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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
U leest ons tweede digitale clubblad. 
De reacties die we kregen op het vorige waren positief en dat geeft een goede stimulans om op 
deze wijze door te gaan. 
 
Voor dit blad werd redelijk veel kopij aangeleverd.  
De verslagen van het eerste elftal maken daar een belangrijk deel van uit. Het eerste elftal, dat nu 
juist in een belangrijke periode van de competitie zit. Een kampioenschap is nog goed mogelijk, 
maar in ieder geval wordt er weer aan de nacompetitie deelgenomen. Spannend en daarover  
natuurlijk in het volgende clubblad meer. 
In ieder geval is ons tweede elftal kampioen geworden. Hieraan kunnen we net nog even aan-
dacht besteden en ook hierover natuurlijk meer in het volgende blad. 
Ook bij de jeugd naderen we het einde van de competitie. Wellicht komen ook hier nog  
kampioenen, maar in ieder geval heeft onze F1 op indrukwekkende wijze de bekerfinale van de 
KNVB gehaald. In het volgende clubblad ziet U hoe dit afgelopen is. 
Verder is de financiering van het jeugdkamp rond. De sponsors van de sponsorloop en de bedrij-
ven die een sponsorbijdrage hebben geleverd worden bedankt in dit blad.  
We gaan er natuurlijk van uit dat we in het volgende clubblad een verslag van het jeugdkamp, dat 
gehouden wordt op 5,6 en 7 juni, kunnen plaatsen. 
 
Tenslotte ook nog aandacht aan een aantal activiteiten van onze leden buiten het voetbal. 
Hopelijk is er weer voldoende om U te boeien. 
 
Ik hoop dat dit in ieder geval weer aanleiding is om voor het volgende clubblad weer voldoende  
stukjes en foto’s aan te leveren. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
Wim Hendriks 
 
 
 

Bedankt 
 
Kort voor de afronding van dit clubblad ontvingen wij nog het volgende bericht. 
 

Brede school de Plataan bedankt Elistha! 

 

Op vrijdag 24 april jl. nam ook brede school de Plataan deel aan de jaarlijkse Koningsspelen. 

Om met zo’n 300 kinderen te kunnen sporten heb je ruimte nodig. 

Gelukkig waren de mensen van Elistha meteen bereid en enthousiast om mee te werken. 

Zij stelden twee voetbalvelden beschikbaar! Voldoende ruimte voor de groepen 5,6,7, en 8 

van basisschool de Esdoorn. Mooi weer, sportieve spelletjes, wedstrijden en …een echte  

survivalbaan zorgden voor een fantastische sportdag. 

 

Namens alle kinderen en medewerkers van de Plataan: Dank jullie wel! 

 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Elistha 2 kampioen 
 
Op zondag 26 april was het dan zover. 
Het tweede elftal kon in de thuiswedstrijd tegen MASV kampioen worden. 
Ondanks het feit dat men de laatste tijd er toch wel een beetje naar toe had geleefd en men ook 
niet bepaald tegen een hoogvlieger in de competitie moest was het voor de wedstrijd best wel 
spannend. 
Ook het in ruime getale opgekomen publiek was natuurlijk in afwachting van een spannende strijd. 
Nou dat werd het bepaald niet. 
Weliswaar kwam MASV al na enkele minuten voor met 0-1, maar daarna werd het een spel van 
kat en muis. De uiteindelijke uitslag werd 9-1 en de spelers van het tweede deden het echt wel 
rustig aan. 
De doelpunten van Elistha werden gemaakt door Nick van Kleef, Dennis Geurts, Dean Polman, 
Robin van Zadelhoff, David Arts, Gustaaf Pas, Hamed Sadiqi (2 x) en Casper van Belle. 
Na afloop konden de festiviteiten gaan beginnen. 
 

 
Foto : R. Boekelmans 

Boven v.l.n.r.:  
Jan Hendriks (trainer), Albert van Kleef (grensrechter), Nick van Kleef, Dean Polman, Ferry van Druten, Semin Iriskic, 
Casper van Belle, Angelo Maätita, David Arts, Robin van Zadelhoff, Andy Sapuletej, Jurrian Ruiten. 
Onder v.l.n.r.: 
Gustaaf Pas, Dennis  Neervoort, Eric van der Upwich, Dennis Geurts, Rob Boekelmans, Jeroen Ruiten, Hamed Sadiqi 
Op deze foto ontbreken leider Hartger van de Kamp en vaste grensrechter Eric Spee. 
 
 

Veel succes volgend jaar in de 3e klasse. 
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Budget Jeugdkamp rond dankzij sponsorloop en de ‘Club van 50’ 
 

Op 15 en 16 april hebben de F-, E- en D-pupillen heel wat rondjes gelopen op het veld.  
Gezamenlijk hebben ze een mooi bedrag opgehaald voor hun Jeugdkamp op 5, 6 en 7 juni in het 
Brabantbos te Lierop. Wij bedanken alle particuliere sponsors van de spelers. 
 

 
 

 
 
Een extra bedankje is er voor De Kikkerkoning, 9PM, Stoeigras Nederland, Linocare, Dubru, 
Mousset, Monique Kidsplace, Topslager De Leeuw en Klusbedrijf Elst, die via 'De Club van 50' 
dankzij hun bijdrage van minimaal 50 euro het budget voor het Jeugdkamp rond hebben gemaakt.  
Zie volgende bladzijde. 
 
We maken er een sportief en gezellig weekeinde van. 

 
Annemiek 
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Club van ‘50’ die door hun bijdrage het Jeugdkamp mede mogelijk maken. 
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Elistha F1 in de bekerfinale. 
Elistha F1 is er in geslaagd de bekerfinale te halen. 
De halve finale tegen SDOO F1 werd gespeeld op woensdag 15 april 2015. 
De wedstrijd, die tot het einde spannend bleef, werd gewonnen met 4-2. 

 

 
 
Hier volgt een kort verslag. 
Stipt om 18.30 uur is de aftrap van de halve  finale voor de KNVB beker. Het is 17° en er staan  
veel supporters langs de lijn om onze helden aan te moedigen.  
In de tweede minuut krijgt Mauro een goede kans op de openingstreffer.  
De gasten zijn alert en gaan vol in de aanval. Ze schieten twee keer naast.  
In de twaalfde minuut redt keeper  Vince.  
Het veld wordt breed gehouden door beide teams, er ontstaat veel ruimte. Silvio schiet op  
de paal en Mauro twee keer over.  
Net voor rust is er wat gerommel bij het doel van de gasten, Cas werkt de bal in de touwen. 
In de tweede helft creëert Cas vrijwel meteen een kans. SDOO zet nog eens aan, de verdediging 
van F1 houdt stand en de bal komt weer op de goede helft van het veld.  
Dan komt Silvio opzetten, hij maakt twee mooie treffers achter elkaar.  
Elistha komt onder druk te staan na twee tegengoals in  drie minuten.  
Door een slimme omzetting, door coach Marco, wordt de wedstrijd beslist.  
Mauro zet de eindstand na een krachtige solo op 4-2.  
Goed teamwork van Borre, Owen, Mauro, Tygo, Cas, Twan H., Vince, Twan G. en Silvio.  
Op naar de bekerfinale op 16 mei. 

 
Renate 
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Verslagen Elistha 1  
 
Elistha 1 – Eendracht Arnhem 1    Ruststand 2-1   Eindstand 6-2 
Gespeeld op zondag 22 februari 2015 
 
Wat een wedstrijd..... 
 
Aanvankelijk had ik er een hard hoofd in...  
Maar wat waren we goed. En dan te bedenken dat de halve selectie dit weekeinde op stap was 
met de “oud papierploeg” voor hun jaarlijkse uitje naar het Sauerland (Willingen). 
Het schijnt dat ze zaterdagavond ergens tussen 22:00 en 22:30 uur netjes op bed lagen en geen 
druppel hadden gedronken voor de belangrijke wedstrijd. Zondagochtend zijn ze bijtijds vertrokken 
weer naar Nederland toe...  
Petje af voor die jongens. 
 
Nu een kort verslag van de wedstrijd. 
Eendracht begint goed en fel aan de wedstrijd. 
Dit resulteert in de 10e minuut in een doelpunt. Een vrije trap vanaf 25 meter in de rechterboven-
hoek (kruising). Was onhoudbaar voor onze keeper Stefan Polic, die de bal nog wel aanraakte. 
Elistha liet de moed niet zakken en pakte het snel weer op. Dit resulteerde in een snelle uitval in 
de 13e minuut. Na goed voorbereidend werk van Sylvano van den Brink, kwam de bal bij Michael 
Melsasail, die de bal voorzette en Kevin Tap de bal kon intikken. (1-1) 
In de 20e minuut werd het 2-1. Uit een vrije trap van Maurice Peters kwam de bal op het hoofd van 
Sylvano en deze kopte raak vanaf zo’n 14 meter. 
Natuurlijk liet Eendracht het hier niet bij zitten. Na een gevaarlijke aanval volgde in de 22e minuut 
een schot op de paal. In de 27e minuut kreeg Eendracht weer een vrije trap, bijna identiek aan  
degene waaruit de 0-1 was gevallen. Alleen schoot men nu op Stefan Polic. 
In de 29e minuut een toneelstukje van dezelfde Stefan, na  een vermeende “aanslag”, en er  
ontstond een snel gestopt vuurtje. De spanning van het spel zullen we maar zeggen. 
In de 30e minuut ging Jochem Heijnen goed door en gaf de bal door aan Michael Melsasail, maar 
deze schoot de bal in buitenspelsituatie,  tegen de keeper.  
Dezelfde keeper kreeg in de 31e minuut een gele kaart van de scheidsrechter wegens mekkeren. 
In de 41e minuut is er een gele kaart voor Jochem, na een lichte overtreding. 
In de 45e minuut nog een corner voor Eendracht maar Maurice  kon de bal wegkoppen.  
In blessuretijd nog een aanval van Eendracht maar na een scrimmage handelde Stefan kordaat 
en ook deze situatie was weer opgelost. 
Na de rust kwam Nick Kexel in het veld voor Jochem Heijnen (deze had al geel). 
Om escalatie te voorkomen was de keeper van Eendracht in de rust vervangen. 
In de 50e minuut ontstond onze eerste kans na rust. Er was een scrimmage voor het doel. Helaas 
kon Kevin Tap de voet niet goed achter de bal krijgen. 
In de 56e minuut viel de zeer welkome 3-1. Na een assist van Michael Melsasail een schot van 
Sylvano, dat nog wel door de keeper werd aangeraakt maar toch in de goal draaide. 
Drie minuten later opnieuw een goede assist van Michael, maar nu was het Nick Kexel die een 
mooie volley met de buitenkant rechts afleverde en zo de 4-1 scoorde. 
In de 61e minuut een mooie lange crossbal van Sylvano op Michael, maar diens schot stuitte op 
de keeper. 
In de 66e minuut kreeg Michael een duw op de rand van het 16 meter gebied. Ondanks proteste-
ren van de grensrechter van Eendracht legt de scheidsrechter de bal op de stip. 
De penalty werd genomen door Sylvano en hij schoot hem rechtsonder in de hoek. 5-1. 
In de 70e minuut volgde de zesde goal, een mooie goal na een even zo mooie aanval.  
Een echte teamgoal. Na goed voorbereidend werk van Jimmy Scheerder kwam da bal bij Michael 
Melsasail, die de bal doorspeelde aan Sylvano van den Brink, waarna deze Julian Milatz in staat  
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stelde de 6-1 binnen te schieten. 
In de 75e minuut verliet de vermoeide Michael Melsasail (goede wedstrijd, met 3 assists en  een 
gekregen pingel) het veld en hij werd vervangen door Dean Polman. 
Vanaf een kwartier voor tijd werd het een beetje rommelig, maar achterin stond het als een huis 
met het centrum bestaande uit Rowan Leenders en Roy Budel. 
In de 80e minuut werd Rowan (uit voorzorg) nog vervangen door Hylke Baltussen. 
In de 88e minuut kreeg Jordey Toonen nog geel (wat onnodig bij een 6-1 voorsprong). 
Het slotstuk was toch nog voor Eendracht. 
In de 90e minuut werd de 6-2 gescoord uit een vrije trap vanaf 25 meter links boven in de hoek. 
Een zeer belangrijke overwinning, die natuurlijk ook zo werd gevierd. 

 
 
 

Pupil van de week was: 
Giovanni Peters van de 
F2. 

 
Scheidsrechter was de heer P. de Haas. 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  

 
www.gelsing-steenhandel.nl  

 
 
Remco   

http://www.gelsing-steenhandel.nl/
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Arnhemia 1 – Elistha 1      Ruststand 0-2   Eindstand 2-2 
Gespeeld op zondag 1 maart 2015 
 
Jammer, maar wel terecht ... 
Bij Arnhemia had men na de wedstrijd toch wel het idee dat in deze wedstrijd mogelijk was ge-
weest om weer een titelkandidaat  (zoals men daar Elistha noemt) puntloos naar huis te sturen. 
Maar gezien het scoreverloop en het verloop van het laatste gedeelte van de wedstrijd was men 
met dit punt tevreden.  
Ik moet stellen dat Elistha dit uiteindelijk ook wel mocht zijn, dus een juiste uitslag die 2-2! 
Het was wel de thuisploeg die zeer voortvarend van start ging. Al in de 2e minuut werd een speler 
op rechts de ruimte in gestuurd en zijn voorzet paste uitstekend in de voeten van de spits die deze 
goede kans niet wist te verzilveren. In de 10e minuten werd de bal uit een corner op doel gescho-
ten, maar onze keeper, Stefan Polic, redde uitstekend . Arnhemia speelde de eerste 10 minuten 
het iets betere voetbal, waarbij zij enkele uitstekende kansen wisten te creëren, maar het vizier 
vaak niet juist hadden staan, of de scherpte net misten.  
Dat laatste was juist wat onze mannen wel lieten zien. De eerste echte counter werd dan ook ge-
nadeloos op snelheid uitgevoerd en verzilverd: 0-1. Een mooie bal in de ruimte werd door een 
hakje van Sylvano van den Brink verlengd op de opstormende Danny Versteege, die de bal  
geplaatst voorschoot en Michael Melsasail hem in kon schieten.  
Elistha koos er voor om met veel mensen achter de bal te spelen en zodra zich de mogelijkheid er 
razendsnel uit te komen. Na 30 minuten krijgt Arnhemia nog een mogelijkheid en men schoot 
vanuit de draai diagonaal binnen maar onze doelman Stefan is paraat. Kort daarna opnieuw een 
mogelijkheid voor de thuisclub. Een zwak schot op ons doel leverde geen resultaat op.  
Wij komen zelfs in de 34e minuut op 0-2. Deze goal leek wel een kopie van onze eerste goal.  
Weer een lange bal naar voren over de vleugel naar de snelle Michael Melsasail. Een geplaatste 
voorzet volgde en onze goalgetter Sylvano kon de bal binnen schieten. 
In de 43e minuut nog een grote kans voor Arnhemia maar ook deze werd gemist. 
De ruststand was dus 0-2 en daarover mochten we bepaald niet klagen. 
Na de rust hadden we de harde wind  mee, dus dat zou wel goed komen, dachten we. 
Het spel ging in het begin wat heen en weer, maar ook nu toch meer dreiging van de zijde van 
Arnhemia. We moesten ons toch wel beperken tot snelle uitvallen, wat overigens een sterk punt 
lijkt te zijn. 
In de 55e minuut kwam kreeg Jordey Toonen uit zo’n uitval een mooie kans, maar hij knalde over. 
Arnhemia probeerde iets meer het spel naar de vleugels te verplaatsen en dat leidde na een  
kwartier al tot een aantal uitstekende aanvallen maar opnieuw zonder resultaat. 
Het was voor Arnhemia wachten tot de 62e minuut toen opnieuw een aanval werd opgezet over de 
rechterzijde.  De voorzet van rechts  werd door Cirano Leming achter zijn standbeen omgebogen 
in de aansluitingstreffer: 1-2.  Een mooi doelpunt. 
De spanning was hiermede terug in de wedstrijd en Arnhemia voelde dat er meer in zat en trok ten 
strijde op zoek naar de gelijkmaker.  
In de 68e minuut weer een gevaarlijke uitval van onze zijde. Michael Melsasail kwam op links door 
en helaas was zijn voorzet op Sylvano van den Brink niet helemaal op maat. Daardoor ging toch 
een redelijke kans om meer afstand te nemen verloren. 
In de 71e minuut kreeg Arnhemia een vrije trap op een gevaarlijk plaats. Zo’n 20 meter bijna recht 
voor het doel. Dit was een uitgelezen gelegenheid voor een linkspoot. Deze had Arnhemia en  
deze krulde inderdaad de 2-2 binnen.  
Daarna zijn er nog enkele mogelijkheden geweest, maar de grootste kans was echt voor Elistha. 
Nick Kexel werd vrij gespeeld maar hij presteerde  het om kort voor een leeg doel de bal over de 
lat te krijgen. 
Kortom voetballend was Arnhemia wellicht iets beter en meer in de aanval, maar  Elistha compen-
seerde dat met een echte winnaarsmentaliteit en daarmee was dit gelijke spel uiteindelijk een juis-
te einduitslag. 
wihe 
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Elistha 1 –  SVHA 1      Ruststand 1-1   Eindstand 3-2 
Gespeeld op zondag 8 maart 2015 
 
Elistha blijft maar winnen. 
 
Elistha blijft in het goede spoor van Eendracht door ook te blijven winnen. Bij een verliespartij is 
alles nog niet verloren, maar de punten zijn weg. 
Dat zag je verleden week in de wedstrijd tegen Arnhemia. Weggegeven punten. 
 

 
 
SVHA had dikke pech in de eerste minuut, de bal belandde op de paal.  
Elistha daarentegen deed het beter en scoorde al in de 4e minuut na een vloeiende kombinatie 
tussen Maikel Melsasail en Kevin Tap. 
Sylvano van den Brink scoorde makkelijk de 1-0  op zijn eigen rustige manier. 
Door een misverstand in de Elster verdediging zou SVHA gescoord kunnen hebben ,maar neen, 
tegen de keeper op. 
Erger werd het in de 24e minuut. Bij een corner van SVHA veel mensen in het zestienmeter  
gebied bij Elistha en bij de inzet van een SVHA' er zag Jordey Toonen dat de bal over de lijn zou 
vliegen. Dus dan maar met de hand. Toevallig dat de scheids dit ook zag en kon niet anders 
dan een pingel voor SVHA geven en een rode kaart voor de handballer. 
De penalty was onhoudbaar voor Stefan Polic en dus de stand  1-1. 
En dan sta je daar met nog 66 minuten op de klok en 10 tegen 11 man. 
Sylvano van den Brink, een rush van Roy Budel en Melsasail, zij probeerden het allemaal 
maar helaas het lukte niet. Het leek er op dat we juist met een man minder meer kansen kregen. 
In de 50e minuut moest Stefan Polic nog een keer echt aan de bak, maar met zijn voet bracht  
hij redding.   
De scheidsrechter  telde 7 minuten bij voor de blessure van de SVHA keeper in de 4e minuut. 
Ruststand 1 - 1 
 
Grote broer Wesley Toonen bleef in de kleedkamer achter en werd vervangen door  
Danny Versteege. 
Direct na de rust een goed aangespeelde Sylvano van den Brink .Hij schoot in eerste instantie nog 
wel tegen de SVHA keeper, maar bleef uiterst koel en scoorde zijn 2e doelpunt en de 2 - 1 voor 
Elistha. 
Vijf minuten later alweer de 2 - 2  Een voorzet  zeilde voorlangs, maar Jesse Schreuders (SVHA) 
wist nog net de punt van zijn schoen tegen de bal te krijgen en gleed zo de 2 - 2 binnen.  
Elistha bleef toch de meer offensieve ploeg , probeerde het een paar keer met lange ballen van 
achteruit, maar had geen resultaat. 
In de 71e minuut werd Kevin Tap gevloerd (?)in het strafschopgebied, maar de scheids zag hierin 
geen penalty. 
 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 15     Clubblad 345 

 
SVHA kreeg geen echt uitgespeelde kansen, zij deden wel mee, maar toch ongevaarlijk. 
In de 82e minuut veranderde de zaak ten gunste voor Elistha. 
Ook SVHA kwam met 10 man te staan nadat na reeds drie  wissels ook nog Rogier Jansen  
geblesseerd uit viel. Dus dan maar met 10 tegen 10 verder. 
Elistha had inmiddels dus al 58 minuten met een man minder gespeeld. In de 85e minuut viel nog 
een vliegende tackle van Rowan Leenders te noteren. Gelukkig zonder nadelige gevolgen. 
In de 87e minuut ging Roy Budel en kwam Dean Polman, die nog bijna scoorde met het hoofd na 
een pass van Sylvano van den Brink.  Het spel ging rustig verder. 
Uit een corner van Maikel Melsasail in de 93e minuut bracht de ingewisselde Nick Kexel (voor de 
jeugdige Julian Milatz ) alsnog  de stand op 3 - 2 voor Elistha 
 

 
 
Inderdaad een wedstrijd duurt totdat de scheidsrechter voor het einde blaast 
Dat was precies na 100 minuten. 
ALWEER 3 PUNTEN. 
Scheidsrechter was de heer W. Elbers uit Doornenburg 
Rapportcijfer een : 5,5 
Nog een opmerkelijk detail . Gemiddelde leeftijd SVHA 21,4 jaar ,  Elistha 23,5 jaar 
 
Pupil van de week was Danny Veenstra uit de F5. 
 
Op de foto rechts krijgt hij na de wedstrijd van  
hoofdtrainer Ron Stoffelen een vaantje van Elistha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

 
 

www.snelderssport.nl 
 

Mahe 

http://www.snelderssport.nl/
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Elistha feliciteert Jeffrey Leiwakabessy 
 
Op vrijdag 3 april is Jeffrey Leiwakabessy met NEC kampioen geworden in de Jupiter League. 
Op zaterdag 4 april was hij weer aanwezig op Sportpark De Pas om zijn team, de F4 van Elistha, te coachen. 
Voorzitter Martin de Goey heeft namens Elistha Jeffrey Leiwakabessy gefeliciteerd met het kampioenschap van NEC.  
 

 
 
Zijn team beloonde hem ook, door de wedstrijd met 4-0 te winnen van EMM F2. 
 

 
 
Jeffrey, nogmaals gefeliciteerd en nog veel succes bij NEC en natuurlijk ook met je team bij Elistha!! 
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Elistha mannen scoren ook goed buiten het veld 
 

Budo Vereniging Elst organiseerde donderdag 19 maart 2015 de clubkampioenschappen KEMPO. 
In een druk bezochte Dojo werden er wedstrijden gehouden in de verschillende klassen.  
Er deden drie leden van Elistha mee aan deze wedstrijden.  
Dit waren  Mila Hendriks (E-1),Tom Koeslag (E-2) en Jesper Jansen(E-1). 
Deze jongens konden hier laten zien wat ze waard waren zonder de voetbalschoenen.  
Dat ze goed uit de voeten kunnen op het veld weten we al, maar hoe zou het hen vergaan op  
blote voeten? 
De mannen stonden hun mannetje goed. 
  
Jesper mocht verschil proberen te maken in maar liefst vijf verschillende partijen.  
Hij wist er vier te winnen en één eindigde in een gelijkspel. Genoeg voor een eerste plaats. 
Mila mocht in drie verschillende partijen uitmaken wie de sterkste was, 3 x winst voor Mila.  
Dus ook voor hem een eerste plaats. 
Tom mocht in vier verschillende partijen uitmaken wie de sterkste was , 4 x winst voor Tom.  
Dus ook een eerste plaats voor hem. 
 

 
Op de foto v.l.n.r. Jesper, Mila en Tom 

 
 
Dus 3 x een eerste plek voor de jongens van Elistha. 
  
Gefeliciteerd. 
  
Edwin Jansen. 
 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 20     Clubblad 345 

 

 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 21     Clubblad 345 

Verslagen Elistha 1 (vervolg 1) 
 
SDOO 1 – Elistha 1       Ruststand 0-1   Eindstand 0-1 
Gespeeld op zondag 15 maart 2015 
 
Elistha is niet te stuiten. 
Op een koud en winderig sportpark Bretagne in Heteren, ook gemeente Overbetuwe, 
betwistten SDOO en Elistha elkaar in deze gemeente topper in de 5e klas F. 
De verliezer zou een kleine dip moeten incasseren om alsnog mee te doen voor de prijzen. 
Het eerste schot was van Maikel Melsasail in de 2e minuut, maar de bal belandde in de handen 
van de SDOO keeper. 
Elistha had buitengewoon geluk dat de rechteraanvaller van SDOO na een uitbraak en een  
mislukte sliding van Wesley Toonen slechts de buitenkant van de linker doelpaal teisterde. 
In de 13e minuut viel een te zacht schotje van Julian Milatz te noteren. 
Ook de ballenvanger werd door Elistha getest. Natuurlijk veel te hoog ! 
In de 19e minuut bijna een eigen doelpunt bij Elistha, na een SDOO inzet werd de bal door  
Rowan Leenders van de doellijn gehaald. 
Ook Stefan Polic moest vol aan de bak en tikte een hard ingeschoten bal op vakkundige wijze uit 
de boven kruising. 
Zo ging het spel toch heen en weer en een doelpunt zou aan beide kanten kunnen vallen, maar 
voorlopig nog even niet. 
In de 30e minuut schoot Sylvano van den Brink ook op de paal na een pass van Maurice Peters. 
Nick Kexel werd  door Danny Versteege vervangen in de 32e minuut. 
Nadat Jimmy Scheerder een voorzet van een SDOO' er  stijf langs de paal had gekopt, was het 
meeste kwaad van SDOO voorlopig voorbij. 
Elistha daarentegen sloeg in de 38e minuut toe na een heerlijke steekpass van Maikel Melsasail. 
Doelpuntenmaker was Elistha’ s topscoorder Sylvano van den Brink. 

 
In de 45e minuut nog een schot van Maurice Peters waarbij de bal tot corner werd verwerkt. 
Na rust opnieuw een sterker Elistha en nam het SDOO doel steeds weer onder vuur. 
In de 74e minuut een terugspeelbal op Stefan Polic. Hij dacht de bal eens een  flinke ram naar  
voren te verkopen, maar raakte de bal niet goed (door de toestand van het veld?) en een SDOO 
speler kon op Elistha’ s doel aflopen.   
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Gelukkig voor Elistha werd hij door de zeer attente Danny Versteege alsnog ingehaald en kon de 
bal alsnog tot corner gegleden worden. 
In de 75e minuut werd David Arts gebracht voor de geblesseerde Maurice Peters. 
SDOO kreeg nog een kansje, maar Stefan Polic stond ook nu zijn mannetje. 
Net voor tijd kwam Dean Polman nog even in het veld voor Julian Milatz. 
Rowan Leenders bracht nog een keer redding met zijn rechterbeen voordat de Elistha doelman 
ook nog in actie moest komen.  Weg kans voor SDOO. 
De mooiste uitgespeelde kans was voor Sylvano van den Brink in de 93e minuut. 
Via een lobje, vrij voor de SDOO keeper staand, was zijn inzet net iets te zacht. 
Alweer drie  punten bij het geheel  en schijnt het toch een tweestrijd te worden 
tussen Eendracht Arnhem en ..........................ELISTHA ? 
Scheidsrechter in het groen was de heer   J. Ariens                               
Rapportcijfer voor de man een 5 - 
 
mahe 
 
Hier een aantal foto’s uit deze wedstrijd. 
Alle foto’s zijn gemaakt door SDOO. 
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Krayenhoff 1 – Elistha 1      Ruststand 1-0   Eindstand 2-0 
Gespeeld op zondag 22 maart 2015 
 
Elistha loopt na maanden stormschade op 
Neen, wind was er bijna niet en al helemaal geen storm.  
Op het zonnige sportpark Schoonhorst trad Elistha aan tegen Krayenhoff. 
Het moest toch te doen zijn tegen een club die derde van onderen stond.  
Maar wat kwam Elistha van een koude kermis thuis. 
Week na week, maand na maand, wist Elistha ongeslagen te blijven. Het kon niet op. 
Een klein excuusje mochten de oranjehemden wel aandragen. 
Het moest aantreden met drie wissels : Kevin Tap was geblesseerd, Maikel Melsasail 
was ziek thuisgebleven en Nick Kexel was een weekendje weg (moet kunnen ? ) 
Al in de 3e minuut kon de Krayenhoff rechter aanvaller, al dan niet offside, zomaar 
ongehinderd de 1 - 0 binnen schieten. Naam van de doelpuntenmaker, Elias. 
De pass van Dean Polman in de 11e minuut op Sylvano van den Brink was op maat en met een 
lobje probeerde hij de Kray-goalie te verschalken, maar jammer, te hoog gemikt en over.  
Weg 100% kans. Ook Jordey Toonen stond zomaar vrij, na een pass van Jimmy Scheerder , maar 
ook geen resultaat. 
In de 34e minuut een strak schot van een Krayenhoff speler net voorlangs. 
Aansluitend kopte Dean Polman nog tegen de doelman aan, zomaar een kansje. 
Geen succes, maar toch.  Ruststand  1 - 0 
Elistha zou in de tweede helft toch uit een ander vaatje moeten tappen.  
In de 56e minuut kon een te zachte kopbal van Sylvano van den Brink ook geen potten breken. 
Krayenhoff, met precies elf man, slaagde erin met een snelle uitval de 2 - 0 te scoren 
Waar stonden de verdedigers en waarom deden ze niets. 
Elistha doelman, Stefan Polic, was nog wel ver zijn doel uit gekomen, maar was kansloos  tegen 
de inzet van Yassine Bokali .   
Stand 2 - 0 en dat in de 59e minuut. 
Elistha begon nu pas te beseffen, dat er iets gedaan moest worden, maar verder dan een kopbal 
naast van Sylvano,  na een pass van Jimmy Scheerder kwam Elistha voorlopig niet. 
Maurice Peters, niet 100% kunnen spelen door een blessure, viel uit en Hylke Baltussen kwam in 
zijn plaats. Vijf minuten later de tweede wissel bij Elistha.  Wesley Toonen er uit en Angelo Maätita 
er in. Met nu nog 20 minuten op de klok zou je denken, dat Elistha er toch wel een eindsprintje uit 
zou gooien. 
Niets was minder waar.  De nummer 8 van Krayenhoff schoot de bal nog eens over en zag Rowan 
Leenders zijn poging de bal in het doel te krijgen ook niet lukken.  
De bal schampte slechts de deklat.  
De vrije trap van Jordey Toonen in de 84e minuut veranderde ook niets aan het geheel. 
Langzaam huppelde de bal voor het Krayenhoff doel langs. 
Zo ging Elistha met toch wel een aardige kater terug naar Elst en zal volgende week, weer uit 
tegen Edesche Boys, uit een ander vaatje moeten tappen. 
Scheidsrechter van dienst was de heer Meijer uit Nijmegen 
Rapportcijfer voor de man : 5 
 
Mahe 

 
 

Edesche Boys 1 – Elistha 1     Ruststand 1-1   Eindstand 1-5 
Gespeeld op zondag 29 maart 2015 
 
Elistha een maatje te groot voor Edesche Boys. 
Onder werkelijk abnormale omstandigheden moest Elistha aantreden tegen de Edenaren. 
Regen, regen en nog eens regen, dat viel er de hele wedstrijd.  Natuurlijk had de scheidsrechter  
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daar ook last van en de spelers ook. 
En de supporters dan, neen, die zaten hoog en droog op de tribune van Blauw Geel.  
Zij spelen zaterdags en bij slecht weer kan en mag Edesche Boys van dit kunstgrasveld gebruik 
maken. Goede deal. 
Na een paar afgeslagen corners op het Edesche doel was het in de 19e minuut bijna raak.   
Maikel Melsasail, gelanceerd door Maurice Peters, werd rand 16 meter gevloerd. Neen niet er 
binnen zei de scheids, maar vanaf de tribune met nog droge ogen kon er wel geconcludeerd  
worden, dat het wel binnen de zestien meter was. 
Zo zie je, dat je niet altijd krijgt, wat je toekomt. 
In de 22e minuut kon Rowan Leenders nog maar net een steekpass van Edesche Boys  
onderscheppen, maar later werd de Elistha paal geraakt al of niet buitenspel staand. 
Direct aan de andere kant een beste uitval van Elistha, ingeleid door Jimmy Scheerder.  
Hij bediende de naar rechts uitgeweken Maurice Peters, die zich niet bedacht en direct maar 
voorgaf, tenminste daar leek het op. Gedragen door de wind waaide zijn bal over de keeper heen 
in het doel.  Goede opsteker en  0 - 1.  
Even later een enorme discussie met de aanvoerder van Edesche Boys  of de bal al dan niet over 
de lijn was geweest, terwijl de scheids zelf had gezien, dat de bal over de lijn was en ook naar het 
midden wees. 
Ook de discussie met de assistent scheidsrechter van Edesche Boys duurde maar en duurde 
maar. Hij was niet zeker van de zaak en keurde het doelpunt maar af. 
Sylvano van den Brink, nog niet in het stuk voorgekomen, scoorde wel in offside positie, maar zou 
dat later meer dan goed maken.  
Net voor rust, zomaar uit het niets de 1 - 1 . Uit een vrije trap en binnen de zestien meter kon de 
midvoor ongehinderd binnenschieten. Waar waren de Oranje verdedigers ? 
Na rust weer de eerste kans voor Elistha. Het schot van Kevin Tap, hij had nog tijd om de bal  
rustig te stoppen, vloog gehaast over het Edesche doel. 
Wat dacht Maikel Melsasail in de 50e minuut , ik doe het alleen. Nadat hij de pass van Wesley 
Toonen had aangenomen en een paar mensen had gepasseerd, prikte hij de bal onhoudbaar  
achter de Edesche goalie. Stand  1 - 2 
In de 63e minuut had de strijd eigenlijk al beslist moeten worden door dezelfde Maikel Melsasail. 
Alleen voor de keeper wist hij deze 100% kans niet te verzilveren.  
Maurice Peters werd vervangen door Jordy Toonen. 
Vanaf minuut 71 werd het Sylvano time.  Let op, zonder de overige spelers tekort te doen.  
Op aanspelen van Jimmy Scheerder schoot hij koeltjes de bal onder de uitgekomen keeper in het 
doel . Stand 1 - 3 
In de 75e minuut werd Kevin Tap ingewisseld voor Nick Kexel. 
Dat het regende en de scheids misschien koude handen had gekregen en bovendien zijn bril, 
denk ik, beslagen was, knoopte Rowan Leenders maar even de veters van de scheidsrechter. 
In de 80e minuut, echt waar, het eerste schot op doel van Stefan Polic, die eigenlijk niets gevaar-
lijks te doen kreeg maar zelf wel direct gevaar stichtte met zijn goede verre uittrappen.  
In de 82e minuut bijna een inglijder van Maikel Melsasail. 
Rowan Leenders hield het ook voor gezien en werd vervangen door Hylke Baltussen. 
Weer was er discussie, ja dan neen al drie keer gewisseld. 
In de 88e minuut scoorde Sylvano zijn tweede doelpunt met het hoofd na een voorzet van  
Jimmy Scheerder.  Stand 1 - 4  
Edesche Boys geloofde het verder wel en zo kon Sylvano een zuivere hattrick maken door de  
1 - 5 te laten optekenen na een pass van Jordy Toonen. 
Spelers, blij met de drie punten en door en door nat , de supporters hartstikke droog en ook blij. 
Scheidsrechter was de heer PINAS . 
Rapportcijfer :  4 ½  
Mahe 
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Elistha 1 –  Valburg 1      Ruststand 1-0   Eindstand 2-1 
Gespeeld op zaterdag 4 april 2015 
 
 

 
Het Elistha team dat begon aan de wedstrijd tegen Valburg. 
Boven vlnr: Grensrechter Marcel Veenstra, Kevin Tap, Roy Budel, Wesley Toonen, Danny Versteege, Stefan Polic, Sylvano van den Brink. 
Onder vlnr: Nick Kexel, Michael Melsasail, Rowan Leenders, Maurice Peters en Jordey Toonen. 
Voor pupil van de week : Jayden Janssen. 
 
 

Elistha heeft geluk in de derby tegen Valburg. 
 

In de allereerste minuut al een vette kans voor Nick Kexel, die een stapje te laat kwam op de pass 
van Maikel Melsasail. 
In de tweede minuut stond Sylvano van den Brink alleen voor de Valburgse doelman, maar deze 
wist de bal uit zijn doel te houden. Dus geen geluk. 
Daan Jansen van Valburg deed In het vooralsnog niet beter en schoot van zeven meter naast. 
In de 17e minuut schoot Wouter Meijs, de bonkige stevige spits van Valburg, de bal uit stand op de 
buitenkant paal en mocht Elistha wel van geluk spreken. 
Jordy Toonen zette de bal in de 28e minuut prima voor op de inlopende Sylvano, maar deze zocht 
het doel veel te hoog. 
Aan de andere kant deed Chris van Tongeren van Valburg hetzelfde ook hoog over. 
In de 35e minuut eindelijk de 1-0  voor Elistha. Doelpuntenmaker, neen, geen Sylvano, maar  
Wesley Toonen, die de bal uit een corner van Maikel Melsasail via de onderkant lat raak schoot.   
Valburg deed goed mee maar de ruststand  wel 1-0. 
Na de thee begon Elistha goed aan de tweede helft. 
Het duurde even, maar in de 52e  minuut was het weer raak voor Elistha, door wie, ja nu wel door 
Sylvano van den Brink. Nadat de keeper en een Valburgse back tegen elkaar waren gelopen op 
de voorzet van Nick Kexel, was het voor de topscoorder een klein kunstje om de bal alleen voor 
de keeper staand binnen te schieten.  Stand 2-0 
Tegen Valburg en 2-0 voor dat moest toch kunnen. Maar o wee , Valburg heeft helemaal geen 
slechte ploeg, hoewel ze vijf van onderen staan. 
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Qua voetbal deden ze niets voor Elistha onder, sterker nog, in bepaalde delen van de wedstrijd 
waren zij zelfs beter dan Elistha. Ook dat mag van een tegenstander gezegd worden.  
Niet dan, ja toch. 
In de 62e minuut wist Erwin Bouwman uit een  
vrije trap te scoren. Stand 2-1. 
Nick Kexel ging douchen en Dean Polman kwam.  Dean Polman      
 
Echt billenknijpen werd het in de 76e minuut, toen  Rowan Leenders de bal van de  doellijn moest  
trappen. Het bleef echt opletten voor Elistha, hij kon zomaar vallen. In de 84e minuut werd Dean 
Polman, toch niet te traagste, in de ruimte aangespeeld door Jordy Toonen , maar de Valburgse 
keeper was hem net te vlug af. 
In blessuretijd kreeg Elistha nog twee dotten van kansen. Eerst stond Sylvano nog oog in oog met 
de keeper, maar schoot tegen hem op en twee minuten later deed Maikel Melsasail hetzelfde,  
vrijstaand, en ook niet langs de keeper. 
In de 94e minuut bij Elistha nog een wissel.                      
Maikel Melsasail eruit en Jochem Heijnen erin.    Jochem Heijnen 

Op zich een korte wissel, maar hij was er weer. 
 

 
 
Elistha deed zich te goed aan de drie punten, waar Valburg meer had verdiend. 
Scheidsrechter was de heer H.W.J. De Jong uit Deest 
Rapportcijfer van de man : een mager 5je 
 
Pupil van de week was Jayden Janssen uit de F 5.  
 
 
Jayden krijgt hier na afloop van de wedstrijd van  
hoofdtrainer Ron Stoffelen de wedstrijdbal, voorzien  
van handtekeningen van de spelers en een vaantje  
van Elistha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal was geschonken door VDL Sneldistributie en Verspreidingen van 
Remco van der Lee, oud doelman van Elistha. 
www.vdl-snel.nl  
 
Mahe 

http://www.vdl-snel.nl/
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Paaszaterdag bij Elistha. 
 
Op Paaszaterdag werden een aantal dingen uitgebreid gevierd in de kantine van Elistha. 
Het was mooi weer, het eerste had, weliswaar moeizaam, gewonnen van Valburg en op een groot 
scherm werden de battles van de Voice Kids vertoond, met als deelnemer Noa Hendriks. 
Een drukte van belang. 
  

 

 

 
  
De foto’s zijn van Arie van Niekerk 
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FIFA 2015 toernooi 
 

Op 6 maart 2015 is er in de kantine van SC Elistha een FIFA 2015 toernooi gehouden.  
Er werd flink met televisieschermen gesleept om dit te doen slagen. 

 
Er waren deelnemers in alle leeftijden. 

 
 
Jordi Zetz en Jimmy Scheerder ontvangen uit hand van organisator Hartger van de Kamp de 1e 
prijs van het 1e FIFA 15 toernooi 
 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 32     Clubblad 345 

 

 

 

 



     

Seizoen 2014 / 2015                       Pagina 33     Clubblad 345 

 

Verslagen Elistha 1 (vervolg 2) 
 
Elistha 1 –  Loo 1      Ruststand 1-1   Eindstand 3-2 
Gespeeld op zondag 12 april 2015 
 
Elistha scoort pas laat tegen Loo. 
 

 
 
Zoals gewoonlijk krijgt Elistha in het begin van een wedstrijd altijd een paar kansen. 
Zo ook tegen de rode lantaarndrager Loo, maar de keeper van Loo en de paal stonden succes in 
de weg en dat alles in het eerste kwartier. 
Nadat Kevin Tap op knullige wijze de bal verspeelde en Roy Budel met een overtreding zijn fout 
moest herstellen, kreeg Loo een vrije trap te nemen, maar gevaarlijk werd het niet voor de goal 
van Stefan Polic. 
Daarna was het stilte voor de storm, want er gebeurde niet echt veel in de nu gelijk opgaande 
strijd tussen nummer 12 en 2. 
Net voor rust de mooiste actie van de wedstrijd van Sylvano van den Brink. 
De geweldige lange uithaal van achteren uit van Wesley Toonen werd door Sylvano over de    
verdediger heen gewipt en direct met links keihard ingeschoten. Pech voor Elistha en Sylvano dat 
de Loo keeper weer op de goede plaats stond. 
Laatste moment voor de rust was de droge knal van Rowan Leenders uit een afgeslagen  
cornerbal echter huizenhoog over.  Pauze na 49 minuten. 
Na de thee weer een aandringend Elistha via Sylvano van den Brink, over en een corner. 
Een klein wapenfeitje voor Loo uit een vrije trap maar ook dit bracht niets op. 
Elistha dacht, we moeten maar eens een keer gaan scoren ! 
Eerst werd de bal van de doellijn gehaald, inzet Jimmy Scheerder, en in de 66e minuut werd het 
schot van Jordy Toonen door de Loo keeper tot corner verwerkt. Uit deze corner kwam de bal na 
een kleine scrimmage voor de voeten van zijn grote broer Wesley, die loeihard uithaalde en de bal 
als een speer in het Loo doel zag vliegen. Stand eindelijk  1 - 0 
Na nog een klein kansje voor Sylvano van den Brink, nog niet gescoord en toch al 77 minuten  
gespeeld,  was het dan toch eindelijk weer raak. 
De pass van Kevin Tap en de doorgekopte bal van Maikel Melsasail op Sylvano werd onberispelijk 
door de topscoorder binnengeschoten. Stand 2 - 0. 
In de 81e minuut werd Jimmy Scheerder gewisseld voor Nick Kexel. 
Bij een uitval van Elistha schoot de mee naar voren gekomen Rowan Leenders de bal over het 
Loo doel, nadat de Loo keeper de bal los had gelaten na een inzet van Jordy Toonen. 
Nick Kexel had ook nog kunnen scoren, ware het niet dat zijn te slappe inzet werd gestopt door de 
Loo doelman. 
In de allerlaatste minuut van deze wedstrijd werd de enige echte kans van de 90 minuten door de 
nummer 11 van Loo, Marvin Boerboom, alleen voor de Elistha keeper, op geweldige wijze om 
zeep geholpen. 
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Alweer drie punten en nog 4 wedstrijden te gaan. 
En....................... kon de vakantievierende trainer van Elistha zijn hoofd gerust op het kussen leg-
gen. Trouwens goed gedaan Theo. 
 
Scheidsrechter was de heer C.F.H. Donners uit Nijmegen. 
Rapportcijfer van de man : 7 
 
Pupil van de week was Tijn van Bennekom uit de F 3 
 
 
 
Op de foto hiernaast ziet U hoe Tijn na de wedstrijd  
van Theo Leenders (die trainer Ron Stoffelen verving)  
een bal, voorzien van de handtekeningen van de spelers, 
en een vaantje van Elistha krijgt. 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  

 
 
www.landmeten.nl 
 
Mahe 
 

 
 

 
Valburg 1 – Elistha 1      Ruststand 0-0   Eindstand 1-1 
Gespeeld op zondag 19 april  2015 
 
Een wedstrijd met twee gezichten. 
 
Onder ideale omstandigheden ,veel zon en een mooie blauwe lucht, trad Elistha aan tegen  
Valburg in deze toch wel belangrijke derby in de gemeente Overbetuwe. 
Valburg met de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen CHRC nog in de benen moest toch te 
pakken zijn. 
Het begin was duidelijk voor Elistha, vooral de eerste helft. 
Al in de 6e minuut testte Sylvano van den Brink de Valburgse keeper, maar deze wist de bal tot 
corner te verwerken. Bracht niets op. 
Drie minuten later had het 0 - 1 moeten worden door Sylvano. De lange bal van de Elistha keeper 
vloog over de Valburgse verdedigers heen en alleen voor de doelman deed de topscoorder niet 
wat hij normaal doet, scoren. 
 

http://www.landmeten.nl/
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In de minuten 16, 18 en 22  weer mogelijkheden voor Elistha. Eerst Kevin Tap’s schot dat hoog 
over vloog, Sylvano met een achterwaartse omhaal en de voorgegeven bal vanaf de outlijn door 
Maikel Melsasail waar de keeper weer tussen zit. 
Trouwens van Valburg nog niets gezien. 
In de 27e minuut opnieuw een poging van Kevin Tap en weer hoog over geschoten. 
Sylvano van den Brink schoot in de 33e minuut ook nog tegen de Valburgse keeper op, terwijl 
ook het schot van Julian Milatz een beter lot had verdiend. De bal ging net naast. 
Mogelijkheden, ja kansen genoeg om afstand te nemen, een stuk of vier. 
In de 39e minuut pas de eerste echte kans voor Valburg, maar Stefan Polic deed wat hij moet 
doen, de bal tegenhouden. 
Net voor rust moest hij nogmaals zijn kunsten tonen, ditmaal bracht hij met zijn voet redding. 
Ruststand  0 - 0 
Na rust pakte Elistha de draad weer snel op en na een schotje van Valburg voorlangs was het 
weer Sylvano, die alleen voor de keeper kwam te staan. Weer geen doelpunt en ja hoor, daar 
komt hij weer, als je zelf niet scoort, valt hij aan de andere kant.   
Een voetbal gezegde met een waarheid als een koe. 
Na 58 minuten kreeg Maurice Peters de afgeslagen bal door Valburg niet goed onder controle , 
verspeelde de bal en werd de bal met een lange hijs naar voren opgevangen door de Valburgse 
rechtsbuiten, die op zijn beurt geen fout maakte en wel de 1-0 binnenschoot. 
In de 64e en in 70e minuut werden respectievelijk Roy Budel en Jimmy Scheerder ingewisseld voor 
Jordy Toonen en Nick Kexel. 
Dan de donkere minuten voor Elistha tussen  de 73e en 75e minuut. 
Eerst een rode kaart voor Rowan Leenders  wegens commentaar tegen de scheids en 2 minuten 
later de overtreding van Wesley Toonen op de doelpuntenmaker. Ook direct rood. 
Ben je mooi klaar mee, je weet dan al dat je deze twee spelers de volgende week zult moeten 
missen. Of nog meer wedstrijden !!!! 
In de 77e minuut een flinke overtreding op Sylvano van den Brink. Geen penalty voor de oranje-
hemden. Maar wanneer zou Elistha dan nog kunnen scoren, als het nog tot scoren komt. 
De laatste wissel bij Elistha, Danny Versteege er uit en Hylke Baltussen er in. 
In de 87e minuut eerst het schot van Kevin Tap, net één metertje over. 
En dan toch nog wie had dat gedacht, de gelijkmaker van Sylvano van den Brink na een 
pass van Maikel Melsasail. Stand 1 - 1. 
Wat zeiden de Valburgers: Zijn we toch nog geflikt. 
De scheidsrechter kreeg Elistha niet klein en ook Valburg niet. 
Was dit niet de scheids in de wedstrijd tegen Oranje , toen uitslag 2 - 6. Toen ging Julian Milatz er 
met direct rood vanaf. Nu twee oranjehemden, dus maakt de scheidsrechter progressie. 
Het moet gezegd worden, in de eerste helft floot hij goed, maar na de ook al niet gegeven penalty 
aan Sylvano van den Brink, in de 57e minuut , was hij het spoor volkomen bijster. 
Met nog 3 wedstrijden te spelen wordt de spanning weer opgeschroefd. 
Scheidsrechter van de man in het zwart: een 4 
 
Mahe 
 
 
 

 
Toch nog humor tijdens deze wedstrijd:  

De vader van Roy Budel stond zondag tegen Valburg,  naast mij,  met zijn hond achter het  

reclamebord.  

Zegt hij tegen mij :  Laat ik een eindje verder lopen, anders kan de hond niks zien. 

Mahe 
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VERJAARDAGEN 
 
 

MEI 
   

JUNI 
  

         

01 PETER 
 

KUPPEN 
 

03 BRAM 
 

HENDRIKS 

02 ARIE VAN  NIEKERK 
 

03 JAYDEN 
 

JANSSEN 

03 DRIES 
 

POLKAMP 
 

05 JURROEN 
 

CLUITMANS 

03 OLAF 
 

VERHAAF 
 

05 FERRY 
 

LEIWAKABESSY 

04 RENS 
 

KOK 
 

07 LIJVANA 
 

JANSSEN 

04 DON VAN  LEEUWEN 
 

08 SVEN 
 

PETERS 

04 SILVIO VAN WINSEN 
 

08 MARCIANO 
 

SAPULETEJ 

05 WESLEY 
 

LOZEKOOT 
 

09 CARMEN 
 

HENDRIKS 

05 DANTE 
 

LOUIZI 
 

10 ROWAN 
 

JANSSEN 

06 JAIMY 
 

BERNS 
 

10  DICK 
 

SCHUIJL 

07 DANIËL 
 

BUIL 
 

11 MARTIJN 
 

ABBINK 

07 TIM 
 

WILCKE 
 

11 THOMAS 
 

WILLEMSEN 

10 NICK 
 

JACOBS 
 

12 BAS VAN DER  MOLEN 

11 JEROEN 
 

GIELING 
 

13 WIM 
 

JANSEN 

11 GERRIT  
 

RIJNDERTSE 
 

13 NICK  
 

KEXEL 

11 MAGDI 
 

WICHROSKA 
 

14 FINN OP HET VELD 

12 BEN 
 

HOLTROP 
 

15 NINO  VAN SETTEN 

15 JOHAN 
 

WILLEMSEN 
 

16 TOM VAN DER MOLEN 

18 VINCENT  
 

BRANDSEN 
 

17 JOOST 
 

HENDRIKS 

20 DICK  VAN DIJK 
 

17 NICK  VAN KLEEF 

20 DENNIS 
 

OVEREEM 
 

18 HARM 
 

FOKKENS 

22 JAN 
 

HENDRIKS 
 

18 AP 
 

GERRITSEN 

22 MARK 
 

VALEN 
 

19 DANNY 
 

KOK 

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 
 

21 JORDI 
 

ZETZ 

23 JOZEF 
 

KERSTEN 
 

22 ASTRID 
 

HENDRIKS 

28 JAN VAN  KLEEF 
 

24 JOB 
 

BURGERS 

29 RON 
 

GROENEVELD 
 

24 NICK  
 

CORNELISSEN 

31 IWAN  VAN DE KAMP 
 

26 JEFFREIJ VAN LEUR 
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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 JUMBO, supermarkt Mc.Leane

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

CARWASH CENTER Elst autowassen OUWERLING OPTICIENS

CHR. MULLER TOUW BV OZON BV afval olie

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE PLAZA HENDRIKS, cafetaria

FIETS SERVICE RENE VAN DAM SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

FINE FOOD VILLAGE SNELDERS SPORT

FLYNTH, accountants en adviseurs SNS BANK

FRANCISSEN INSTALLATIES BV STUART AUTOSCHADE Elst

HARTELUST pannenkoek villa STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HENDRIKS CLEANING ULTI PRINT, zeef en textielprint

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes UITVAARTVERZORGING DE WIT DELA

HERTOG JAN bier VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HUISMAN, electrotechniek W.H.J. MULDERS, slopersbedrijf

HYPOTHEEKHUYS ELST WIDO BV, kraanbedrijf

JANSEN MAKELAARS WITJES, makelaars

J. JANSEN, aannemingsbedrijf WUBBEN CLEANING olie

JACOBS , beheersbaar onderhoud IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen  
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ONZE SPONSORS 
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 VDL, sneldistributie en verspreidingen

MARTENS STAAL ELST WELKOOP ELST

OLIEVOORDEELSHOP WILLEMSEN WONEN

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

 
 

Koop bij onze sponsoren!! 
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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 holtrop071948@gmail.nl 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) € 172,00   + pasfoto 

B junioren 14 t/m 15 jaar (peildatum 1 januari) € 146,00   + pasfoto 

C junioren 12 t/m 13 jaar (peildatum 1 januari) € 125,00   + pasfoto 

D junioren 10 t/m 11 jaar (peildatum 1 januari) € 115,00   + pasfoto 

E pupillen    8 t/m 9 jaar (peildatum 1 januari) € 111,00   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

F pupillen    6 t/m 7 jaar (peildatum 1 januari) €   89,00 

Kabouters    4 t/m 5 jaar (peildatum 1 januari) €   51,00 

Niet voetballend lid €   50,00 

 

 

   
 

Sluitingsdatum kopij: 15 juni 2015 
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