dat was in 12e minuut. 
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Aan de andere kant in de 16e minuut een goede kopkans voor CHRC zonder resultaat. Weer een  
minuut later de uithaal van Kevin Tap, die met een afstandsschot de 0-2 op het denkbeeldige score-
bord liet aantekenen. 
Elistha had weinig te duchten van CHRC, maar moest toch wel alert blijven op de Renkumse uitvallen. 
Elistha kreeg diverse opgelegde kansen om de stand voor CHRC uitzichtloos te maken.  
In de 26e minuut een schot van Melsasail net voorlangs en ook Sylvano wist er niets goed meer mee 
te doen. Hij kon er net niet meer bij. 
In de 28e minuut een 100% kans voor Kevin Tap, echter de bal ging drie meter naast. 
Een bal van Sylvano in de muur en in tweede instantie door Maurice Peters  over gekegeld. 
Op slag van rust gevaar voor het Elistha doel, waarbij een CHRC'er onterecht werd teruggefloten voor 
offside. 
De mooiste kans, gewaardeerd wederom met 100%, was voor Maikel Melsasail, die  zelf had moeten 
scoren ,vrij voor de keeper staande en toch besloot om de bal breed te leggen op Sylvano v.d. Brink. 
Een CHRC verdediger kon er nog net tussen komen en was het thee drinken met een 0 -2 stand. 
Tjonge tjonge wat een kansen !!!! 
Na rust een toch wel wakker geworden CHRC, die er met passie invloog. 
Maar Elistha kreeg ook nu weer haar kansjes. Eerst een schotje van Sylvano  net over na wel een 
goede pass van Julian Milatz. 
Hij maakte het nog spannender door niet te scoren, echter weer 100% kans ,maar hij schoot nu over 
na een passje van Jordy Toonen. 
CHRC werd feller en dacht nog wat te halen en zo gebeurde het ook in de 67e minuut. 
Een schot rechts onderin was te veel voor de Elistha doelman Stefan Polic. 
Stand 1 - 2 
CHRC gooide alle middelen in de strijd, zelfs de assistent scheidsrechter kon geen redding brengen , 
Elistha daarentegen wist de overwinning over de streep te trekken. In de 75e minuut bracht Maurice 
Peters de stand op 1 - 3 na een pass van Sylvano vd Brink. He He eindelijk. 
Hylke Baltussen kwam nog acht minuten in het veld voor Jordy Toonen. 
Julian Milatz had al plaats gemaakt voor Dean Polman. 
Zo weer drie punten erbij, maar heren spelers scoor een paar keer eerder in zo'n wedstrijd dat is beter 
voor de gemoedstoestand van de meegereisde supporters. 
Scheidsrechter van vanmiddag was de heer JPP Crienen. 
Rapportcijfer voor de man in het geel, een magere 5. 
 
Mahe 

 

Programma na de winterstop 

 
18-jan-15 Beker / Inhaal

14 25-jan-15 VRIJ vs

15 01-feb-15 VRIJ vs

16 08-feb-15 SDOO 1 vs Elistha 1

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

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

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

18-mei-14 Nacompetitie

25-mei-14 Nacompetitie

01-jun-14 Nacompetitie  
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FF Naarbinnentoernooi & actie voor Jeugdkamp 

 
Om 2014 sportief en in stijl af te sluiten  organiseert Elistha op maandag 29 de-
cember een voetbaltoernooi voor de F-teams. 
We starten om 13.00 uur in De Helster met gelijkwaardige teams en het zal rond  
15.30 uur afgelopen zijn. 
U bent van harte welkom om de spelers aan te moedigen. 
Sportcafé De Oase is open voor een hapje en drankje. 
 
Aan dit toernooi is de eerste actie voor het Jeugdkamp verbonden.  
Er zijn nieuwe en tweedehands artikelen te koop  om de jeugdspelers van 
Elistha in juni 2015 mooie dagen te bezorgen in het Brabantbos. 
 
Wilt u helpen om onze Jeugdkampkas te spekken? 
Als u dat wilt kan dat op twee manieren: 
U kunt bruikbare artikelen inbrengen of andermans spullen komen kopen op 
deze middag. 
 
Gratis entree. 
Voor meer informatie : renate.diks@planet.nl; 

advertentie 

 
 

mailto:renate.diks@planet.nl
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Hallo clubgenoten, 

 

De winterstop is ingegaan. De velden blijven voorlopig leeg maar gelukkig is er nog 

wel gelegenheid om per team te trainen in de gymzaal van OBC Elst (zie schema 

verderop). 

Er viel nog wel wat te vieren afgelopen weken: de F1 is kampioen geworden! In dit 

clubblad staat een verslag met leuke foto’s van het feestje.  

Er is een pupil van de week die een verslagje heeft gemaakt. 

Verder zijn er wedstrijdverslagen te lezen inclusief foto’s. 

Zoals je al wel gelezen zult hebben wordt dit het laatste papieren clubblad. Vanaf 

volgende maand zal het clubblad digitaal te vinden zijn op www.sc-elistha.nl. Wim 

Hendriks van de PR zal het digitale clubblad gaan verzorgen. 

Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2015 toe. 

Veel leesplezier en tot volgend jaar! 

Mira Burgers 

 

 

 

 

http://www.sc-elistha.nl/
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Elistha F1 kampioen ! 

Ondanks slaapgebrek wegens het bezoek van de Sint op vrijdagavond ging het de 

F1 van Elistha zaterdag 6 december voor de wind. Met 2 punten voorsprong boven-

aan de lijst was ‘niet verliezen’ slechts vereist. In de kleedkamer was de spanning te 

voelen. Met een paar graden slechts boven nul traden de stoere mannen van Elistha 

F1 aan tegen een niet te onderschatte tegenstander ESA F3. Na een sterk begin van 

Elistha kwam ESA geheel tegen de verwachting in op voorsprong. Een niet goed 

verwerkte corner werd bij de eerste paal keurig binnen gewerkt door ESA. De schrik 

zat er meteen goed. Met een 0-1 achterstand gingen de kampioenen de rust in, maar 

de mannen wilden minimaal een punt mee naar huis nemen! Ze vormden een kringe-

tje en pepten elkaar op! Vrijwel meteen namen de mannen van Elistha het initiatief 

en scoorde Silvio van Winsen de gelijkmaker. Elistha bleef domineren en creëerde 

kans op kans. Helaas bleef de 1-2 uit, maar dat kon de pret niet drukken. Een gelijk-

spel was voldoende voor het kampioenshap! Met bevroren handen en tenen kwam 

de kersverse kampioen het veld af om vervolgens een geweldig feest te vieren in de 

kantine van Elistha. Met taart, kampioenfrietjes en cola kon de dag van de mannen 

niet meer stuk. Gefeliciteerd kanjers!!! Volgend jaar wacht de eerste klasse! Iets waar 

we als vereniging best trots op mogen zijn! 

 Trainers / Leiders Elistha F1. 
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Jonge buren niet te stoppen (Spero F7 – Elistha F3) 
 
Competitie 
F-pupillen zaterdag, F3, 4e klasse 12 
Datum 
22 november 2014 8:30 
Scheidsrechter 
Pepijn 
 
We zijn te gast bij Spero F7, de snelle jongens van trainer Marco Hollander. Ze val-
len meteen flink aan, de eerste schoten kan Remco uit het doel houden, daarna 
wordt het lastig: in tien minuten vallen er vier goals. Onze mannen zijn niet altijd even 
alert op deze vroege ochtend, in de tweede helft gaat het beter. Jort maakt een mooi 
doelpunt en het overspelen gaat soepeler. Volgende week, voor de laatste wedstrijd 
in de competitie, krijgen we Orion F6 op bezoek.  

 
 
 
 
 
 
Remco Visser, Julian Jansen,  
Jort Busscher, Tijn van Bennekom, 
Niels Hofstee, Joäo van Nieuwenborg, 
Vince Hoogveld, Ramon Kregting, 
Finn op het Veld.  
Trainers:  
Coen Hoogveld en Wilco Visser 
Leidster: Renate Diks 

 

 
 
 

F3 – Orion F6 
 
29 november 2014                                                       Uitslag: 5-3 
 
Mooie afsluiting van de competitie 
De gasten van Orion spelen ook in oranje tenues, dus onze mannen zijn vandaag te 
bewonderen in koningsblauw. Binnen twee minuten scoort Vince met een schot over 
de keeper, dat begint lekker. 
De mooie kopbal van Jort in de achtste minuut belandt op de paal, een schot op doel 
van João gaat naast. Elistha is veel te vinden op de helft van de tegenstander, toch 
scoort F6 driedoelpunten in zes minuten. Keeper Remco is niet snel van slag en is 
daarna niet meer te passeren. 
Onze snelle spitsen Jort en João laten het er ook niet bij zitten, ze vinden elkaar en  
bij rust is de stand 3-3. Ook al is het koud, er zijn meer kansen en de stemming zit er 
goed in. 
In de tweede helft zet F3 een tandje bij en onze topscorer schiet twee keer raak.  
Zijn opa is zo blij dat hij de jongens en de leiding na afloop trakteert op een frietje. 
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We genieten na van een mooie seizoenshelft en bedanken  
Finn, Julian, Remco, Jort, Niels (ook al was je er vandaag niet bij), João, Tijn, Ramon 
en Vince voor hun inzet. 
Brian en Matthijs zijn pas lid en krijgen een eervolle vermelding. 

 
E1 kan titel niet binnenslepen. 

Competitie 
E-pupillen zaterdag, E1, 1e klasse 05 
Datum    29 november 2014 9:00 
Op bezoek bij de nummer drie Angeren moest het gebeuren, winnen en de titel was 
binnen. Medekoploper RKHVV had hier met 5-2 verloren, dus een makkie zou het 
niet worden. In de eerste minuten probeerden we onze zenuwen van ons af te spe-
len, de tegenstander bleek erg goed. Dus de zenuwen bleven in onze benen en 
hoofden meespelen. Al snel bleek dat een overwinning behalen een zeer moeilijke 
zaak zou worden. Toch konden we in de 12e minuut juichen, de benodigde voor-
sprong kwam op het bord. Mila schoot op doel en de keeper kon redden, de rebound 
van Nathan pakte hij ook maar op de volgende rebound van Jedidja was hij kans-
loos. 0-1.  Scheidsrechter fluit maar af !!  Maar goed nog 38 minuten te spelen en de 
tegenstander kwam steeds meer opzetten. Thijs hield er een bal uit, een bal vloog op 
de paal. Na 16 minuten te lang gelopen met de bal en in de omschakeling schoot 
Angeren ongehinderd de 1-1 binnen. Met deze stand bereikten we de rust, daarover 
mochten we niet mopperen. 
Na rust binnen 7 minuten twee doelpunten tegen en de opgave, gezien het spel-
beeld, een onmogelijke. 
Soms moet je gewoon de meerdere erkennen in je tegenstander, al is het wel verve-
lend als het dan in je "kampioenswedstrijd" gebeuren moet. Zwaar teleurgesteld ver-
lieten de jongens het veld om in de kleedkamer de complimenten van de trainers te 
ontvangen voor een geweldig gespeeld seizoen. De champagne hebben we toch 
maar ontkurkt en ook is er een gezellig liedje gezongen. In Elst van vaste supporter, 
opa Otto, een verdiend patatje gekregen. Zaterdag nog oefenen in Westervoort en 
dan genieten van een welverdiende winterstop. Jongens van de E1, jullie kunnen 
reuze trots zijn op de geleverde prestaties!! 
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C1 heeft het een helft lastig met nummer laatste. 
 
Competitie 
C-junioren zaterdag, C1, 2e klasse 05 
Datum 
22 november 2014 11:00 
Tegen de nummer laatst had de C1 het een helft zeer lastig. De gastheren hielden 
eenvoudig stand. Elistha kreeg wel de kansen, maar doelpunten bleven uit.  
Of het vizier stond niet op scherp, of de prima keeper stond in de weg of we werden 
in kansrijke positie terug gevlagd en gefloten.  
Na 18 minuten nam de rode lantaarndrager zelfs brutaal de leiding. Een corner bleef 
hangen in de zestien en kon door de aanvoerder worden binnen geschoten.  
Elistha drong wel aan maar kon pas in de 31ste minuut gelijk maken. Sam was alert 
toen de keeper een rebound weg moest geven na een schot van Noa.  
Na de rust een ander verhaal, C1 nam de teugels in handen en wist de wedstrijd te 
beslissen. Het tempo lag een stukje hoger, de tegenstander kwam niet aan voetbal-
len toe. Met een aantal mooie doelpunten liep de C1 uit naar een 6-1 score, de  
tegenstander van vandaag was leeg gestreden. 

 

 
 
Elistha D2 toont vechtlust en karakter! 
 
Competitie 
D-pupillen zaterdag, D2, 3e klasse 09 
Datum 
22 november 2014 12:00 
Uitgerekend tijdens de uitwedstrijd bij Spero hebben onze jongens laten zien dat ze 
meer in hun mars hebben. Vol overgave gingen de jongens ten strijde en lieten ze 
zien dat ze geen zin hadden in nog een inmaakpot.  
Met vooral de onverzettelijkheid en het kort dekken van de tegenstander wist Spero 
in het begin geen raad. Ze hadden zich waarschijnlijk een wat makkelijkere middag 
voorgesteld. Niets was minder waar, op het zanderige veld golfde het spel snel heen 
en weer en waren er aan beide zijden kleine kansjes. En toch stonden we plots weer 
achter, de bal plofte vanaf de hoek 16 pardoes in de kruising bij de eerste paal.  
Geen houden aan voor onze keeper Joep. Na de rust waren er eerst nog kansen 
voor Max en Lars, en kwam na een goede aanval de bal via Sjoerd voor de voeten 
van Tijn, die de keeper met een prachtige boogbal verschalkte. 1-1, en nu proberen 
door te drukken. Maar de counters van Spero bleven gevaarlijk.  
In de 52ste minuut was de snelle spits van Spero onze verdedigers te snel af en 
schoof de bal beheerst langs Joep. We verloren met 2-1, maar toch voelde het als 
een overwinning. Wat waren de trainers trots op de jongens. KLASSE mannen en 
Aaliyah, onze meid die voor niet 1 jongen onderdoet! 
  
Robert Wijdeveld 
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Trainen in de zaal tijdens de winterstop 

 
Tijdens de koude dagen kan er toch lekker getraind worden! 
Hieronder het schema waarop je kunt zien wanneer en hoe laat jouw terecht kan in 
de gymzaal van OBC Elst: 
 
 
20-dec team 27-dec team 3-jan team 10-jan team  

                 

9.00-10.00 F3-F4 9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB  

10.00-11.00 F1-F2 10.00-11.00 F3-F4 10.00-11.00 F3-F4 10.00-11.00 F3-F4  

11.00-12.00 E5-E3 11.00-12.00 F1-F2 11.00-12.00 F1-F2 11.00-12.00 F1-F2  

12.00-13.00 E1-E2 12.00-13.00 E3-E5 12.00-13.00 E3-E5 12.00-13.00 E3-E5  

13.00-14.00 D2 13.00-14.00 E1-E2 13.00-14.00 E1-E2 13.00-14.00 E1-E2  

14.00-15.00 D1 14.00-15.00 B1 14.00-15.00 D1 14.00-15.00 D2  

15.00-16.00 C2 15.00-16.00 C1 15.00-16.00 C2 15.00-16.00 D1  

16.00-17.00 C1 16.00-17.00 C2 16.00-17.00 C1 16.00-17.00 C1  

17.00-18.00 B1 17.00-18.00 D2 17.00-18.00 B1 17.00-18.00 B1 

VRIJ KAB   D1   D2   C2 

         

         

         
17-jan team 24-jan team 31-jan team 7-feb team 14-feb team 

                    

9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB 9.00-10.00 KAB 

10.00-11.00 F3-F4 10.00-11.00 F1-F2 10.00-11.00 F3-F4 10.00-11.00 F3-F4 10.00-11.00 F3-F4 

11.00-12.00 F1-F2 11.00-12.00 E3-E5 11.00-12.00 E3-E5 11.00-12.00 F1-F2 11.00-12.00 F1-F2 

12.00-13.00 E3-E5 12.00-13.00 E1-E2 12.00-13.00 E1-E2 12.00-13.00 D2 12.00-13.00 D2 

13.00-14.00 E1-E2 13.00-14.00 D2 13.00-14.00 D2 13.00-14.00 E1-E2 13.00-14.00 E5-E3 

14.00-15.00 B1 14.00-15.00 D1 14.00-15.00 D1 14.00-15.00 B1 14.00-15.00 D1 

15.00-16.00 D1 15.00-16.00 B1 15.00-16.00 C1 15.00-16.00 C1 15.00-16.00 B1 

16.00-17.00 C2 16.00-17.00 C2 16.00-17.00 C2 16.00-17.00 C2 16.00-17.00 C2 

17.00-18.00 D2 17.00-18.00 C1 17.00-18.00 B1 17.00-18.00 D1 17.00-18.00 C1 

VRIJ C1   F3-F4   F1-F2   E5-E3   E1-E2 
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Pupil van de week: Vince Hoogveld 

Op 2 november was ik Pupil van de week bij Elistha 1 tegen Krayenhoff 1.  
Trainer Ron gaf me om half één een hand en vertelde wat over de middag.  
Ik ging even tafelvoetballen in de kantine, tot Rudy mij ophaalde om in de bestuurskamer 
met Elistha 1 de wedstrijd te bespreken. Daarna liepen we met de spelers naar het veld voor 
de warming-up. Julian ging met mij de bal overspelen en truckjes doen. Na een tijdje gingen 
we terug naar de kleedkamer om de oranje shirts aan te trekken. Na gepraat van de trainer 
gingen we weer het veld op, ik mocht de bal dragen en liep naast de scheidsrechter.  

 
Hij zei: “Maak een doelpunt, ik weet zeker dat je 
het kan.” Met de bal liep ik naar de middenstip, en 
dribbelde langs de spelers naar het doel van de 
tegenstander. De keeper kon de bal niet stoppen, 
dus ik scoorde van een meter. De wedstrijd was 
spannend. Het werd 0-1 voor Krayenhoff 1, geluk-
kig scoorde Michael voor Elistha. Met rust was het 
1-1, we gingen weer naar de kleedkamer en ik 
kreeg snoep en drinken.  
In de tweede helft maakten Kevin en Sylvano een 
doelpunt: 3-1 was de eindstand.  

We gingen juichen, dat kan ik heel hard. Ik 
dacht dat het 2-1 zou worden, een puntje 
te weinig. Daarna liepen we naar de 
kleedkamer, waar de spelers mij omhoog 
tilden en we weer gingen juichen.  

 
Van de trainer kreeg ik een vaantje en een bal met de namen van Elistha 1: Stefan, nummer 
1, Maurice, nummer 3, Wesley, nummer 5, Kevin, nummer 6, Michael, nummer 7, Jochem, 
nummer 8, Sylvano, nummer 9, Rowan Leenders, nummer 10, Jimmy, nummer 12, Roy, 
nummer 13, Jordey, nummer 14, Julian, nummer 15, Nick, nummer 16, Sebastiaan, nummer 
18, Remco, de leider, Joost, de verzorger, Rudy, de materiaalman en Ron Stoffelen, de trai-
ner.  
Ik denk dat ik in mijn hele leven al 100 keer heb gevoetbald. Bij F3 ben ik verdediger. Soms 
maak ik een doelpunt, niet te vaak, anders zit er een gat in de verdediging. Het was heel leuk 
om met de grote jongens mee te mogen doen. Ze zijn heel goed, dat meen ik.  
Bedankt Elistha 1.  
 
Groetjes van Vince    
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Pupil van de week: Ivar Gasseling 

Op zondag 9 november 2014 mocht ik, Ivar uit de F4, pupil van de week zijn  tijdens de wed-
strijd van Elistha 1 tegen Edesche boys. 
Eerst mocht ik mee naar de wedstrijdbespreking, daar verteld de trainer over de tegenstan-
der en hoe wat de spelers in de wedstrijd moeten doen. Ik moest daar ook zeggen wat vol-
gens mij de uitslag van de wedstrijd zou worden. Ik heb 3-0 gezegd. 

 
 
Na het omkleden gingen we naar het veld 
om de warming-up te doen. Ik heb met 
twee spelers heel veel ballen naar elkaar 
over geschoten en zij hebben mij ook ge-
leerd hoe je met links het beste kunt 
schieten. Na de warming-up gingen we 
weer terug naar de kleedkamer. 
 

 
 
Toen de wedstrijd begon mocht ik met de 
scheidsrechter samen het veld op lopen, ook 
mocht ik vragen wie kop of munt wilde hebben.  
 

 
 
 
Daarna moest ik vanaf de middenstip 
met de bal naar het doel van de tegen-
stander rennen en proberen te scoren en 
dit lukte. 

 
Tijdens de wedstrijd mocht ik in de dug-out zit-
ten bij de wissel spelers. en toen Elistha scoor-
de kreeg ik van de trainer een high five. 
In de rust stond het 2-1 voor Elistha. 
In de tweede helft werd er nog een keer ge-
scoord en Elistha won met 3-1. 
Na de wedstrijd kreeg ik van de trainer een 
vaantje en een mooie bal, en daarna ook nog 
frietjes en drinken. Daarna hebben we nog  
samen met de spelers aan een grote tafel ge-
zeten en wat gedronken. 
 
Het was een hele leuke middag. 
Groetjes Ivar 
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SPONSOR BEDANKT 

 
Elistha F2 heeft wedstrijdtassen gekregen van Discus Vis Totaal. 
Op zaterdag 15 november werden deze tassen aangeboden aan het team. 
Onder een aantal foto's. 
Wij danken de sponsor van harte hiervoor. 
Het adres van de sponsor is : Koppelingsweg 5a, 6673 DT Andelst 
De webwinkel staat op http://discusvistotaal.nl 
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Elistha team derde in Elster Dorpsquiz 
 

 

 
Het team van Elistha heeft een uitstekend resultaat behaald 
door derde te worden in de Elster Dorpsquiz. 
 
 
 
 
Op vrijdag 31 oktober werd voor de zevende keer de Elster Dorpsquiz gehouden. 
 
Er waren vragen in verschillende categorieën. Het dorp Elst kwam daarbij uitgebreid aan 
bod.  
De helft van de vragen ging over ons eigen dorp, terwijl de helft daarvan uit beeldvragen  
bestond. Daarnaast kwamen vragen over actualiteit, muziek en sport aan bod en het geheel 
werd gecompleteerd met algemene vragen.  
  
Al die zeven jaren heeft er een team van Elistha meegedaan, maar nog nooit werd een zo 
goed resultaat behaald.  
De derde plaats in een deelnemersveld van 29 teams. 
 
Het Elistha team bestond uit: 
Ans Coenen, Jan Willem Berns, Wim Hendriks, Peter Kuppen en Joop Sponselee. 
Ons vaste teamlid Martin Jansen van de Laak was afwezig wegens ziekte. 
 
De prijs was een kist peren. 
Hieronder een foto van het Elistha team. 
 

 
 
 
V.l.n.r. : Peter Kuppen, Wim Hendriks, Ans Coenen, Joop Sponselee en Jan Willem Berns. 
 

Van harte gefeliciteerd!!! 
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VERJAARDAGEN 

 
 
 

 

         JANUARI 
   

FEBRUARI 
  

         01 HIJLKE   BALTUSSEN 
 

03 AALIYAH VAN BROEKHUIZEN 

03 ROMANO   NIKIJULUW 
 

03 JEROEN   RUITEN 

03 JESSE DE VRIES 
 

03 HALEY   SCHOR 

05 STEFAN   POLIC 
 

04 HARM   VEENSTRA 

06 COBIE  VAN LEEUWEN 
 

06 ROWAN   LEENDERS 

06 NICK    LEWE 
 

06 ROBERT   WIJDEVELD 

09 ROY   BUDEL 
 

07 KEVIN   TAP 

09 RENS   KERSTEN 
 

08 PIM   JANSSEN 

09 SEBASTIAAN   KLEIN 
 

10  JOOST   MICHIELSEN 

11 SHAIR   MAHBOUB 
 

10 ROBIN   PASSON 

11 DANNY   VERSTEEGE 
 

11 GIAWANNI   MOSKA 

12 WILCO   VISSER 
 

12 BOB   MEINARDI 

12 MEIKE   ZWIER 
 

12 FLORIS   MEINARDI 

14 WIM   JALINK 
 

14 DENNIS VAN OOIJEN 

14 MARCEL   VEENSTRA 
 

15 AYTE   CLUITMANS 

14 MIREILLE   WIERSMA 
 

20 PIET VAN BURK 

15 TIJS   MARTENS 
 

22 JOHN   ROIWAWAN 

16 JEROEN   WILTINK 
 

27 SJOERD   WINTERS 

17 JURRIAN   RUITEN 
 

28 JURRE    CLUITMANS 

18 JORT   BUSSCHER 
 

28 GIEL   HENDRIKS 

18 JOOP   KERSTEN 
 

 

 
 

   18 FRANK VAN DER LUGT 
     18 JAN   NAB 
     20 VINCE   HOOGVELD 
     20 RAPHAEL   POLASEKE 
     22 THEO   COENEN 
     22 JORDEY   TOONEN 
     22 YANOA   USMANY 
     23 GEERT   HENDRIKS 
     24 DAAN   NEIJENHUIS 
     25 MARTIN  JANSEN VD LAAK 
     29 MARCO    NAGTEGAAL 
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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 F2:                        DISDUS VIS TOTAAL (tassen)

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)

Junioren B1:                        IMPACT PERSONEEL (trainingspakken)

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 februari 2015 


