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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomervakantie . 
Het was dit keer niet moeilijk om het blad goed gevuld te krijgen. 
 
De verslagen van het eerste elftal maken weer een belangrijk deel uit van de inhoud.  
Het eerste elftal, dat het helaas, voor het derde seizoen op rij, weer niet redde in de nacompetitie. 
Net geen kampioen, de beslissingswedstrijd ging verloren en de nacompetitie werd, ongelukkig,  
verloren. Jammer! 
Verder heel veel nieuws van uit de jeugd. 
Naast kampioenschappen, bekerwinsten en verslagen van pupillen van de week staan er veel  
foto’s in van het zeer geslaagde jeugdkamp. 
 
Het wedstrijdprogramma ligt nu dus stil, maar op ons Sportpark “De Pas” is en blijft het een drukte 
van belang. Ondanks de droogte is er onderhoud aan de grasvelden gepleegd en ongetwijfeld  
liggen de velden er bij aanvang van het volgende seizoen weer goed bij. 
Dan is er natuurlijk de aanleg van het kustgrasveld. 
Dit vordert gestaag en zoals het er nu uitziet beschikken we begin augustus over een mooi kunst-
grasveld, waar we ongetwijfeld veel plezier aan gaan beleven. Maar de aanleg van dit veld brengt 
ook veel eigen werkzaamheden met zich mee.  
De vrijwilligers zullen dan ook een drukke zomerperiode beleven om alles gereed te krijgen. 
In het volgende clubblad komen we hier  op terug. 
 
Ondanks dat er de komende periode geen wedstrijden zijn hoop ik dat er toch voor het volgende 
clubblad weer voldoende stukjes en foto’s worden geleverd. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
 
Ik wens U allen een prettige  
vakantie en een goede start van het  
volgende seizoen. 
 
Wim Hendriks 
 
 
 

Nieuws 
 
Even het volgende: 
 

 We hebben in overleg met Snelders Sport en Hummel een nieuwe club lijn afgesproken voor 
de kleding vanaf het komende seizoen. Er is nu voor shirts, trainingspakken, kousen en alle 
andere kleding en materialen één model dat we vanaf nu gaan hanteren om tot nog meer 
eenheid in onze tenues te komen. 

 Verder zullen alle shirts en trainingspakken vanaf nu worden voorzien van ons club logo. 

 In aansluiting daarop komen we binnenkort met een webshop waarbij alle materialen uit    
onze club lijn, maar ook andere materialen van Hummel kunnen worden besteld met  
korting. 

 Meer binnenkort op de site. 
 

Bestuur SC Elistha 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Elistha F1 voorjaarskampioen 
 
Op 9 mei heeft Elistha F1 met 6-0 gewonnen van AWC F2.  
Hierdoor  zijn ze de eerste voorjaarskampioen van 2015.  
 

 
Van voorzitter Martin de Goey kregen Mauro, Tygo, Borre, Cas, Silvio, Twan H., Twan G., Owen, 
Vince en trainers Marco Hofman en Dennis Schnitzler de complimenten, een medaille en de  
wisselbeker.  
Sinds de oprichting van Sportclub Elistha, op 31 juli 1926, is er nog nooit een F-team in één  
seizoen twee keer kampioen geworden in deze hoge klasse.  
Het najaar kampioenschap in de 2e klasse werd op 29 november 2014 behaald.  
Na de winterstop won F1 negen van de elf wedstrijden in de 1e klasse.  
Natuurlijk volgde er een rondrit door Elst en verscheen men op het bordes van het gemeentehuis. 

 
 
Renate 
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Elistha F2 voorjaarskampioen 
 
De F2 van Elistha is op zaterdag 16 mei voorjaarskampioen geworden. 
Dit resultaat werd behaald na een ruime 17-1 overwinning op SC Bemmel. 

 
 
Natuurlijk kregen alle spelers en de leiding een kampioensmedaille uitgereikt door  
Lucas Janssen.  
Vervolgens was er een rondrit door Elst op de platte kar. 

 
Na afloop werd er uitgebreid gefeest. 
 
Van harte gefeliciteerd namens geheel Elistha!! 
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Pupil van de week Tijn van Bennekom 
 (Tijn van Bennekom was al pupil van de week in de wedstrijd tegen Loo 1, gespeeld op 12 april, maar door misver-
stand is het verslag niet afgedrukt in het vorige clubblad, onze excuses). 
 

Op zondag 12 april mocht ik als “Pupil van de week” aanwezig zijn bij de wedstrijd Elistha 1 tegen 
Loo 1.  
Om half één was ik in de kantine waar ik de begeleiders Remco, Arie en Rudy en de trainer van 
het eerste elftal een hand gaf. Die trainer was voor deze ene keer Theo Leenders omdat de echte 
trainer met vakantie was. 
Daarna gingen we naar de bestuurskamer om de wedstrijd tegen Loo te bespreken.  
Iedereen kreeg van de trainer te horen wat hij wel of niet moest doen. 
 
Toen de spelers gingen omkleden ben ik alvast met mijn vader een balletje gaan trappen op het 
grote veld. De scheidsrechter kwam de netten van de doelen controleren. Eén net zat niet goed 
vast maar Rudy heeft dat gerepareerd. 

 
Tijdens de warming-up ben ik met twee reservespelers gaan voetballen. Dat was erg leuk. Ik heb 
ze nog een paar trucjes laten zien. 
  
Vlak voor de wedstrijd ging ik weer met de spelers van Elistha naar de kleedkamer waar iedereen 
het Elistha shirt aantrok. Toen de scheidsrechter ons kwam halen mocht ik met hem mee het veld 
op lopen. Na de aftrap kreeg ik de bal en moest ik langs de spelers van Het Loo dribbelen en 
mocht ik proberen de bal in het doel te schieten. Ik schoot de bal tussen de benen van de keeper 
door. 

 
 Tijdens de wedstrijd zat ik in de dug-out tussen de reservespelers en de verzorger van Elistha.  
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Het viel mij op dat de bal veel vaker dan bij de F3 door de lucht geschoten werd en dat er veel 
werd gekopt. Het ging ook allemaal best snel. 
Helaas werd er tijdens de eerste helft niet gescoord. 
In de rust kreeg ik in de kleedkamer drinken en snoep. De trainer was boos op sommige spelers 
omdat ze niet precies deden wat ze moesten doen.  
In de tweede helft duurde het ook weer best lang voordat er een doelpunt viel. Maar toen het dan 
uiteindelijk 1-0 voor Elistha werd was iedereen erg blij en werd er hard gejuicht. Iets later werd het 
zelfs 2-0 en daar bleef het bij. 
  
Na de wedstrijd werd er hard gezongen en met water gegooid in de kleedkamer. Ik vond dat erg 
gaaf om te horen en te zien.  

 
 
 
 
Toen de spelers gingen douchen mocht ik weer naar de 
bestuurskamer.  
 
 
Daar kreeg ik van de trainer een bal waar alle spelers en 
begeleiders van Elistha 1 hun naam op hadden gezet. 
Ook kreeg ik een vaantje van Elistha.  
Dat hangt nu boven mijn bed.  
 
 
 
 
 

Iedereen ging daarna naar de kantine waar een paar tafels aan elkaar werden geschoven. Alle 
spelers van Elistha 1 gingen bij elkaar aan die tafel zitten. Ik kreeg friet met mayonaise en drinken.  
 

 
Ook mijn broertje Finn kreeg een bakje friet. Samen hebben we nog gepraat en grappen gemaakt 
met de spelers. Daarna zijn we naar huis gegaan. 
  
Ik wil alle begeleiders, de spelers en de trainer bedanken voor de leuke middag en de  
mooie kado’s !     
  
Groeten, 
Tijn van Bennekom 
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Verslagen Elistha 1  
 
Elistha 1 – SC Oranje 1    Ruststand 1-2   Eindstand 6-3 
Gespeeld op zondag 26 april 2015 
 
Elistha herpakt zich in de tweede helft. 
 
Elistha startte voortvarend aan de strijd tegen Oranje, de voorlaatste in 5 F. 
Al na 7 minuten schoot Sylvano van den Brink Elistha op een 1-0 voorsprong na een geweldige 
blunder in de Oranje verdediging. 
Na een rush van Michael Melsasail kwam de bal weer voor de voeten van Sylvano te liggen maar 
dit keer had hij geen succes. 
Oranje daarentegen strafte het slechte verdedigen van Elistha wel direct af door Arsie Amiri . 
Stand 1-1 
In de 25e minuut een poging van Michael Melsasail, maar de bal kwam tegen de Oranje keeper  
en een poging van Oranje waarbij de bal via de deklat bij Elistha overvloog. 
Zo ging de strijd aardig heen en weer en liet Oranje zich niet onbetuigd. 
Zo werd Roy Budel lichamelijk afgetroefd door een Oranje speler en vloog de bal uit een vrije trap 
van zo'n 26 meter over. 
Twee minuten later was het wel raak. Uit een voorzet vanaf links kon Danny Tolhuisen de 1-2 
voor Oranje binnenschieten. 
Julian Milatz zocht het Oranje doel veel te hoog en had opnieuw Danny Tolhuisen de 1-3 op zijn 
“hoofd'' ,maar gelukkig bleef Elistha toch nog in de race. 
Niet iedereen had er nog geloof in dat dit nog goed zou komen. 
Door de vele onderbrekingen werd er na 55 minuten voetbal voor de rust gefloten. 
Ruststand 1 - 2 
 
Maar Elistha kwam opgefrist uit de kleedkamer, ook de speech van trainer Ron Stoffelen kreeg 
zijn uitwerking. 
De bal uit de vrije trap van Michael Melsasail vanaf zo'n 24 meter vloog er na de stuiter direct in, 
waarbij de toch goede doelman van Oranje geen kans had. 
Stand 2-2.  Jordy Toonen werd gewisseld voor Nick Kexel. 
In de 57e minuut tilde Sylvano v.d. Brink de bal over de Oranje doelman heen in het lege doel en 
bracht de stand op 3 - 2 .  
Een hele opluchting voor velen. 
Na een uur spelen moest Stefan Polic redding brengen op een schot van Chergio Vetvichie en 
deed dat zoals het moet. 
In de 63e minuut scoorde Sylvano v.d. Brink alweer zijn derde doelpunt na een heerlijke pass op 
maat van de snelle Nick Kexel.   Stand 4-2. 
Nauwelijks twee minuten later zomaar de 4-3, na vermeend buitenspel van Oranje. 
Elistha verprutste nog een paar kansen en mocht Maikel Melsasail naar de kant en kwam Jochem 
Heijnen hem vervangen. 
Deze speler gaf de pass waaruit Sylvano v.d. Brink zijn vierde doelpunt kon scoren en de buit voor 
Elistha toch binnen leek te zijn. Stand 5-3 
Twee doelpogingen van Oranje brachten niets op. 
Maurice Peters schot op doel vloog zo'n 8 meter over de ballenvanger ( veel te hoog) 
Topscoorder Sylvano v.d. B kreeg een publiekswissel , mag ook wel met vier doelpunten en werd 
vervangen door Kevin van Bronswijk, die bijna nog scoorde uit een pass van Julian Milatz. 
De bal uit de vrije trap van Maurice Peters ineens van zo'n 24 meter afstand sloeg in als een raket 
en zo werd de eindstand van 6-3 bereikt. 
Na 97 minuten voetbal konden de teams na een sportieve wedstrijd gaan douchen. 
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De wedstrijdbal werd geschonken door Wijnhandel Halve Morgen uit Elst. 
 

 
 
www.halvemorgen.nl 
 
 
Pupil van de week was Jelte Harbers uit de F4 
Scheidsrechter was de heer A. Meijnen uit Wageningen. 
Rapportcijfer voor de man in het ,,geel'' : een dikke 7 
 
Mahe 
 
 

 
 
 
Elistha 1 –  CHRC 1      Ruststand 0-1   Eindstand 1-2 
Gespeeld op zondag 3 mei 2015 
 
Strandt Elistha in het zicht van de haven ? 
 
De geschorste twee, Wesley Toonen en Rowan Leenders, konden na de rode kaart en één week 
directe schorsing nog meedoen in afwachting van de uitspraak. 
Resp. vier en drie weken geschorst ingaande maandag 4 mei 2015. 

 
 
Zoals gewoonlijk kreeg Elistha in de eerste tien minuten weer de beste kansen om de wedstrijd te 
kunnen beslissen, maar ook nu weer kon Kevin Tap zijn hoofd niet goed onder bal krijgen om te 
kunnen scoren. Weg kans. 
Twee minuten later, de toch altijd scorende aanvaller Sylvano v.d. Brink, die door mag spelen na 
vermeend buitenspel en vrij voor de CHRC doelman de bal naast schiet.  

http://www.halvemorgen.nl/
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In de 12e minuut wipt Michael Melsasail de bal vakkundig over de CHRC verdediger en schiet met 
zijn linker been maar net naast. 
Toch drie geweldige kansen om te scoren. 
Gescoord werd er wel door v.d. Brink, ja uit buitenspel situatie, maar dat vond ook deze scheids 
niet goed. 
In de 30e minuut een goede redding van Stefan Polic, die de bal uit een corner met één hand voor 
een aantal CHRC’ers wegplukte. 
In de 35e minuut, de eerste geblesseerde aan Elistha kant. Jimmy Scheerder naar de kant en 
Nickje Kexel erin. 
Maurice Peters probeerde het ook een keertje, vijf meter overgeschoten, maar niet geschoten is 
altijd mis, is toch het spreekwoord !! 
In de 41e minuut de niet verwachte 0-1 voor CHRC, waarbij de no.17, Nick de Leeuw, via een 
doorkopbal wist te scoren. 
Nog een vette kans kreeg CHRC in  de 46e minuut, ondanks de vrije doorgang werdde bal geluk-
kig voor Elistha naast geschoten. 
Na 10 minuten blessuretijd was het ,, tea time " 
 
De hoop was gericht op de tweede helft.  Het schot van Jordy Toonen op de keeper in de 52e  
minuut en drie minuten later het schot van Nick Kexel over hadden een beter lot verdiend.    
Commentaar op de leiding, ja dat mag, hij floot soms een beetje laat en een beetje warrig. 
In de 63e minuut de wissel Rowan Leenders uit en Jochem Heijnen in. 
Elistha kwam ook nog eens met 0 -2 achter. Alle ogen waren gericht, alleen niet op de no. 8  
Raymond Rensen, die de bal, helemaal vrij, kon binnenschieten. 
Waar waren de Elistha verdedigers? 
Gelukkig kon Sylvano v.d. Brink de stand weer vlug terug brengen naar 1-2 na een  terugsprin-
gende bal. 
Stefan Polic hield Elistha nog in de race door een redding met zijn rechter voet. 
In de 87e minuut zag Michael Melsasail zijn schot vanaf links voorlangs vliegen. 
Net voor tijd nog een enorme kans voor de no.14 van CHRC, ook hij stond alleen voor 
keeper Polic, maar ook hij faalde jammerlijk.  Ook de blessuretijd van 5 minuten was niet aan 
Elistha besteed. 
Zo bleef Elistha achter met een flinke kater en heeft het verdere verloop niet meer in eigen hand. 
Pakt Elistha nog de titel, een tweede plaats of een periode ?  Of wordt het weer niks. 
Volgende week zal alles duidelijk worden 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

MARTENS METAAL ELST B.V. 
 

www.martensmetaal.com 
 
Pupil van de week was Pim van Eijk uit de F 4. 
Scheidsrechter was de heer W. Terwoert uit Herveld.  
Hij had bepaald niet zijn goede dag.  Let wel, Elistha verloor niet door de scheidsrechter. 
Rapportcijfer voor de man : een 4 - 
 
Mahe 
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Pupil van de week Pim van Eijk 
 
Hallo allemaal! 
 
Zondag 3 mei mocht ik mee als pupil van de week met het eerste van Elistha.  
Wij konden kampioen worden dus dat maakte het extra spannend! 
Toen ik aan kwam gingen we eerst naar de teambespreking; de mannen gingen praten met elkaar 
en ze vroegen aan mij wat ik dacht dat de uitslag zou worden van de wedstrijd, ik dacht 3-1!!  
Ook vroegen ze voor wie ik was; PSV! Want die is kampioen ;-) 
Daarna gingen we omkleden en het veld op. Ik mocht mee doen, dat vond ik erg leuk!  
Eerst gingen we weer terug naar de kleedkamer en daarna, samen met de tegenstanders en 
scheidsrechter het veld weer op. Ik mocht naast de scheids lopen en de Wedstrijdbal vasthouden.  
 

 
 

Toen de wedstrijd begon mocht ik de aftrap doen en heb ik gelijk maar even gescoord ;-) 

 
 
 
In de rust mocht ik mee naar de kleedkamer en kreeg ik limonade en snoepjes. In de kleedkamer 
zei de trainer: "nu gaan we ons best doen en goed overspelen, dan gaan we vanzelf scoren!" 
Daarna gingen we weer het veld op. Toen vond ik ook nog 0,05ct op het veld! 
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De wedstrijd eindigde met 1-2...(maar eigenlijk 2-2, want ik had ook gescoord!) 
Na de wedstrijd gingen we weer terug naar de kleedkamer, omkleden en hebben we gepraat. 
Ik kreeg een mooie voetbal en vlag ( die hangt nu aan mijn bed) en friet en drinken in de kantine. 
Ik vond het een hele leuke dag en heb veel geleerd!! Volgende keer hoop ik dat jullie winnen!!! 
 

 
 
Groetjes Pim van Eijk 
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WVW 1 – Elistha 1       Ruststand 0-1   Eindstand 1-1 
Gespeeld op zondag 10 mei 2015 
 
Elistha speelt nog 1 of..............3 wedstrijden ! 
 
De laatste competitiewedstrijd was zondag uit tegen WVW in Weurt in een leuke entourage, 
Veel publiek, mooi weer , want ook voor WVW stond er nog wat op het spel. Of definitief 2e wor-
den of via een periode plaats verder. 
Het begin verliep rustig, geen noemenswaardige dingen te noteren. 
In de 16e minuut een pass van Michael Melsasail op Sylvano v.d. Brink, die zich knap langs de 
back van WVW manoeuvreerde, maar zag de bal out gaan. 
De van de toch dichtbij ingeschoten bal van WVW werd gepareerd door Stefan Polic. 
In de 27e minuut kreeg Elistha een vrije trap te nemen schuin voor het WVW doel.  
De goed genomen bal door Maurice Peters was net iets te hoog voor de Elistha topscoorder  
Sylvano v.d. Brink. 
Daarna bleef het een poos rustig tot aan de 46e minuut. 
Na een pass van Michael Melsasail en door handig weg te draaien van zijn directetegenstander 
lag een vrij veld open voor de jeugdige Elistha speler Julian Milatz. 
Vanaf zo'n 20 meter verdween de bal met een curve rechts in de bovenhoek. Stand 0 - 1 
In de 50e minuut een poging van Maurice Peters, veel te hoog, over de ballenvanger. 
De laatste kans was voor WVW, Elistha’ s keeper Stefan Polic beoordeelde een hoge voorzet ver-
keerd, maar gelukkig had het geen gevolgen voor de stand. 
In de eerste minuut na rust moest hij weer aan de bak en keerde hij uit een corner de ingekopte 
bal van WVW. 
 
In de 58e werd het bijna 1-1, maar Maurice Peters bracht redding. De WVW midvoor stond alleen 
voor Stefan Polic, maar treuzelde te lang. 
Nadat David Arts geblesseerd was uitgevallen en vervangen was door Jordy Toonen ging het 
aansluitend direct verkeerd. 
De bal uit de genomen corner werd door Thomas de Klein direct in het Elistha doel gekruld.   
Stand 1-1 
WVW werd sterker en sterker, maar Elistha bleef overeind en probeerde zelf met counters, door 
de verre uittrappen van Stefan Polic, gevaarlijk te worden. 
Wel moest Danny Versteege een WVW inzet onschadelijk maken om erger te voorkomen. 
Nick Kexel ging eruit in de 80e minuut en Dean Polman kwam hem vervangen. 
Even later weer een kansje voor WVW , de bal gelukkig niet tegen het net, maar in het zijnet. De 
druk bleef op het Elistha doel. De bal uit een schot uit de tweede lijn vloog maar rakelings over en 
Elistha wisselde nog een keer, Jimmy Scheerder eruit en Hylke Baltussen erin. 
In de 93e minuut werd Dean Polman hard  onderuit geschoffeld net buiten het 16 meter gebied. 
De vrije trap zou bijna nog iets opgeleverd hebben, maar het was net niet. 
En de druk bleef op het Elistha doel. Erg penibel werd het  nog in de 97e minuut, toen de bal bijna 
in eigen doel vloog. 
Maar de scheids redde Elistha door in 98ste minuut voor het einde te blazen. 
Elistha mooi op de 2e plaats geëindigd en plaatste zich direct voor de wedstrijd tegen de nummer 
2 uit de 5e klas E   ..... Victoria '25  uit Afferden te spelen op 14 mei , Hemelvaartsdag. 
Scheidsrechter was de heer van Zwam  
Rapportcijfer voor de man :  een magere 6 
 
Mahe 
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Resume seizoen Elistha 1 
 
Elistha 1 eindigde als 2e in de 5e klas F 
Na een hele slechte start, uit de eerste vijf wedstrijden werden slechts 3 punten behaald, begon 
het ineens te lopen. 
Zo bleven de oranjehemden maanden achter elkaar ongeslagen en werden elke keer de drie pun-
ten binnengehengeld. 
Met het kleine dipje bij Krayenhoff uit en het verlies thuis tegen CHRC waren het toch de wedstrij-
den waar dure punten bleven liggen, die je nu aan het einde tekort komt. 
 
Iedereen weet waar we het hebben laten liggen. Zonde. 
Thuisbalans :  11   7    0    4    21     31 -  23 
Uitbalans      :  11   7    3    1    24     35 -  14 
 
De grootste overwinning was tegen Loo uit  6 - 0 
De grootste nederlaag was tegen Eendracht uit  8 - 5 en tevens meest doelpuntenrijke wedstrijd. 
Dertien stuks en ook nog vijf keer scoren en toch nog verliezen. 
In slechts vier wedstrijden werd de nul achterin gehouden 
Alleen tegen Krayenhoff uit werd er niet door Elistha gescoord. 
Tegen Arnhemia werd maar één schamel puntje behaald. 
Tegen Edesche Boys, Loo, SC Oranje en SVHA werden zes punten binnengehaald.               
Scheidsrechters met het hoogste rapportcijfer waren de heren Benali uit Bennekom en de heer 
Schipperheijn uit Nijmegen. Beiden een 7 ½  . Maar er waren ook bij met een 4 
Door als 2e te eindigen kan Elistha in een duel tegen Victoria '25 proberen alsnog te promoveren. 
Zie verder in her clubblad. 
Mahe 
 
 

D1 wordt derde in de Arnhem Cup 
 
Elistha D1 heeft deelgenomen aan de Arnhem Cup. Op de finalezondag (7 juni) werden de halve 
finale en de finale gespeeld. De spelers waren veelal eerder van het jeugdkamp teruggekomen en 
niet echt helemaal uitgerust. Toch werd een mooie derde plaats behaald. 
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F1 wint KNVB Beker 
 
 

 
 
 

Na het kampioenschap in de eerste klasse vorige week heeft de F1  
historie geschreven door de regio beker district oost ook te winnen!  
Wat een fantastische prestatie! Namens geheel Elistha proficiat! 
 
De wedstrijd werd gespeeld tegen OVC'85 F1 uit Oosterbeek. 
Na een spannende wedstrijd was de uitslag 3-3.  
Omdat Elistha de penalty's beter nam werd men de winnaar. 
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Elistha E2 sluit mooi seizoen af. 
 
Elistha E2 heeft op 30 mei jl. een mooi seizoen afgesloten met de toernooiwinst bij het sterk  
bezette toernooi bij SDZZ uit Zevenaar. 
 

 
 

Tenslotte werd op maandag 1 juni het seizoen helemaal beëindigd met de laatste training. Zoals 
het een traditie is bij alle jeugdteams gebeurt dit met een wedstrijd tegen ouders en familie.  
Ondanks de inspanningen van enkele vaders won de E2 met 5-4. 

 
 

Een prettige vakantie en veel succes en plezier het volgende seizoen in je nieuwe team! 
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Elistha bedankt ! 
 
Na de zomer zal Jedidja Polaseke, nu speler bij de E1, niet meer terugkeren als Elistha-speler. 
Jedidja is door N.E.C. uitgenodigd om daar m.i.v. 17 augustus te komen spelen.  
Hij gaat dan deel uitmaken van het zgn. “schaduwteam” E1-o11.  
 
In het afgelopen seizoen werd Jedidja in het najaar gescout door Vitesse. Daar mocht hij een aan-
tal keren komen trainen in de talentenacademie. Steeds werd na drie trainingen besloten of hij nog 
weer door mocht. Best spannend natuurlijk allemaal. Uiteindelijk kwam  in februari het bericht dat 
hij niet meer door mocht. Een kleine teleurstelling natuurlijk, maar die duurde niet al te lang. 
Want ondertussen had Jedidja ook al meegedaan aan een toernooi van N.E.C. in Breda op  
17 januari  als een stage-activiteit. Daar had hij erg veel plezier in gehad. Het was een indoortoer-
nooi waar hij mocht spelen tegen jeugdteams van clubs als Feyenoord, PSV, enz. 
Kort daarop kregen we het bericht dat zijn stageperiode bij N.E.C. verlengd zou worden met een 
aantal trainingen. Na afloop van deze trainingen zou opnieuw bekeken worden of hij door zou  
mogen in de voetbalacademie van N.E.C. 
Een week later werden we gebeld met de mededeling dat ze graag met Jedidja aan de slag willen 
en hem een plek willen geven in het bovengenoemde team.  
Voor Jedidja is dit een droom die uitkomt! 
 

                       
Als 4-jarige bij de Kabouters en in maart 2015 bij de stagetraining van N.E.C. 
 
En zo komt het, dat hij na de zomer gaat starten met drie trainingen per week op het multifunctio-
neel sportcomplex “De Eendracht”, direct achter het Goffertstadion in Nijmegen. Daarnaast zal het 
team waarin hij speelt, gaan deelnemen aan een 9 tegen 9-competitie in de 2e divisie. Dit wordt  
een mooie uitdaging voor hem. Hij gaat op een hoog niveau trainen en competitie spelen en zal 
daardoor als voetballer zeker verder groeien en vast ook beter worden.  Dat is ook de reden dat 
wij als ouders hem dit gunnen, ondanks dat het best een hele opgave zal worden om alles, vooral 
organisatorisch gezien, geregeld te krijgen. Maar hij heeft er zin in en we gaan er samen voor! 
 
Natuurlijk zal hij zijn teamgenoten bij Elistha zeker nog wel gaan missen!  
Jedidja startte op de dag van zijn 4e verjaardag bij de kabouters, nu al weer ruim 5 jaar geleden. 
Voetbal is zijn lust en zijn leven en hij is vaak op de Pas te vinden. Dat zal het komend jaar dus 
gaan veranderen. 
Namens Jedidja bedanken wij iedereen bij Elistha die de afgelopen jaren van betekenis is ge-
weest voor hem, met name de trainers én spelers met wie hij samen gespeeld heeft! 
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Verslagen Elistha 1 (beslissingswedstrijd en nacompetitie) 
 
Victoria ’25  1 – Elistha 1      Ruststand 2-1   Eindstand 3-1 
Gespeeld op Hemelvaartsdag 14 mei 2015 op neutraal terrein in Weurt 
 
Elistha komt net iets te kort 

 
 
De vraag verleden week: Hoeveel wedstrijden zou Elistha nog moeten spelen om toch eens een 
keertje te promoveren? Een of drie ? 
Het antwoord na de wedstrijd tegen Victoria '25 is nog twee met andere woorden de wedstrijd  
tussen de beide als tweede geëindigde ploegen werd gewonnen door Victoria'25. 
Rest Elistha niets anders dan de escapewedstrijd tegen OVC '85 uit Oosterbeek. 
Dit in een tweeluik  en de winnaar promoveert alsnog naar de 4e klas (Elistha)of handhaaft zich in 
deze klas (OVC'85) 
 
Dan de wedstrijd tegen Victoria'25 . De eerste tien minuten waren voor Elistha, met een corner en 
een schot van Michael Melsasail net over. 
In de 10e minuut was het wel raak. De Victoria keeper kon de bal niet klemvast houden na de 
hard ingeschoten bal van Maurice Peters en Sylvano v.d. Brink was er als de kippen bij om dit 
presentje te verzilveren. Stand  0-1 en dat na tien minuten spelen. 
Slecht drie minuten mocht Elistha feestvieren toen de bal ook achter Stefan Polic in het netje lag. 
Zijn foutief ingeschatte reddingsactie hielp Victoria in het zadel en nadat Maurice Peters nog op de 
doellijn redding bracht was het alle hens aan dek. 
Elistha kreeg via Sylvano v.d. Brink een kansje, maar liep zich stuk op de tweede verdediger, na-
dat hij zich knap langs de eerste wist te maneuvreren. 
Ook Michael Melsasail, zeer ijverig, wist de bal niet op de juiste wijze aan te nemen zodat hij ge-
vaar zou kunnen stichten. 
Met het half uur was het bijna gedaan, een voorzet dwars door het hart van de Elster verdediging 
bereikte wel de Victoria's midvoor, maar faalde op zijn beurt muisjevrij voor de keeper hopeloos. 
Drie minuten later, minuut 33, een corner voor Victoria, die ineens in het Elistha doel valt.  
Verdedigers en keeper even niet thuis. Waar waren ze ? 
Stand 2-1 Doelpuntmaker was Rick van de Berg. 
Michael Melsasail probeerde het twee keer zonder succes en ook v.d. Brink handig vrijgespeeld 
op rechts, maar zijn voorzet was weer net iets te hoog voor zowel Melsasail als Peters. 
Ruststand 2 - 1 
De bal in de 48e minuut ingeschoten door Michael Melsasail werd door de Victoria keeper knap uit 
de rechter hoek geplukt.  Aan de andere kant toch weer een kansje voor de groen-witten (Victo-
ria).  Opnieuw een bal dwars door de Oranje defensie en een schot van de linksbuiten net naast. 
Was het uitstel van executie ? 
In de 59e minuut wist Stefan Polic eerst nog met de voet redding te brengen, maar de terugsprin-
gende bal belandde wederom voor de voeten van Karol Kleinert, die de  Elster keeper omspeelde 
en 3-1 liet aantekenen.  Wedstrijd gelopen ? 
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In de 63e minuut de eerste Elster wissel, Robbert Jan Boekelmans, meters gemaakt op het  
middenveld, werd vervangen door Dean Polman. 
Elistha durfde iets meer naar voren te spelen en had pech dat het schot van Michael Melsasail op 
een speler van Victoria uiteenspatte na de solo van Sylvano v.d. Brink. 
Pech voor diezelfde v.d. Brink, omdat zijn inzet de lat raakte en dus was het weer net niet. 
In de 79e minuut werd Hylke Baltussen vervangen door Jochem Heijnen en  Jimmy Scheerder in 
de 85e minuut door Nick van Kleef. 
Elistha bleef aandringen en zo zag invaller, Jochem Heijnen, zijn schot worden gekeerd door de 
Victoria keeper en zag Nick van Kleef zijn inzet naast gaan. 
Een beetje pech, maar toch. 
Een sportieve wedstrijd met veel publiek van alle kanten.   
Elst , Afferden,  Valburg, Oosterbeek, zelfs uit Ede. 
En onder een lekker zonnetje en met vuurwerk. 
De scheidsrechter was de heer Donners uit Nijmegen bijgestaan door twee neutrale assistent 
scheidsrechters en om het met de woorden van René van der Gijp te zeggen: 
Die ene kon er echt he-le-maal niets van. Ook vlagde hij bij een ingooi van Elistha voor  
OFFSIDE , maar redde zich door te zeggen op het vele commentaar: 
Ja, het was verkeerd ingegooid. 
Ondanks dat en noem maar op, Elistha heeft niet door het arbitrale trio verloren maar van Victoria. 
  
Rapportcijfer voor de scheidsrechter net een : 6je. 
 
Mahe 
 

 
 
Elistha 1 –  OVC’85 1      Ruststand 1-4   Eindstand 3-5 
Gespeeld op zondag 17 mei 2015 
 
Elistha verspeelt weer een kanst 
 
Om  naar de 4e klas te kunnen promoveren moest Elistha  in een tweeluik tegen OVC'85 uit Oos-
terbeek proberen om alsnog de bovenliggende partij te zijn. 
Na de teleurstelling in Weurt tegen Victoria '25 zou ook dit geen klein karweitje worden. 
Ook OVC'85 hing aan de laatste strohalm en zou zich bij winst gehandhaafd weten In de 4e klas. 
Op een kaal veld zonder reclameborden (zeker in de was) probeerde Maurice Peters het uit een 
vrije trap, ook de vrije doortocht van Michael Melsasail werd afgefloten wegens offside.  Zo ge-
beurde er weinig en werd er nog geen kans gesignaleerd. 
Een Elistha uitval werd door de scheidsrechter abrupt afgefloten , omdat er een OVC speler ge-
blesseerd op de grond lag. Eerder liet hij doorspelen na een gelijke situatie voor OVC'85.   
Consequent......neen niet echt. 
In de 25e minuut moest de OVC keeper buiten de zestien meter met zijn hoofd redding brengen 
voor de aanstormende Sylvano van den Brink na de heerlijke pass van Michael Melsasail. 
In de volgende minuut de pass van rechts door van den Brink op het hoofd van Michael Melsasail 
waarbij deze getimed de verre hoek uitzocht en de bal over de keeper  in het OVC doel kopte. 
Stand 1 - 0 
Het eerste half uur was duidelijk voor Elistha en menige toeschouwer zag het wel zitten voor 
Elistha. Geen vuiltje aan de lucht. Maar voetbal is voetbal en in een kwartier veranderde alles,  
zo ook vanmiddag. 
In de 33e minuut maakte OVC een beetje gelukkig gelijk, de bal verdween via het bovenbeen en 
rug van Rowan Leenders toch over de doellijn.  Stand 1 - 1 
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Twee minuten later  eerst de bal nog naast geschoten door een OVC'er, maar even later toch de  
1 - 2 door Kevin van de Borden voor OVC'85 nadat twee seconden eerder  Stefan Polic nog met 
de voet redding had weten te brengen. 
In de 40e minuut een strakke voorzet vanaf rechts en zomaar ingeschoten door de OVC midvoor 
Joost Jansen . Stand 1 - 3   Waar waren de oranje verdedigers ? 
Net voor rust tastte de Elistha keeper mis op een voorzet van OVC en werd de bal tegen de tou-
wen gekopt door Luuk van der Valk.   Stand 1 - 4  
Stefan Polic raakte ook nog geblesseerd (pink uit de kom) en moest vervangen worden door 
good-old Dennis Overeem. 
Maar hoe kun je in godsnaam in 15 minuten tijd een wedstrijd zo uit handen geven. 
Ruststand  1 - 4 
Na de thee toch weer een sprankje hoop . Sylvano van den Brink werd bij zijn doorbraak gevloerd 
en verzilverde zelf de toegekende pingel.    Stand 2 - 4 
Aan de andere kant een pingel voor OVC en terecht, alleen deze werd gehouden door Dennis 
Overeem.  Elistha werd sterker en sterker. 
Zo bereikte de bal van Melsasail's voet net niet de mee sprintende Sylvano van den Brink. 
Maar Kevin Tap deed het op zijn eigen manier Met een hard afstandsschot bracht hij de stand  
3 - 4 op het scorebord.  
Zou de gelijkmaker nog vallen? Het zou kunnen, want OVC moest achter uit. 
In de 75e en 78e minuut twee pogingen voor Elistha wat niets opleverde. 
Jochem Heijnen had eigenlijk moeten scoren uit de voorzet van Maurice Peters maar deed dat tot 
verdriet van geheel Elistha niet. En de spanning nam toe. 
In de 83e minuut redde Dennis Overeem Elistha door een kopbal van OVC uit de bovenhoek te 
tikken. Knappe redding. 
Ook Erik van de Upwich kwam nog in het veld voor Rowan Leenders(85e min) 
De laatste uitbraak van OVC'85 werd Elistha fataal. In een drie tegen twee situatie bracht Ampa 
van de Drift de stand op 3 - 5 en was de tank bij Elistha leeg.  Jammer van die laatste tegengoal. 
Dat zou wel eens de beslissende geweest kunnen zijn.  
Rest alleen nog de return op 2e Pinksterdag in Oosterbeek. Zou het nog kunnen?  Zeg nooit nooit. 
Scheidsrechter in deze sportieve wedstrijd was de heer Schipperheijn uit Nijmegen 
Rapportcijfer voor de man : 7,5 
 
Mahe 
 

 
 
OVC’85  1 – Elistha 1      Ruststand 0-1   Eindstand 4-2 
Gespeeld op maandag 25 mei 2015 
 
Met dank aan de scheidsrechter 
 
Nadat de  eerste wedstrijd tegen OVC thuis in Elst met 3-5 was verloren begon Elistha frank en 
vrij aan deze return. Wat was er nog mogelijk ? 
Direct in het begin het eerste schot van Sylvano van den Brink op het OVC doel. De keeper 
redde tot corner. Jochem Heijnen bij de eerste paal en weer een redding van de OVC doelman. 
Een solo van v.d. Brink in de 3e minuut en weer gestuit op de keeper. Inderdaad een vurige start 
van de Oranje hemden. 
En snel ging het. In de 5e minuut de vrije trap van OVC waarbij de bal maar zo achter goalie Den-
nis Overeem in het doel plofte, maar licht aangeraakt was en dus offside. 
In de 15e minuut een goede pass van Jochem Heijnen op Michael Melsasail, wiens,schot ook al 
werd gepareerd door de OVC keeper. 
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Elistha bleef komen, was de bovenliggende partij en kwam verdiend op een 0 – 1,voorsprong, na-
dat v.d. Brink eigenlijk te diep werd aangespeeld door Kevin Tap. Maar Sylvano van den Brink wist 
de bal toch nog voor het doel te krijgen en werd door Kevin Tap hard onder de keeper door in het 
OVC doel geschoten.  Stand 0 - 1 
Feest natuurlijk in het Oranje kamp . 
Het feestgedruis werd enigszins getemperd door het uitvallen van invaller doelman Dennis Over-
eem. Jurrian Ruiten was zijn vervanger. 
In de 28e minuut zagen we de enorme ketser van Maurice Peters, die de bal op knullige wijze ver-
speelde net buiten de 16 meter en met geluk zag, dat de bal ingeschoten door een OVC'er de 
deklat toucheerde. 
Tot aan de rust was het even stil op het strijdtoneel en kon Elistha met een 0 - 1 voorsprong gaan 
thee drinken.  
De Oosterbeekse thee had goed gedaan en zo kon Michael Melsasail de stand op 0 - 2 brengen 
nu na een enorme blunder van de overigens prima keepende doelman van OVC'85. 
Zou het dan toch gebeuren.................................. 
 
Drie minuten later was alles anders en stond de hele wedstrijd op zijn kop. 
Wesley Toonen kopte de bal verkeerd terug op doelman Ruiten, maar zag dat het niet 
goed ging, omdat de aalvlugge Ampa v.d. Drift vrije baan bleek te hebben en met een lichtelijk 
contact van Wesley Toonen werd hem de doortocht belet. 
De scheidsrechter gaf demonstratief een penalty en ook nog een rode kaart voor Wesley Toonen. 
Was hij de laatste man, neen! Rowan Leenders stond op gelijke hoogte. Kevin van der Borden 
voltrok het vonnis en scoorde de 1-2 voor OVC '85 
Elistha moest even op adem komen en nadat de linkshalf nog eens een keer hard naast had ge-
schoten viel het doek voor Elistha door het tweede doelpunt van  weer Kevin van de Weerden, dit 
in de 60e minuut. 
Helemaal gedaan was het met Elistha in de 61e minuut toen Ampa v.d. Drift de 3  - 2 voor OVC'85 
scoorde  
In de 65e minuut de wissel bij Elistha. Julian Milatz er uit en Erik van der Upwich er in. 
Zo kreeg hij nog een kansje, maar wachtte net iets te lang met schieten en ook het vliegende 
schot  van Melsasail werd gepakt door de OVC doelman, de pass was van Rowan Leenders. 
De tank bij verschillende  Elistha spelers begon leeg te raken, natuurlijk 11 tegen 10 dat is lekker 
voetballen en was het laatste kwartier volledig voor OVC. 
Eerst de enorme kans voor Ampa v.d. Drift  en een vrije trap op het Elistha doel met een kopbal 
net naast. 
Kansen te over voor OVC'85 en in de 87e minuut scoorde Luuk van Gestel ook nog eens de 4 - 2. 
Wedstrijd over en uit.  
Elistha speelde toen zelfs met 9 man. Had reeds drie keer gewisseld , Nick Kexel was eerder al de 
plaatsvervanger voor Jimmy Scheerder en Michael Melsasail zat al vroegtijdig uit te puffen in de 
dug-out. 
Wat kan een wedstrijd op zijn kop gezet worden door één beslissing van de scheidsrechter, nota 
bene dezelfde man, die in de wedstrijd tegen Victoria '25 liep te vlaggen en er toen al niet veel van 
bakte en vanmiddag was het al niet veel beter. 
Hoe kan de KNVB dezelfde pias nu weer aanstellen. 
Normaliter moet je je hand in eigen boezem steken, maar hier word je niet vrolijk van 
Rapportcijfer  voor de man:  pas douze points. 
Slechts een 4- 
 
Mahe 
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JEUGDKAMP 
 

In het weekeinde van 5,6 en 7 juni is het jeugdkamp gehouden voor de pupillen. 
Hierna een aantal foto’s gemaakt door Edwin Jansen en een aantal van diverse facebookpagina’s. 
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Sportevenement voor mensen met een beperking. 
 

 

Op zondag 20 september 2015 vindt er op sportpark De Pas in Elst een uniek sportevenement 

plaats voor mensen met een beperking. Op deze dag kunnen zij deelnemen aan diverse  

sportactiviteiten zoals voetbal- en hockeywedstrijden. Ook worden er demonstraties gegeven van 

andere sporten die geschikt zijn voor mensen met een beperking en die in de regio beoefend  

kunnen worden.  

Natuurlijk zijn partners, gezinsleden, ouders, verzorgers en kinderen ook van harte welkom.  

De organisatie is in handen van de sportverenigingen HCOB, Elistha, Spero, welzijnsorganisatie 

Driestroom en Uniek Sporten. 

 

Sporten is alledaags geluk 

Sporten is leuk, houdt het gewicht op peil, bestrijdt gezondheidsproblemen en ziekte, verbetert het 

humeur, draagt bij aan persoonlijke groei en brengt je in contact met anderen, kortom sporten is  

alledaags geluk. Ook voor mensen met een beperking. Helaas blijft sportdeelname onder deze 

groep vaak nog te ver achter.  

Om sportdeelname te stimuleren en te peilen of er belangstelling is voor G-sport organiseren de  

genoemde clubs en organisaties een sportdag vol beweging en gezelligheid op  

zondag 20 september 2015. 

 

Sport, muziek en meer.. 

De dag start om 12.00 uur en is bedoeld voor mensen met een beperking: meisjes en jongens,  

vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd en aard van de beperking, maar ook voor hun partners,  

gezinsleden, ouders, verzorgers en kinderen. Naast de diverse sportwedstrijden en sportwork-

shops is er tijdens de dag een muzikale omlijsting.  

Ook is er informatie te krijgen over G-sportmogelijkheden. Om 14.00 uur wordt de dag feestelijk 

afgesloten. Het exacte programma wordt te zijner tijd bekend gemaakt.  

 

Aanmelden en meer informatie 

Wil je deelnemen aan de sportdag, dan vragen we je om je aan te melden bij Lion Boeijen via 

mvv@hcob.nl of 06-38813987. Als je alleen komt kijken, dan hoef je je niet aan te melden.  

Voor meer informatie over de sportdag kun je contact opnemen met Chantal Migo,  

via 026–352 38 50 of 06–10 11 89 09 of per E-mail: c.migo@unieksporten.nl.  

Graag tot ziens op 20 september 2015! 

 

mailto:mvv@hcob.nl
mailto:c.migo@unieksporten.nl
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VERJAARDAGEN 

 

JULI AUGUSTUS

03 BEP HENDRIKS 02 BOB HENDRIKS

05 ARNO JANSEN 04 REMCO HENDRIKS

06 PIM KOESLAG 04 TIJN POLKAMP

06 JURGEN VAN RIJN 05 PEPIJN CLUIJTMANS

06 CAS STEVENS 06 THIJN TEN HAM

08 SEM GERRITS 06 ERIC SPEE

08 JOEP MEUSSEN 07 JELTE HARBERS

08 MAIK VAN DER WOUDE 07 OWEN SCHNITZLER

09 MAX POELMAN 09 RONNIE VAN DULM

10 ANNEKE CLAASSEN PETERS 10 REMCO VISSER

10 JOSHUA RAJA BOEAN 11 DENNIS GEURTS

11 HERMAN CLAPPERS 13 MARCEL GEURTS

15 MELANIE JANSEN VD LAAK 13 RICK SONDEREN

16 JEROEN WICHHART 15 JULIAN MILATZ

17 DICK VAN HATTEM 15 MIKE VISSCHER

18 JULIAN JANSEN 17 YOURI BUIL

18 LUNA LATUL 17 RAMON KREGTING

20 RENO VEENSTRA 18 JOOP SPEIJERS

23 DANI VEENSTRA 19 NIELS HOFSTEE

27 DANNY DULOS 19 MICHAEL MELSASAIL

27 STAN VAN INGEN 19 JOHNNY VAN SINDEREN

27 DANIEL VISSER 19 ROBIN VAN ZADELHOFF

30 HANS HOLTROP 21 PIM VAN EIJK

30 TOM TERNG 22 OMAR GHAUSI

30 ROSA OP HET VELD 22 MAX HENDRIKS

31 BART VAN RIET 22 SEMIN IRISKIC

22 MARCO JANSEN

23 JIMMY SCHEERDER

23 TIJN WIERSMA

24 IMKE GASSELING

24 PIM STEVENS

26 TACO HENDRIKS

26 TIM HENDRIKS

27 OMAR ALDOLEMI

27 ROBBIE DULOS

28 HENK JANSSEN

28 SIMON MAÄTITA

31 WILLARD HERMSEN

31 LUC GERRETSEN

31 NIEK STEVENS

31 RAMON VOSSELMAN
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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 MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

AUTOSCHADE ELST BV MANTEL for fashion and sport

AUTOSERVICE LAMPRECHT MEURS, loodgietersbedrijf

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN MIKO, koffie / lavadrinks

BERNS BV, horeca Nijmegen NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant NOTARISSEN ELST

BURGERS onderhoudsbedrijf OVERBETUWE COLLEGE,

CAFÉ 'T FORT OMNISIGN, reclame design bureau

CARWASH CENTER Elst autowassen ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum

CEES VAN WOUDENBERG OUWERLING OPTICIENS

CHR. MULLER TOUW BV OZON BV afval olie

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE PLAZA HENDRIKS, cafetaria

ETOS ELST 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 CORNELISSEN

HERTOG JAN bier UITVAARTVERZORGING DE WIT DELA

HUISMAN, electrotechniek VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HYPOTHEEKHUYS ELST W.H.J. MULDERS, slopersbedrijf

IMPACT PERSONEEL B.V. 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. Renate Diks jeugdapc@sc-elistha.nl    06-51180362 
      

Kantine            
Coördinator Koos de Goey     06-22433399 
            
Technische commissie (onderhoud sportcomplex “de Pas”)       
Coördinator Hans Holtrop holtrop071948@kpnmail.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 augustus 2015 
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