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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Dit is het eerste clubblad dat niet meer wordt gedrukt en dus ook niet meer wordt bezorgd. 
Ik hoop dat dit ook bevalt. We hebben er in ieder geval ons best voor gedaan. 
 
De winterpauze zit er al weer op. 
Echt winter hebben we natuurlijk niet gehad, maar door de weersomstandigheden zijn er toch  
wedstrijden afgelast, vooral vanwege de slechte toestand van de velden. 
Nu even kort over de inhoud van dit clubblad. 
U zult er nog  geen verslagen aantreffen van gespeelde wedstrijden, maar wel van diverse  
uitstapjes, zoals van het eerste en het vierde 
Verder een verslag van de nieuwjaarsreceptie, met o.a. de huldigingen. 
Natuurlijk ook aandacht voor twee jeugdleden die, ieder op een eigen wijze, uitblonken.  
Noa Hendriks bij The Voice Kids en Jesper Jansen bij de verkoop van loten. 
 
Graag nog uw aandacht voor het volgende. 
Het clubblad wordt nu gemaakt onder beheer van de PR commissie. Dus eigenlijk door leden die 
zich ook al met andere zaken bezig houden bij onze vereniging. 
Ik kan me voorstellen dat er leden zijn die best wel affiniteit hebben met het opzetten en verzorgen 
van een digitaal clubblad. Nu die leden zoeken wij omdat we graag weer willen gaan werken met 
een uitgebreidere redactie. 
Als je daar interesse in hebt geef dat dan even door aan mij. 
Dat kan door dat gewoon even aan me door te geven of te mailen naar clubbad@sc-elistha.nl  
Tenslotte wens ik een ieder een goede en sportieve voortzetting van het seizoen toe. 
 
Wim Hendriks 
 

Mededelingen van het bestuur 
 
Laatste Update Kunstgras 
 
Zoals bekend wordt er na deze competitie op de plaats van het hoofdveld een kunstgrasveld  
aangelegd. 
De hoogte voor het veld is bepaald, er is bodemonderzoek gedaan, de landmeter is geweest, dus 
de eerste stappen zijn gezet. 
De komende tijd zullen er vervolg gesprekken plaats vinden met de gemeente en de aannemer 
om puntjes op de i te zetten. 
Na alle competitie verplichtingen ( eind mei)  zullen de werkzaamheden starten, waarna als alles 
volgens planning verloopt en de weergoden ons gunstig gezind zijn het kunstgrasveld  op één  
augustus wordt opgeleverd. 
 
Sporten voor mensen met een beperking. 
 
Om mensen met een beperking aan het sporten krijgen, is de Driestroom voornemens om in de 
maand mei een sportclinic op de Pas te organiseren om deze doelgroep kennis te laten maken 
met diverse takken van sport. 
Deze sportclinic zal door De Driestroom worden georganiseerd in samenwerking met Elistha, 
HCOB en Spero. 
Elistha heeft hieraan zijn medewerking toegezegd. 

mailto:clubbad@sc-elistha.nl
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Jubilarissen gehuldigd. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015 zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Martin de Goey. 
 
Vervolgens kregen alle jubilarissen een speldje opgespeld door secretaris Mireille Nool en ontvingen de 
echtgenotes die ook bij  de huldiging werden betrokken een bos bloemen. 
  
Martin Jansen van de Laak, Marcel Geurts en Peter Jacobs werden gehuldigd i.v.m.  hun 25-jarig lidmaat-
schap en Joop Meulenbeek omdat hij meer dan 40 jaar lid is. 
 
Hieronder een aantal foto’s.  
 
 

 
 
Huldiging Martin       Huldiging Marcel 

 
 

 
 
                  Huldiging Peter                                                                                  Huldiging Joop 
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Onder alle jubilarissen. 
V.l.n.r.: Martin Jansen van de Laak, Peter Jacobs, Marcel Geurts en Joop Meulenbeek. 
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Trainers verlengen contract 
 
Ron Stoffelen ook het volgende seizoen hoofdtrainer van SC Elistha 
 
Het was al langer bekend dat Ron Stoffelen ook in seizoen 2015-2016 de hoofdtrainer van onze 
vereniging blijft.  
Formeel werd nog eens bevestigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

Het contract met keeperstrainer Berry van de Biezen met één jaar verlengd. 
 
Bij Elistha is men zeer content over de wijze waarop de selectiekeepers nu getraind worden. 
Van beide zijden is men zeer tevreden over de samenwerking en dus is overeengekomen dat  
Berry ook in het seizoen 2015-2016 de keeperstrainer van de selectie is. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 tekende Berry het contract. 
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Nieuwjaarswedstrijden 
 

Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 werden weer de traditionele  
Nieuwjaars wedstrijden gespeeld. 
Het huidige eerste elftal speelde tegen een team bestaande uit spelers die in het verleden in het 
eerste van Elistha hebben gespeeld. 
Het werd een spannende wedstrijd die gelijk eindigde en dus moesten strafschoppen de beslis-
sing brengen. Het huidige eerste nam die het beste en werd dus winnaar. 
Begrijpelijk dat men blij was. 

 
 
Oud Elistha 1 leverde een uitstekende prestatie en de soep ging er natuurlijk goed in. 

 
 
 
Verder was er nog een onderling toernooi voor de overige senioren teams. 
Dit werd gewonnen door het tweede elftal. 
De sportiviteitsprijs was voor Elistha 4. 
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Noa Hendriks in the Voice Kids 
 

 
 
Op zaterdag 14 februari 2015 heeft  Noa Hendriks ,spelend in de C1, zijn opwachting gemaakt in 
het populaire RTL4 televisieprogramma The Voice Kids. 
Natuurlijk hebben velen gekeken en deze zagen een zelfverzekerd en goed optreden. 
Een verrassing was natuurlijk de ondersteuning die hij kreeg van Tonny Vilhena en  
Jean-Paul Boëtius van zijn favoriete Feyenoord. Hartstikke leuk!! 
 
Natuurlijk draaiden alle coaches om en Noa koos voor Nick en Simon. 
 

 
 
De battles zijn ook al geweest en worden binnenkort uitgezonden. 
Wij kijken allen uit naar de uitslag. 
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Hattrick voor Jesper Jansen 
 

Beste sportvrienden, 
September en oktober stonden ook dit jaar weer in het teken van “De Grote Club Actie”. 
Een mooie gelegenheid om extra inkomsten voor onze club te realiseren.  
De doelstelling van dit jaar was net als die van vorig jaar het verkopen van 1000 loten.  
Vorig jaar is deze doelstelling gehaald, met 1048 verkochte loten. Ook dit jaar is het gelukt om 
meer dan 1000 loten te verkopen, namelijk 1050. Dat is maar 2 méér dan vorig jaar.  
Het zou mooi zijn als voor een volgende actie we onze jeugd nog meer aansporen om hun club te 
steunen.  
Tip voor ouders: als uw zoon of dochter niet van het verkopen is, loop een rondje in de wijk mee. 
Als je samen loopt is het een win-win situatie: je bent gezellig samen op pad en waar mensen  
twijfelen om een lot te kopen, kunt u als ouder misschien wel de mensen overtuigen.  
Laten we niet vergeten dat de inkomsten ten goede komen aan de voetballende jeugd.  
Dus wellicht ligt hier ook een taak voor ouders. 
Elistha is afhankelijk van vrijwilligers zoals trainers, leiders, scheidsrechters, coördinators, etc. De-
ze vrijwilligers staan heel wat uren op het veld of daar omheen om Elistha draaiende te houden. 
Met de Grote Club Actie kunnen juist diegene die minder actief kunnen zijn op en rond het voet-
balveld hun steentje bijdragen. Dus schouders er onder zetten en voor het volgend jaar flink loten 
verkopen. Nogmaals: het is voor onze kinderen. 
 
We willen uiteraard iedereen bedanken voor zijn of haar inzet!! 

 
 
 
Jesper Jansen (zie foto links) 
heeft een hattrick behaald.  
Hij heeft 3 jaar achtereenvolgend de meeste loten 
verkocht.  
 
 
Gefeliciteerd Jesper, goed gedaan! 
 
 
 

Overzicht van de resultaten van Jesper over de laatste jaren: 
2012: 46 stuks, net als Reno Veenstra die er ook 46 had 
2013: 73 stuks 
2014: 113 stuks 
Hieruit blijkt dat het wel mogelijk is. 
 
Gaan we volgend jaar voor de 1100 loten????? 
Hieronder de top tien van de beste loten verkopers 2014. 
 
1. Jesper (E1) 113 loten 
2. Tom K. (E2) 53 loten 
3. Twan H. (F1) 51 loten 
4. Vince (F3) 40 loten 
5. Meike (E5) 38 loten 

6. Roel (D1) 31 loten 
7. Ramon (F2) 29 loten 
8. Mila (E2) 28 loten 
9. Tijn (F3) / Remco (F3) / Luna L. (E5) 25 loten 
10.Sem (D1) / Ramon (F3) 24 loten

 
Sportieve groet, Edwin Jansen 
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Weekend weg Elistha 1 
 

Terwijl clubs als Driel en Spero  vakantie vieren (en trainen) in een warm land zijn wij gezellig met 
de hele groep naar de Lommerbergen in Reuver geweest. Niks mis mee aangezien ook wij kon-
den zwemmen. 23 januari op naar de Lommerbergen. 12 uur verzamelen bij het Wapen van Elst 
om daar af te trappen voor een leuk weekend. We waren nog niet de snelweg op of de eerste 
flessen bier werden al opengetrokken. Als dit een voorbode was voor de rest van het weekend 
dan werden er vast nog een paar naar huis gedragen. Bijna in Reuver aangekomen klom in de  
auto voor ons Wesley bijna het dak op omdat hij een wok zag. Voor de mensen die Wesley niet 
kennen. Die heeft in zijn eentje een gezinsabonnement bij Fine Food Village.  
Eenmaal aangekomen inchecken met Wesley, op zich al een hele gebeurtenis aangezien Wes 
nog net wist dat dit het goede park was.  
 
Op naar de huisjes, spullen uitladen en een biertje pakken. Avondeten werd geregeld door de  
organisatiecommissie, een heerlijke Italiaanse pizza uit het dorp. Rond een uur of 8 werd Stef 
Stuntpiloot uit de kast gehaald. Voor de mensen die kinderen hebben rond de leeftijd 5-7 hoef ik 
dit vast niet uit te leggen. Voor de rest doe ik het even snel, Stef (de piloot) zit in zijn vliegtuig en 
draait rondjes. Iedere speler kan met een katapult Stef weer de lucht in schieten als hij neerkomt. 
Naast de katapult staan drie schijfjes die Stef om kan tikken als je niet snel genoeg bent. Doel van 
het spel, niet als eerste alle drie je schijfjes verliezen. Mocht dit wel het geval zijn moet je een 
heerlijk shotje likeur, drop-shot of malibu nemen. Je begrijpt vast dat om een uurtje of 10 al vier 
flessen leeg waren en iedereen nog net kon zien wie Stef was. Voor de wat fittere onder ons was 
het tijd om Venlo te gaan verkennen. Auto’s in en gaan. Onderweg via de app op de hoogte  
gehouden van het overgeven van een aantal teamgenoten. Lijkt me verstandig dat ik hier geen 
namen noem. Eenmaal in Venlo aangekomen gevraagd aan Riet en Ria waar er een leuke tent 
was waar we een biertje konden drinken. In Arnhem zeiden ze, was lekker daar gebleven.  
Hmm, dat klonk niet heel enthousiast. 
 
Bij toeval kwam Ron Anita tegen.  Anita was de beroerdste niet en zei ons naar ‘t nogwat te gaan. 
Wij naar binnen bij ‘t nogwat, fantastische tent met echte muziek uit Venlo. Je verstaat er geen hol 
van en het is een mix van R&B en carnaval. Na een minuut of tien was het moment daar.  
Versteend stonden wij te kijken naar de dansmoves van Jochem. Dansen ze zo in Enschede?  
Om even een beeld te geven, het leek op een losgelaten springend en huppelend baby hert. Het 
gekke was dat de vrouwen het wel leuk vonden.  
Binnen het half uur liepen er dus 11 hertjes rond te springen.  
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Na een werkelijk geweldige avond in ‘t nogwat richting huis gereden om onderweg een foto te  
krijgen van een huisje zonder ruit. Gas maar iets harder ingetrapt om de bende van ellende te  
treffen. Daar kregen we het hele verhaal te horen en het is volkomen logisch. Jimmy wilde Ron en 
Remco laten schrikken, die zaten echter in Venlo en niet in het huisje. Kon Jimmy ook niet weten. 
In het veld voor het huisje lag volgens Jimmy een bal die verdacht veel leek op een stalen buis die 
eigenlijk een tak was. Dieptepass van Jimmy kwam vervolgens helaas niet aan waardoor de ruit 
sneuvelde. Kan gebeuren natuurlijk! Nu lekker naar bed en morgen fit weer op. 
 

 
 
 

Dat fit kun je natuurlijk weglaten. Zaterdagochtend lekker ontbijten om vervolgens richting het 
zwembad te gaan om daar uit te brakken. Natuurlijk in het zwembad weer veel gelachen. 
Einde middag gingen bij een paar van ons even de oogjes dicht om wat slaap in te halen. Om half 
6 verzamelen om met zijn allen richting de wok te lopen! Na uitleg te hebben gekregen van Ling 
Pin en Wesley was het aanvallen. Half 9 met de buikjes rond van het bier en eten terug naar het 
huisje om ons klaar te maken voor een avondje stappen. Na  Stefan, Julian, Hylke en Dean naar 
bed te hebben gebracht en oppas opa’s Ruud en Albert instructies te hebben gegeven werden we 
om 11 uur opgehaald door twee minibusjes die ons vervolgens naar Helden reden.  
 
Toepasselijker kan natuurlijk niet, helden in Helden. Nog een keer genieten van de dansmoves 
van Jochem en de Bosnische versiertechnieken van Stefan. Na wederom een fantastische avond 
richting de huisjes om de bedjes op te zoeken. 
 
Zondagochtend heerlijk ontbeten met kroketten en frikandellen. Om 12:30 natuurlijk klaar zitten 
voor Ajax-Feyenoord op groot scherm in de plaza. Zoals verwacht een galavoorstelling van  
Rotterdamse kant maar helaas geen goals. Na de wedstrijd terug naar de huisjes om de spullen in 
te pakken en richting Elst te gaan. Oogjes dicht en beginnen aan een nieuwe week.  
Dinsdag wacht er immers weer een zware training in Zetten om fit richting SDOO te gaan.  
 
Tijdens dit weekend is voor ons ook allemaal duidelijk geworden waarom wij kampioen gaan  
worden. Met stuk voor stuk echte Elistha jongens die een hecht team vormen en voor elkaar  
door het vuur gaan kan dat niet anders. Bedankt voor het fantastische weekend boys!  
One love! 
 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 18     Clubblad 344 

 
 
Rest mij nog de supporters te bedanken die ons de eerste seizoenshelft gesteund hebben. 
Wij hopen jullie, samen met het enthousiasme dat jullie elke zondag uitstralen terug te zien in de 
tweede helft van het seizoen. Hopelijk kunnen we aan het eind van de rit samen vieren dat  
Elistha 1 volgend jaar 4e klasse speelt. 
Hup Elistha!  
 
Rowan 
 

Rest programma Elistha 1 
 

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

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

15-mrt-15 SDOO 1 vs Elistha 1   14.00 uur   

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

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

04-apr-15 Elistha 1 vs SC Valburg 1   17.00 uur   

06-apr-15 Inhaal   2e Paasdag       

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

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

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

03-mei-15 Elistha 1 vs CHRC   14.00 uur   

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

  

Nacompetitie op 18 en 25 mei en 1 juni.  
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Trainingskamp Elistha 4 in Volendam 
 
 

Vrijdag 16 januari was het weer zover. Elf man maakten zich op voor het jaarlijkse uitje en ditmaal 
betrof het weer een bezoek aan Volendam. De trainingsfaciliteiten zijn daar namelijk optimaal voor 
een ideale voorbereiding op de 2e seizoenshelft. De Elistha 4 volgers weten natuurlijk allang dat 
dit eigenlijk het enige hoogtepunt is van dit elftal gedurende het seizoen.   
Een weekend kan natuurlijk alleen slagen als de juiste voorraden zijn ingeslagen en dit jaar had-
den onze inkopers opnieuw hun best gedaan: 
 

- Alcoholische versnaperingen. 

- Versnaperingen voor in de frituur. 

- Overheerlijke sausjes met als gevolg een overheerlijke geur in het huisje. 

- Chips. 

- Koffie 

- Tosti’s  

- Etc.......... 

Al met al de juiste ingrediënten voor een gezellig weekend, waarbij aangetekend dient te worden 
dat het meeste reeds de eerste avond genuttigd wordt. 
Bij aankomst op het Marinapark in Volendam blijkt dat we 2 bovenwoningen toegewezen hebben 
gekregen met een werkelijk schitterend uitzicht. Succes verzekerd voor onze onderburen, maar 
gelukkig bleek  de volgende dat de onderburen niet aanwezig waren. De bewakers waren hiervan 
zeker niet op de hoogte want zij vielen ons al snel lastig met moeilijke vragen. 

              
 
Rond 15 uur was iedereen eindelijk aanwezig, want de weg naar Volendam bleek voor een aantal 
chauffeurs lastig te volgen, zodat we konden aanvangen met onze eerste activiteit. Drinken, eten, 
gezellig kletsen, drinken, eten, drinken, eten. Dit wordt gedaan met een behoorlijk tempo waarbij 
je je dus afvraagt waarom we dit zondags op het veld niet terugzien. 
 
Rond 17 uur begon de kok (=Dion)van ons team met de voorbereiding van het overheerlijke 
avondeten. Rond de 80 gehaktballen en ongeveer 10 liter erwtensoep werden net zo snel 
opgegeten als een fles bier. 
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Normaliter wordt de eerste avond voornamelijk in het huisje doorgebracht met pokeren en drinken 
maar dit jaar hadden we een dropping op de Dijk. Het is toch belangrijk om de beentjes te 
strekken en om de pols te blijven trainen. Ondanks alle versnaperingen hebben we in 1 rechte lijn 
de Dijk kunnen vinden waarbij het eindstation de kroeg ‘De Vrijheid’ was. Voor de zojuiste 
geleverde inspanning moesten we natuurlijk de juiste hoeveelheid dorstlessers nemen. 
Gedurende de avond kwamen natuurlijk ook een aantal Volendamse beroemdheden tegen  
(zie hieronder). 

                                                                      
 
Rond 02.30 gingen we weer naar ons huisje waarbij een aantal ongetwijfeld nog zijn doorgegaan 
met drinken en eten. 
 
De zaterdagochtend stond in het teken van herstel, wat betekende een lekker ontbijtje bestaande 
uit koffie, melk, tosti en een ei en voor sommige een cola en/of een biertje. 
Op de agenda stond een bezoek aan het Volendams Museum. Wat de meeste Elistha 4 volgers 
niet weten is dat Elistha 4 graag cultuur snuift op het moment dat ze samen op stap zijn. Snuiven 
kun je in Volendam natuurlijk te letterlijk opnemen maar in ons geval betreft het natuurlijk een 
bezoekje aan het museum. 
 

                                                         
 

Helaas mochten er binnen geen foto’s genomen worden dus blijft het bij deze korte sfeer 
impressie. Deze enerverende activiteit resulteerde in een hongerig en dorstig gevoel dus we 
moesten ons snel haasten naar de Dijk.  
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De eerste visjes werden alweer rond het middaguur naar binnengewerkt waarna we ons moesten 
haasten naar de kroeg. 10 uur geen bier drinken resulteert in rare bijverschijnselen.  
Opnieuw werd er in een goed tempo het een en ander naar binnengewerkt en werden er 
interessante discussies gevoerd.  
Rond 16.00 uur besloten er een aantal de wedstrijd Volendam – FCOss te gaan bezoeken. De 
rest vd groep ging naar huis om te pokeren en om vette hap te nuttigen. 
Rond 21.00 uur gingen we opnieuw naar de Dijk voor onze volgende activiteit. Helaas was het zo 
koud op de Dijk waardoor we gedwongen werden een kroeg te gaan bezoeken.  
De teleurstelling was van korte duur en de eerste meters werden in snel tempo genuttigd. 

 
 
Al met al weer een geslaagd weekend waarbij we de naam Elistha op een positieve manier 
hebben verkocht. Waar de reis volgend jaar naar toegaat is nog een groot vraagteken maar dit 
wordt zeker vervolgd. 
 
Dit gezellige team voetbalt zijn thuiswedstrijden op de zondag, aanvang 10.15 uur  en na de 
wedstrijd mag u 5 euro lappen. 
 
William 
 
 
 

Elistha neemt weer deel aan Arnhem Cup 
 

 
Het is al weer een groot aantal jaren geleden dat 
Elistha heeft deelgenomen aan het toernooi om de 
Arnhem Cup. 
 
Het bestuur heeft nu, na overleg met de technische 
leiding, besloten weer teams in te schrijven. 
 
Het betreft Elistha 1 en Elistha D1. 
 
De loting is op 6 maart in de kantine van Eendracht 
Arnhem. De 1e ronde wordt eind maart gespeeld. 
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Red Bull bij Elistha 

 
 
Op dinsdag10 februari werd de trainende selectie verrast met een bezoek van de dames van Red 
Bull. De vraag was of de dames de jongens een drankje mochten aanbieden.  
Natuurlijk wilden ze de training daar wel even voor stilleggen.  
Na een koel drankje en een groepsfoto gingen ze weer aan de slag. 
Arie. 
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Trainingstijden seizoen 2014/2015 

 
  Team   Tijd    Veld     Kleedkamer  

Maandag: E1/E2  18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 5 

  E3   18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 6 

  D1   18.15 – 19.30 uur  veld 3    kk 3 

  C1   19.30 – 20.45 uur  veld 2    kk 2 

  B1   19.30 – 21.00 uur  veld 2    kk 1 

 

Dinsdag: KAB/F1/F2 18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 5 

  E5   18.30 – 19.30 uur  veld 3    kk 4 

  D2   18.15 – 19.30 uur  veld 3    kk 3 

  C2   19.30 – 20.45 uur  veld 3    kk 2 

  1e   19.45 – 21.45 uur  veld 2    kk 1 

  2e   19.45 – 21.45 uur  veld 2    kk 6 

 

Woensdag:E3/F5  18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 6 

                 E1/E2  18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 5 

  D1   18.15 – 19.30 uur  veld 3    kk 3 

  C1   19.30 – 20.45 uur  veld 2    kk 2 

  B1   19.30 – 21.00 uur  veld 2    kk 1 

  3e   19.30 – 21.30 uur  veld 3    kk 4 

  4e   20.30 – 21.30 uur  veld 3    kk 4 

 

Donderdag F1/F3/F4     18.30 – 19.30 uur  veld 2    kk 5 

  E5   18.30 – 19.30 uur  veld 3    kk 4 

  D2   18.15 – 19.30 uur  veld 3    kk 3 

  C2   19.30 – 20.45 uur  veld 3    kk 2 

  1e   19.45 – 21.45 uur  veld 2    kk 1 

  2e   19.45 – 21.45 uur  veld 2    kk 2 
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VERJAARDAGEN 
 
 

         MAART 
   

APRIL 
  

         01 WIM 
 

HENDRIKS 
 

03 FABIAN 
 

HELDOORN 

01 LEVI 
 

HUIZER 
 

03 NATHAN 
 

USMANY 

01 MAURO  
 

POELMAN 
 

04 BJÖRNE 
 

SPITHOVEN 

01 BRIAN VAN DER WELK 
 

05 CARLO 
 

BURGERS 

02 MARINUS  
 

CLAASSEN 
 

06 RENATE 
 

DIKS 

03 RUDY 
 

VERSTEEGE 
 

06 FRANKLIN GEURTSEN 

04 REIN 
 

GASSELING 
 

09 PETER 
 

JACOBS 

04 JOOP 
 

MEULENBEEK 
 

09 MARVIN 
 

KOPPENAAL 

04 BOUDEWIJN  
 

NUIJ 
 

10 ARTHUR 
 

ADRIAENSEN 

05 FERRY VAN  DRUTEN 
 

13 HORACIO 
 

WILCKE 

05 DEAN 
 

POLMAN 
 

13 MUSTAFA YAVUZ 

05 LARS 
 

WIJDEVELD 
 

15 PASCAL 
 

JANSEN 

06 BENJAMIN 
 

SPAAN 
 

17 DYLAN 
 

BOONE 

08 JORI 
 

MULLER 
 

18 JUDITH HENDRIKS HENDRIKS 

08 LINA 
 

WILLEMSEN 
 

18 JOCHEM 
 

HEIJNEN 

09 GERT-JAN 
 

KERSTEN 
 

19 MARTIN DE GOEY 

10 KOOS  DE GOEY HENDRIKS 
 

21 TIJM  VAN  BENNEKOM 

10 FRANK 
 

OOSTERBROEK 
 

21 WILMA 
 

SAPULETEJ 

13 SAM 
 

JANSEN 
 

22 MAURICE 
 

PETERS 

13 PETER 
 

MARTENS 
 

24 OMID 
 

AHMADI 

14 STEPHAN 
 

SPAAN 
 

24 IVAR 
 

GASSELING 

16 ALBERT VAN  KLEEF 
 

26 ROEL 
 

KOESLAG 

18 ELDAR 
 

HASANOVIC 
 

28 WILLIAM 
 

PETERS 

19 KLAAS  
 

PEEKS 
 

29 JOHN 
 

HENDRIKS 

21 BERTUS 
 

BRINK 
 

29 STIJN 
 

WOLTERS 

21 ROWDY 
 

AHULUHELUW 
 

30 KOEN 
 

WEBER 

22 JOHAN 
 

HENDRIKS 
 

30 MICHEL 
 

WEIJMAN 

23 MIRANDA 
 

KOESLAG 
     23 TOM 

 
NAGTEGAAL 

     25 GERRIT 
 

HENDRIKS 
     25 DINAND 

 
KERSTEN 

  
   

26 TOBIAS VAN DEN BOSCH 
  

   

26 FEDDE 
 

SCHUNSELAAR 
  

   

26 DANIËL 
 

VLEESHOUWERS 
 

   

27 RONALD 
 

LINSSEN 
  

   

30 FRED 
 

HENDRIKS 
  

   

30 GILLIAN 
 

SMITH 
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ONZE SPONSORS 

 
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 F5: 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  
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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

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

SNS Bank PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING ZOLL Benelux

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

DAVE's dierenspeciaalzaak SNACKBAR VAN BURK

EDDIE VAN OOIJEN handelsonderneming SNELDERS SPORT

KEMPKES LANDMETEN BV STEENHANDEL GELSING BV

LEX VILIER autobedrijf WELKOOP ELST

MARTENS STAAL ELST WILLEMSEN WONEN

OLIEVOORDEELSHOP WIJNHANDEL DE HALVE MORGEN

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. (tel. 0481-371879) 
Postadres :    SC Elistha, Postbus 111, 6660 AC Elst 
Email :   s.c.elistha@hetnet.nl 
 
Contributie betalingen t.n.v.SC Elistha op rekening NL80 ABNA 0515729302 

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:         
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 
      

Jeugdcommissie           

Voorzitter  Vacature     
Wedstrijdsecretaris Miranda Koeslag jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl   06-25426677 
Alg. Pupillen Coörd. Carolien Polaseke jeugdapc@sc-elistha.nl    06-10234918 
      

Kantine            
Coördinator Koos de Goey     06-22433399 
            
Technische commissie (onderhoud sportcomplex “de Pas”)       
Coördinator Hans Holtrop hansholtrop@gmail.com  0641939028  0481-841264 
           06-41939028 
P.R. commissie                                    

Secretaris Wim Hendriks pr@sc-elistha.nl     

 
Contributie voor het seizoen 2014/2015 (jaarbedragen) 
 

Senioren € 200,00   + pasfoto 

A junioren 16 t/m 17 jaar (peildatum 1 januari) € 166,00   + pasfoto 

B junioren 14 t/m 15 jaar (peildatum 1 januari) € 140,00   + pasfoto 

C junioren 12 t/m 13 jaar (peildatum 1 januari) € 119,00   + pasfoto 

D junioren 10 t/m 11 jaar (peildatum 1 januari) € 109,00   + pasfoto 

E pupillen    8 t/m 9 jaar (peildatum 1 januari) € 105,00   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

F pupillen    6 t/m 7 jaar (peildatum 1 januari) €   83,00 

Kabouters    4 t/m 5 jaar (peildatum 1 januari) €   45,00 

Leden van    0 t/m 4 jaar (peildatum 1 januari) €   00,00 

Niet voetballend lid €   50,00 

Donateur €   32,00 

   
 

Sluitingsdatum kopij: 15 april 2015 

 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
mailto:jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl
mailto:jeugdapc@sc-elistha.nl
mailto:hansholtrop@gmail.com
mailto:pr@sc-elistha.nl
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