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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
In deze niet altijd zo opgewekte tijden kunt U in ieder geval een clubblad lezen dat heel veel  
positieve zaken bevat. Ik bedoel dan positief voor onze vereniging. 
Bijna alles wat in dit clubblad aan de orde komt stemt de Elistha mensen tot optimisme t.a.v.  
de toekomst van onze vereniging.  
 
U kunt lezen dat het ledenaantal gestaag groeit. Dit heeft effecten voor het aantal jeugdteams 
maar ook bij de senioren zijn alle teams ruim gevuld en nieuw zijn een aantal 45+ teams. 
Verder zijn we bij de D weer gestart met een meisjesteam. Dit moet een aanzet zijn tot weer een 
volledige meisjes/dames afdeling, die we in het verleden altijd hebben gehad. 
De resultaten zijn goed bij de jeugdteams en het eerste elftal begint ook steeds beter te presente-
ren, ondanks dat er weer een behoorlijk aantal nieuwe spelers moesten worden ingepast. 
 
Op sponsoring gebied zijn de ontwikkelingen zeer  goed. Zoals bekend hebben we een nieuwe 
hoofdsponsor DRIES EN CO.  Daarnaast hebben we als subsponsors IMPACT Personeel en de 
SNS Bank.  
Verder treft U in dit blad weer een aantal sponsoren aan die een team hebben gesponsord. 
Tenslotte staan er rond ons nieuwe kunstgrasveld een record aantal reclameborden. Nog nooit 
hadden we er zo veel. 
Al die sponsoren natuurlijk zeer bedankt!! 
 
Wim Hendriks 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Uitnodiging ALV vrijdag 13 november 2015 

Beste  leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Elistha alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden  
Vergadering. 
Deze wordt gehouden op vrijdag 13 november 2015 in de kantine van ons clubgebouw op  
sportpark de Pas. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
 
De vergaderstukken zijn vanaf 19.30 uur  beschikbaar om in de kijken. 
 
Agenda op http://www.sc-elistha.nl/1/520/algemene-ledenvergadering/ 
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Bestuur S.C. Elistha 
 
Afmelden kan bij de secretaris Mireille Nool (06-25431781) of per mail s.c.elistha@hetnet.nl 
 
Toegang en stemrecht hebben alle leden van achttien jaar en ouder. 
Toegang, maar geen stemrecht, hebben alle ouders c.q. verzorgers van leden die op de datum 
van de vergadering nog geen achttien jaar zijn. 
 

http://www.sc-elistha.nl/1/520/algemene-ledenvergadering/
mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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HOOFDSPONSOR DRIES EN CO  
 

Zoals we al in ons vorige clubblad hebben bericht is  DRIES EN CO (http://www.driesenco.nl/) 

uit Elst is de nieuwe hoofdsponsor van Elistha. 
 

Dries en Co is hét adres voor een heerlijke lunch, een gezellige borrel of een fantastisch diner. 

 
Er is vooralsnog een overeenkomst voor de komende drie jaar overeengekomen. 
Een van de belangrijkste punten waaruit deze sponsoring blijkt is het feit dat het eerste elftal zal 
gaan spelen in de tenues die zijn aangeboden door Dries en Co. 
Eigenaar Theo Driessen was op zondag 13 september naar Sportpark De Pas gekomen om deze 
tenues officieel te overhandigen. 
 
Onze voorzitter, Martin de Goey bood namens de vereniging een bos bloemen aan.    

 
 
Vervolgens werd Theo Driessen op het veld bedankt door Martin  
 

 
 
 

http://www.driesenco.nl/
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en ook Theo sprak de spelers toe. 
Daarna werd het tenue symbolisch overhandigd aan de aanvoerder Kevin Tap.  
Zie bijgaande foto v.l.n.r.: Martin de Goey, Kevin Tap en Theo Driessen. 
 

 
 
Vervolgens gingen de spelers natuurlijk samen met Theo op de foto. 
 

  
 
(de foto’s zijn gemaakt door Jesper Stoffelen) 
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Kunstgrasveld. 
 
Op vrijdag 28 augustus 2015 is het nieuwe kunstgrasveld van Elistha op feestelijke wijze 
officieel in gebruik genomen. 
 
Het weer was goed, de opkomst groot en de sfeer uitstekend. 
 
Kortom een zeer geslaagde avond waaruit maar weer eens bleek dat Elistha weliswaar niet de 
grootste  vereniging van Elst is maar zeker wel één van de leukste. 
 

 
De opening werd verricht door  voorzitter Martin 
de Goey.  
In zijn welkomstwoord bedankte hij ook alle  
vrijwilligers die zich tijdens de afgelopen  
maanden hebben ingespannen. 
Vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat de 
reclameborden werden verwijderd en de oude 
afrastering verdween, maar die ook weer hebben 
gezorgd voor de opbouw en de plaatsing van 
o.m. de borden. 
Verder natuurlijk dank aan de vrijwilligers die 
hem hebben gesteund met de onderhandelingen 
met de gemeente. 
 
Dit heeft geresulteerd in een veld waarop men bij 
Elistha erg trots is. 
 
 
 
 

 
Vervolgens was er een toespraak van Wethouder Ben Ross, die namens de gemeente ook een 
bal overhandigde. 
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Ook van onze buren, Spero, was een delegatie aanwezig. 
Namens hen bood Ronald Volmeijer een bal aan. 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk waren de meeste spelertjes niet voor toespra-
ken gekomen, maar ze wilden actief aan de slag. 
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Maar ze moesten toch nog even geduld hebben tot de erevoorzitter van Elistha, Ben Holtrop, het 
veld op ludieke wijze opende door de bal in een met papier afgedekt doel te schieten. 

 
 
 
Na deze opening waren er voor de 
jongere jeugd wedstrijden om de pe-
naltybokaal. 
 
Links de winnaars met v.l.n.r.: 
Cane van Raaij ( catg. D/C) 
Brian vd Welk   (catg. Kabouters/F) 
Bjarne Spithoven (catg. E) 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna was er nog een wedstrijd 
van een aantal spelers uit ons  
huidige eerste team tegen een  
combinatie van junioren.  
Het werd een leuke wedstrijd met 
uiteindelijk een 4-1 winst van de  
groten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna ging het feest buiten en binnen verder. 
(nb de foto's zijn van Fintan Planting) 
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Elistha jeugd is op dreef 
 
Sinds het begin van het seizoen hebben 18 nieuwe jeugdspelers zich aangesloten bij onze club. 

Na de winterstop is er ruimte voor een F4.  

De opkomst bij trainingen is hoog, weer of geen weer, en spelers en trainers zijn gemotiveerd om 

beter te worden en plezier te houden in het spel. 

De actieve, wekelijkse keeperstrainingen van Berry en Jurrian zijn een mooie aanvulling.  

De resultaten zien we terug in de wedstrijden.  

De E1 en E2 zijn een ronde verder in de beker. In de competitie staan zelfs vijf teams bovenaan: 

de D2, E1, E2, E3 en F3. 

 

 

 
 

 

Voor de Kabouters zoeken we een nieuwe trainer.  

Op donderdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur rennen veertien mannetjes over het veld.  

Interesse om hen de beginselen van het voetbal te leren?  

Neem dan contact op met Lucas Janssen:  

ljanssen1972@kpnmail.nl. 

 

Renate Diks 

 
 

mailto:ljanssen1972@kpnmail.nl
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Drukte op de gipsafdeling in Rijnstate door Elistha pupillen !!!. 
 
Zaterdag 3 oktober was een bijzondere zaterdag voor de pupillen van Elistha.  
Deze zaterdag begon zeer voortvarend. De wedstrijden werden -op een enkele na- allemaal  
gewonnen. De stemming was goed op “De Pas”. Er zijn altijd voetballers die, na afloop van hun 
eigen wedstrijd, op De Pas blijven om naar andere teams te kijken en/of aan te moedigen of om 
nog een balletje te trappen of is het niet een frietje te scoren in de kantine.  
Deze mooie zaterdag voor de Elistha pupillen bleek in de middag minder mooi dan gedacht.  
Tegen de klok van half 2 was Jesper Jansen ( D1) gevallen tijdens het voetballen op het veld,  
gevolg.....huisartsenpost – spoedeisende hulp – gips ( pols gebroken ). Toen Jesper zat te wach-
ten op de uitslag van de foto's zag hij iets oranjes op de gang bewegen. Ha Tijs jij ook hier?  
Daar kwam Tijs Martens ( D1 ) binnen met zijn moeder en Timo om hem te ondersteunen. Ook 
Tijs had iets gebroken (zijn middelvinger ) en kwam ook een beetje gips halen.  
Hoe toevallig is dat????? 
Het was gezellig in de wachtruimte, totdat de doctoren moesten gaan verdoven en hebben moe-
ten “zetten”. De mannen hebben veel pijn gehad maar hebben het doorstaan als echte KERELS. 
Maar...... we zijn er nog niet. 
Ook op deze beruchte zaterdag is Pim Janssen ( E1 ) ongelukkig ten val gekomen en jullie snap-
pen het al …..ook hij heeft gips afgenomen in het Rijnstate. Pim heeft zijn middenvoetsbeentje 
gebroken. 

 
Op de foto v.l.n.r. : Tijs, Pim en Jesper 

 
Deze mannen zijn voorlopig uitgeschakeld maar zullen wel op De Pas te vinden zijn. 
Wij wensen de boys heel veel sterkte en een spoedige genezing. 
 
Wellicht is het een idee voor onze PR om eens te kijken of “Rijnstate” niet wil investeren in 
 ORANJE gips of in een reclamebord. 
 
Edwin 
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

Jansen Schilderwerken uit Haalderen heeft op zaterdag 29 augustus 2015 trainingspakken 
aangeboden aan alle spelers van de D1. 

 

 
Op de elftalfoto staat William Jansen linksboven. 
 

 
 
Namens het bestuur van Elistha 
werd de sponsor, William Jansen 
van Jansen Schilderwerken uit 
Haalderen (06-30735417) , bedankt 
door Lucas Janssen  en werd 
hem een bos bloemen aangeboden. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Elistha hartelijk bedankt. 
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

IMPACT Personeel sponsort Elistha F2 

 

 
 
De F2 is van nieuwe shirts voorzien door IMPACT Personeel. 
 

 
 

http://www.impactpersoneel.nl/ 
 
 
Namens F2 bedankt! 

http://www.impactpersoneel.nl/
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

Nieuwe shirts voor  Elistha C1 gesponsord door SNELDERS SPORT ELST 

 
Snelders Sport uit Elst is al jarenlang de sponsor van het C1 team. 
Nu de shirts weer aan vervanging toe waren konden we weer bij Richard Snelders aankloppen om 
deze te vervangen voor nieuwe. 
De C1 was ook meteen het team dat het eerste in de nieuwe clublijn werd gestoken. 
(www.snelderssport.nl/images/teamkleding/PDF/clubcollectieflyer-SC_Elistha-2015.pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelders Sport bedankt!!! 

 

http://www.snelderssport.nl/images/teamkleding/PDF/clubcollectieflyer-SC_Elistha-2015.pdf
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

Nieuwe shirts voor  Elistha 45 plus gesponsord door SNELDERS SPORT ELST 

 
Sinds het begin van het seizoen heeft Elistha een 45+ team. Elke vrijdagavond wordt er getraind 
en regelmatig wordt er aan toernooien met andere 45+ teams deelgenomen. 
Richard Snelders was bereid om dit team van nieuwe shirts te voorzien. 

 
 
Snelders Sport bedankt!! 
 

WELKOOP ELST sponsort Blad Blazer 

 
Voor het onderhoud van het kunstgrasveld is het noodzakelijk dat regelmatig blad, stokjes en an-
dere materialen worden verwijderd. Dit gebeurt met een bladblazer. 
Welkoop Elst is bereid gevonden deze bladblazer te sponsoren. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 
Welkoop Elst  Einsteinweg 10 6662PW, Elst  

T 0481 - 35 15 44 
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Elster voetbalplaatjesalbum  
 
 
 

Op zaterdag 10 oktober 2015 was de officiële start 
bij Elistha. 

 
 

 
 
Theo Driessen van Albert Heijn was om 13.30 uur 
aanwezig om het eerste album te overhandigen 
aan onze voorzitter Martin de Goey.  
Natuurlijk waren weer velen aanwezig om dit mee 
te maken. De kantine was propvol en velen konden 
er nog niet eens in. 
Na de toespraken kon de verdeling van de albums 
beginnen. Allen die in het album staan kregen een 
gratis exemplaar en tevens 2 pakjes met plaatjes.  
 
Dus direct daarna begonnen de eerste ruilacties al. 
 
Hierna volgen een aantal foto’s. 
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SPONSOR BEDANKT!! 

 
 

Sharp Document Solutions schenkt Elistha 1 nieuwe trainingssweaters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens Elistha1 hartelijk bedankt. 
 

 
 
Namens Elistha1 hartelijk bedankt. 
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Elistha 1 verslagen 
 

Kolping Dynamo - Elistha                       Ruststand  0 - 0                  Eindstand 2 - 1 

 
Gespeeld op zondag 6 sept.2015 
Elistha laat de punten zomaar in Nijmegen. 
 
Ook Kolping krijgt nog veel te doen. 
Niet alleen qua voetbal, maar ook aan hun accommodatie moet nog gewerkt worden. 
De ballenvangers zijn veel te laag, want de kleinste Elistha aanvaller Nick Kexel wist de bal er in 
de 10e minuut over heen te schieten 
Er zat nog meer tegen, namelijk de man in het zwart. 
Op mijn vraag waar komt u vandaan scheids, duurde het even en zei: Uit Nijmegen  
Dan weet je al , dat het een moeilijke middag wordt. 
Iedereen mag fouten maken , zelfs de scheids. 
Maar wat deze allemaal deed , zou je bijna op andere gedachten brengen. 
Niet fluiten voor handsbal,  Michael Melsasail over de knie bij een verdediger en geen vrije trap en 
nog een keer niet fluiten voor een handsbal en had hij een penalty moeten geven aan Kolping, wat 
hij niet deed. 
Inmiddels was het schot van Dick van Dijk in de  30e minuut naast gegaan en zag Ferhat Halici 
zijn schot boven op de ballenvanger uiteen spatten. 
De kopbal van Pim Ter Voert, na de voorzet van Renzo Stoffelen was te zacht om de Nijmeegse 
doelman te verontrusten. 
Net voor rust nog een poging van Ferhat Halici, maar nog veel te hoog gemikt. 
Van Kolping weinig te zien.  Niet echt gevaarlijk.  RUSTSTAND  0 - 0 
Dat werd het wel direct na rust. 
Uiterst klungelig uitverdedigen van Elistha, door het midden, waar een paar mensen nog met de 
gedachten aan de thee zaten en totaal niet in de gaten hadden wat er gebeurde. 
De bal werd eenvoudig opgepakt door Ron Brands en scoorde de  1 - 0 . 
In de 50e minuut een dubbele wissel bij Elistha. Julian Milatz er uit en Luciën Janssen er in.   
Kevin Tap kwam voor Nick Kexel. 
In de 56e minuut een verkeerde terugspeelbal van invaller Kevin Tap, maar David Arts kon nog 
net redding brengen. 
In de 60e  min. viel Jimmy Scheerder in voor Dick van Dijk. 
Elistha probeerde het met schoten van afstand echter zonder resultaat. 
In de 81e kreeg David Arts de bal te pakken,  passeerde een aantal Kolping spelers en dacht, ik 
zal maar eens schieten. Goed gedacht. 
Met zijn linkervoet zette hij de  1 - 1 op het scorebord. 
Vier minuten later een bijna kopie van de 1 - 0 .  Weer slecht uitverdedigen. 
Keeper Leon Leenders kon de bal in eerste instantie nog keren, maar de inzet in tweede termijn 
was ook voor hem te veel.  2 - 1 
In de 86e minuut een duidelijke handsbal op de doellijn bij Kolping. 
Geen pingel voor Elistha  en bracht de ingeschoten cornerbal van Michael Melsasail op de deklat 
ook geen uitkomst meer. 
Geheel onnodig drie punten achter gelaten in Nijmegen 
De scheidsrechter was de heer W. Snijders uit Nijmegen 
Rapportcijfer :  4- 
 
Mahe 
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Elistha 1- DVSG 1                               Ruststand 1 - 0                         Eindstand 3 - 0 

 
Gespeeld op zondag 13 sept. 2015 
Elistha wint met negen man 
 
Na het teleurstellende verlies tegen Kolping Dynamo kreeg Elistha in haar eerste thuiswedstrijd de 
kans om de boel weer recht te zetten. 
Pas na 12 minuten kwam er enig leven in deze wedstrijd en het was ook gelijk raak. 
Op de pass van Rowan Leenders kwam Nick Kexel alleen voor de DVSG keeper te staan. Zijn 
schot werd in eerste instantie nog door de doelman gehouden, maar mede door deze  doelman , 
hij drukte de bal zelf namelijk over de doellijn, kwam Elistha wel op een 1 - 0 voorsprong. 
In de 14e min. kwam Michael Melsasail door op links. De DVSG keeper deed het nu beter door de 
bal tot corner te verwerken. 
De corner van Nick Kexel bracht niets op. 
Vier minuten later een vette kans voor de DVSG midvoor , die geheel vrij voor doelman Leon 
Leenders een vrije kop kans kreeg, maar veel te zacht inkopte. 
Pech had ook Ferhat Halici met zijn schot op de tegenstander en aan de andere kant moest de 
Elistha goalie zich strekken om erger te voorkomen. 
In de 30e minuut nogmaals een Elistha corner, genomen door Michael Melsasail. De weggewerkte 
bal kwam alsnog voor de voeten van Ferhat Halici, maar die zag ook zijn ingeschoten bal naast 
vliegen. 
Drie minuten later een lange run van Kevin Tap, die Michael Melsasail aanspeelde. Schuin voor 
het doel staand, echter niet goed achter de bal om te schieten, ging ook deze poging de mist in, 
naast dus. Veel te gehaast geschoten. 
In de 40e  minuut weer een geblokt schot van Michael Melsasail op het DVSG doel. 
De scheidsrechter wist van geen ophouden, maar floot uiteindelijk toch voor rust in de 54e minuut. 
Ruststand 1 – 0 
Na de rust kwam DVSG toch iets sterker uit de startblokken. 
Dit resulteerde in een aantal uitvallen en in de 50e minuut zelfs in een offside doelpunt. 
In de 55e minuut ging Nick Kexel op rechts door, zijn voorzet werd door Ferhat Halici net over het 
doel geschoten. In de 60e  minuut schoot Kevin Tap de bal voor  en deze verdween via een eigen 
speler over het doel. 
In de 61e minuut weer een gevaarlijke aanval van DVSG, maar de scheidsrechter floot af voor een 
eerdere overtreding van Elistha. Bepaald geen gelukkige beslissing, maar wel voor ons. 
In de 63e minuut een combinatie tussen Michael Melsasail en Ferhat Halici en de bal werd door de 
eerste net naast geschoten. 
In de 68e  minuut werd een goed genomen vrije trap op goede wijze onschadelijk gemaakt door 
onze keeper, Leon Leenders. 
Een minuut later dacht een speler van DVSG dat hij met een balletvoorstelling bezig was.  
Hij deed in zijn eigen strafschopgebied  “de stevende zwaan” na nadat hij licht geraakt was door 
Renzo Stoffelen. De scheidsrechter had niets gezien, maar na aandringen van DVSG ging hij naar 
de grensrechter van DVSG en na diens “advies” gaf hij Renzo alsnog rood. De grensrechter had 
zich voordien niet bepaald neutraal gedragen maar blijkbaar was dat de scheidrechter ook ont-
gaan. 
Dus met 10 man verder. 
Al snel daarna, in de 71e minuut schoot David Arts de 2-0 binnen. 
Natuurlijk ging DVSG nog meer in de aanval, maar echt gevaarlijk werd het niet en anders was 
onze keeper, Leon, steeds op zijn plaats. 
In de 89e minuut werd de wedstrijd helaas nog ontsiert door een potje vrij worstelen tussen Rowan 
Leenders en een tegenstander. Jammer bij een 2-0 stand, maar Rowan en de tegenstander kre-
gen beiden rood. 
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Dus nog even verder met 9 tegen 10. 
In de 90e minuut nog een aanval van Elistha, meet een mooie steekbal van Ferhat op Lucien 
Janssen, die koelbloedig afrondde. 3-0. 
Enkele minuten later nog een identieke aanval alleen schoot Lucien nu tegen de uitlopende  
keeper op. 
Na 97 minuten floot de scheidsrechter af. 
Rapportcijfer voor de scheidsrechter : voor de rust een 6 en na de rust een 4 (gemiddeld een 5). 
De wedstrijdbal werd geschonken door Jala. 
 
Mahe/weha 
 
 

VVLK 1 -- Elistha 1                              Ruststand 1 - 1                         Eindstand 2 - 2 

 
Gespeeld op zondag 20 sept.2015 
Elistha vergeet te doelpunten 
 
Het eerste schot op het Elistha doel was van de VVLK  linksbuiten, die zijn schot voorlangs zag 
gaan. 
Ook de bal uit de vrije trap van Ferhat Halici vloog hoog over in de 11e minuut. 
Pim ter Voert deed het beter, maar toen zat de keeper er weer met zijn handen aan. In de 21e  
minuut probeerde Michel Melsasail het ook maar eens, maar ook zijn tweede schot ging over.   
Allemaal nog niet goed gericht. 
In de 29e minuut werd het al wat dreigender voor VVLK. 
Zo stond Pim ter Voert voor de VVLK doelman, die ook nu weer zijn hok schoon hield. Het schot 
uit de ontstane corner van Ferhat Halici ging ook dit keer drie meter naast. 
Twee minuten later een uitval van VVLK, waarbij Dick van Dijk de bal wel kon onderscheppen, 
maar wel te kort en te zacht terug kopte op de Elistha goalie. 
VVLK's midvoor pikte de bal op, stond oog in oog met Leon Leenders, die de bal knap wist te  
keren. 
Een rush in de 35e minuut van Kevin Tap, een beetje balverliefd, haalde ook niets uit al had hij 
reeds 4 VVLK'ers gepasseerd. Net op het moment suprême gebeurde er helemaal niets. Ja, liep 
zich vast in de VVLK defensie. 
Elistha was toch de bovenliggende partij, alhoewel de paar kansjes niet werden verzilverd. 
In de 40e minuut miste Kevin Tap de bal en werd de nummer 3 Kevin Koenders aangespeeld. Met 
zijn linker been scoorde hij de 1 - 0 voor VVLK. 
Lang duurde het niet voordat Elistha iets terug kon doen. 
Net voor rust werd Ferhat Halici door Michael Melsasail goed aangespeeld , passeerde een VVLK 
verdediger en scoorde vakkundig de gelijkmaker. 
Ruststand 1 - 1 
In de 56e minuut een prima doelpunt van Pim ter Voert , na een combinatie met Michael Melsasail 
en Ferhat Halici.  Stand 1 – 2. 
Nogmaals Elistha domineerde en liet VVLK rustig komen. 
In de 59e minuut werd Dean Polman vervangen door Luciën Janssen. Zes minuten later weer een 
actie van Ferhat Halici. Hij passeerde 2 man, maar zag zijn schot net één meter naast gaan. 
Dickie van Dijk was weer een beetje aangeslagen en werd vervangen door Jimmy Scheerder. 
VVLK dacht  en nu zijn wij aan de beurt. 
Een hoge bal voor het Elistha doel werd op geweldige wijze gepakt door Leon Leenders. 
Maar toch..................in de 75e minuut een vrije trap voor VVLK. 
Genomen door .........inderdaad nummer 3 Kevin Koenders en op zijn inzet had zelfs deze keer 
Leon Leenders ook geen verweer.  Stand 2 - 2 
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In de 78e en 79e minuut toch nog wel degelijke kansen voor Elistha via Michael Melsasail. 
Gelukkig kopte een VVLK 'er in de 83e minuut naast, ook een 100% kans. 
In de 93e minuut een bijna niet te missen kans voor Michael Melsasail, maar ook deze keer geen 
doelpunt om te vieren. Mooier kun je ze haast niet krijgen. 
Als laatste viel op de redding van Elistha keeper Leon Leenders op een inzet van ...............ja  
inderdaad de kleine nummer 3 van VVLK., maar hij kon de bal nog net tot corner tikken. 
De scheidsrechter was de heer Heijmans uit Beuningen, die een goede partij floot en er na  
96 minuten een einde aan maakte. 
Rapportcijfer :  6+ 
 
Mahe 
 
 
 

Elistha 1 - Elsweide 1                        Ruststand 2 - 1                         Eindstand 2 - 3 

 
Gespeeld op zondag 27 sept.2015 
Hoeveel kansen moet je hebben om te winnen. 
 
Ze zullen het beslist beter willen doen, maar doelpunten maken zal dit jaar een probleem worden 
voor de Oranje brigade. 
De mooiste kansen worden niet benut en de benodigde punten voor hogerop ( ?) worden domweg 
weggegeven. 
Degene, die weet waar het aan ligt, mag het zeggen. 
Elistha begon goed, het eerste schot van Michael Melsasail ging  dan nog wel een metertje naast, 
maar de toon was gezet. 
De grensrechter van Elsweide en de scheids waren het soms ook al niet eens. In de 22e minuut 
omzeilde Luciën Janssen de buitenspelval (volgens velen offside), terwijl de laatste linie van  
Elsweide protesteerde bleef de vlag dit keer sportief omlaag. 
Alleen voor de keeper wist Luciën de bal niet in het doel te krijgen en de in de rebound terugsprin-
gende  bal werd door Julian Milatz vanaf 14 meter ruim twee meter overgeschoten, hoezo 100% 
kans. 
In de 29e minuut zag Rowan Leenders een speler in zijn rug niet aankomen, die hem  de bal ont-
futselde, een pass gaf op Baris Dagasan, die 0 - 1 scoorde,  nadat eerst Leon Leenders nog een 
redding had verricht. 
Een schotje van Luciën Janssen in de 30e minuut, één meter voorlangs en vijf minuten later op-
nieuw een schot van diezelfde Luciën tegen de Elsweide keeper, was een van de vele kansen. 
Pim ter Voert gaf gelukkig even later wel het goede voorbeeld door te scoren na een pass van  
Michael Melsasail rustig met binnenkant voet. 
Elsweide had geluk toen de bal na een corner van Michael Melsasail doodstil een meter voor de 
doellijn bleef liggen en maar net weggewerkt kon worden. 
Net voor rust, we schrijven al wel drie minuten blessuretijd,  wist Pim ter Voert alsnog het net te 
vinden voor Elistha na een goede pass van Renzo Stoffelen. 
Ruststand 2 - 1 
In de 47e minuut schoot Michael Melsasail nog eens tegen de keeper en aan de andere kant werd 
Kevin Tap, ingevallen voor Dick van Dijk, uitgespeeld en werd de bal in tweede instantie achter 
Elistha doelman Leon Leenders geschoten door Cagdas Cetintas 
Stand gelijk 2 - 2 
Twee keer had ook Elistha geluk, eerst een kopbal van Elsweide net over en twee minuten later 
de bal uit een corner tegen het onderbeen van David Arts en naast. 
In de 72e minuut de wissel Luciën Janssen er uit en Dean Polman er in. 
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Het kon alle kanten op. Het schot van Ferhat Halici werd gestopt door de Arnhemse doelman , 
maar de situatie veranderde . 
Renzo Stoffelen was de veroorzaker van de penalty voor Elsweide, door binnen de zestien meter 
een Elsweide aanvaller neer te leggen en dat mocht ook niet van de scheidsrechter. 
Baris Dagasan wist hier wel raad mee en zette de 2 - 3 op het grote scorebord. 
Ondanks deze achterstand had, jazeker had, Elistha nog een kleine en een grote kans om op ge-
lijke hoogte te komen. 
De kopbal van Pim ter Voert een meter naast uit een vrije trap van Rowan Leenders en  de grote 
kans voor Michael Melsasail vanaf zes meter voor het Elsweide doel brachten geen verandering 
meer in de eindstand 2 - 3 
De scheidsrechter van dienst was de heer J.J.T. Buurman uit Beneden Leeuwen 
Rapportcijfer voor de man in het geel : 6+ 
 
Mahe 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door Eddy van Ooyen uit Elst 
 
 
 
 

Elistha 1 -- Edesche Boys 1                             Ruststand 2-2               Eindstand 5 -- 3 

 
Gespeeld op zondag 4 oktober 2015 
Elistha wint van scheidsrechter en Edesche Boys 
 
Ja, we hebben ze meegemaakt in alle soorten en maten, maar deze kon om nogmaals de woor-
den van René van der Gijp te gebruiken, er he-le-maal niks van. 
De andere kant is weer ,wees blij met een scheids, anders moet je zelf gaan fluiten. 
Elistha begon prima en al in de 6e minuut verdween het afstandsschot van Julian Milatz rechts on-
derin het doel bij Edesche Boys. Verder EB genoemd. 
Stand 1 - 0  
Twee minuten later een zuiver doelpunt afgekeurd van Pim ter Voert anders had het al 2 - 0  
gestaan. 
Het wippertje van de nummer 8 Ferroucci Kleyer over de oranje doelman heen betekende  1 - 1. 
Elistha bleef druk houden en schoot Michael Melsasail tegen de EB doelman op wat na later bleek 
niet de laatste keer. 
Een schot over het doel bij EB van Renzo Stoffelen werd te gehaast ingeschoten .In de 18e mi-
nuut dacht Luciën Janssen iets te kunnen doen, maar hij kon net niet bij de bal. 
Vier minuten later de tweede bal van Michael Melsasail tegen de keeper op na de voorzet van 
Ferhat Halici, die meer en meer een stempel op de wedstrijd begon te drukken 
Na 25 minuten pech voor David Arts, die met een blessure naar de kant moest. Zijn vervanger 
was de "KLEINE " Toonen, Jordy, die eerst al 90 minuten in het tweede had gespeeld en nu dan 
nog maar 65 minuten. Samen toch een drie kwart wedstrijd. 
Zoals gezegd gaf Ferhat Halici het goede voorbeeld en scoorde zelf uit een vrije trap 
Links onderin direct in de 30e minuut. Stand 2 - 1 
Even later was het al weer gelijk, de nummer 9 Khalid Kokouh mocht rustig aanleggen en schoot 
de bal onder Leon Leenders door in het doel.  Stand 2 - 2 
Een half uur gespeeld en dan al 4 doelpunten. Kan nog wat worden. 
Na twee pogingen van Michael Melsasail, één meter over en één meter naast en met zes minuten 
blessuretijd was het theedrinken. Ruststand 2 - 2 
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Elistha zag het afstandsschot over de snel teruglopende Leon Leenders in het Elistha doel ploffen. 
Een Zondagsschot zeggen ze dan, maar wel 2 - 3 
Maar Elistha kon na 10 minuten de stand weer in evenwicht brengen . 
Eerst de wissel Dean Polman in en Roy Derksen uit. 
Michael Melsasail glipte langs zijn bewaker, maar deze kon niet anders dan hem ,,binnen'' de zes-
tien meter ten val te brengen. Overigens het was wel een halve meter er buiten, maar ja , penalty 
floot de scheids. 
Ferhat Halici achter de bal en dan weet je het wel. De EB doelman heeft hem alleen maar horen 
fluiten want de bal vloog onbeschoft hard als een granaat tegen de touwen.  Stand  3 - 3 
In de 77e minuut scoorde Pim ter Voert de mooie 4 - 3 nadat eerst nog Michael Melsasail gemist 
had. Dat hij zelf ook kan scoren bewees hij tien minuten voor tijd. In eerste instantie werd zijn 
schot dan nog wel geblokt maar verdween toch achter de EB doelman . Stand 5 - 3 
Ferhat Halici kreeg zijn publiekswissel en ging naar de kant. Jimmy Scheerder kwam. 
Michael Melsasail had makkelijk topscoorder van de wedstrijd kunnen worden, maar schoot in de 
85e en 97e minuut tegen de keeper op, nadat ook de nummer 9 van EB nog tegen Leon Leenders 
had geknald. 
De scheids wist niet van ophouden en liet terecht maar liefst elf minuten doorspelen voor de vele 
blessures en wissels. In ieder geval de klok van hem liep als een trein. 
Verder een sportieve wedstrijd en zo kan het ook ! 
Gemiddelde leeftijd Elistha 24,2 jaar en van Edesche Boys 30,4 jaar. 
Scheidsrechter van dienst was de heer W.Jansen uit Wijchen. 
Rapportcijfer voor de man in het geel : 4,5 

Pupil van de week was                          
Nylan Nguyen (F3) 

 
Mahe 
 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door Autobedrijf Lex Vilier uit Elst 

 

 

 
Programma Elistha 1 tot de winterstop. 

 
01-nov-15   MASV 1 vs Elistha 1   14:30 uur  
08-nov-15   Elistha 1 vs Arnhemia 1  14:00 uur  
15-nov-15   Valburg 1 vs Elistha 1   14:00 uur  
22-nov-15   Beker / Inhaal      
29-nov-15   Elistha 1 vs De Paasberg 1  14:00 uur  
06-dec-15   SVO'68 1 vs Elistha 1   14:30 uur  
13-dec-15   Elistha 1 vs CHRC 1   14:00 uur  
20-dec-15   Beker / Inhaal      
 
Het complete programma, incl. de wedstrijden van de tegenstanders in de competitie, kunt u 
raadplegen op de volgende site : 
http://www.sc-elistha.nl/355/competitie/?sid=2&tid=1&toernooi=2184&seizoenid=11 
Alle actuele informatie over ons eerste vindt u op de volgende site: 
http://www.sc-elistha.nl/777/info/ 

http://www.sc-elistha.nl/355/competitie/?sid=2&tid=1&toernooi=2184&seizoenid=11
http://www.sc-elistha.nl/777/info/
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VERJAARDAGEN 

 

NOVEMBER DECEMBER

03 TWAN GESINK 01 HENK STRAATMAN

04 MILA HENDRIKS 02 FEMKE PETERS

07 ANDY SAPULETEJ 03 HARTGER VAN DE KAMP

09 JERICHO TAP 04 TOM KOESLAG

09 CARLITO WACKI 05 ROY DERKSEN

10 LUCIËN GRAMPON 10 RENZO HILVERS

12 LUCA GERRITS 10 REINDER PETERS

13 TRIENA HENDRIKS PETERS VAN NIJENHOF 10 WESLEY TOONEN

14 PIM TER VOERT 13 STEFAN CORNELISSEN

15 DICK RAJA BOEAN 13 RICK OOSTERBROEK

16 RICKY VAN DER NIEKERK 13 ESMEE SANDERS

19 AIMEE POELMAN 14 MILAN VELDKAMP

19 RICARDO SCHOUTEN 15 GEERT DULOS

20 JOB LEENDERS 16 BRITT GROENENDIJK

21 CAROLIEN POLASEKE 16 FRANK USMANY

22 BRITTANY BURGERS 17 CHRISTIAN PAUL

23 COEN HOOGVELD 18 BRETT BOONE

24 MARCEL KOESLAG 19 KEVIN GERRIST

24 ERIK VAN DER UPWICH 24 WESSEL VAN ELST

25 LUNA COENDERS 30 BERRY VAN DE BIEZEN

26 BART BERNS 31 TYAGO HULSHOF

29 CANE VAN RAAY
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ONZE SPONSORS   
 

HOOFDSPONSOR :    DRIES EN CO

SUBSPONSOR : IMPACT PERSONEEL

SUBSPONSOR : SNS BANK

Elistha 1 :                            DRIES EN CO

Elistha 2 :                            HCR 'T WAPEN VAN ELST

Elistha 3 :                            HOUSE OF BILLIARDS ARNHEM

Elistha 3 :                            ALBERT VAN KLEEF (ballen en donatie)

Elistha 4 : HOUTHANDEL WOUDENBERG

Kabouters 1 :                         Elistha (shirts)

Pupillen F1:                        COEF (shoes hairdressers trends)

Pupillen F2:                        IMPACT PERSONEEL 

Pupillen F2:                        DISCUS VIS TOTAAL (tassen)

Pupillen F3: STOEIGRAS (shirts, broekjes, sokken)

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

Pupillen E1:                         LINOCARE (trainingspakken)

Pupillen E2 :                        STOEIGRAS (shirts, broekjes, sokken)

Pupillen E2 :                        MANTEL (trainingspakken)

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

Pupillen E3 :  KLUSBEDRIJF VAN KLEEF (tassen)

Pupillen E4 HENDRIKS CLEANING

MEISJES D1 : KEMPKES LANDMETEN (tenue)

MEISJES D1: KAPSTER EN KAPSTER WILMA EN FRANCIS (trainingspakken)

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

Pupillen D1 :                       JANSEN SCHILDERWERKEN (trainingspakken)

Pupillen D2: BERNE KLINIEK Veghel (tenue)

Pupillen D2: VAN ELDEREN (trainingspakken)

Junioren C1 : SNELDERS SPORT (shirts)

Junioren C2:                       MANTEL ELST (tenue)

Junioren B1:                        SNS (tenue)

Junioren B1:                        IMPACT PERSONEEL (trainingspakken)

RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN JACOBS , beheersbaar onderhoud

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs

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

AUTOSTUART ELST 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

CEES VAN WOUDENBERG OZON BV afval olie

CHR. MULLER TOUW BV PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DRIES EN CO, restaurant SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

ETOS ELST SNELDERS SPORT

FINE FOOD VILLAGE SNS BANK

FLYNTH, accountants en adviseurs STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

FRANCISSEN INSTALLATIES BV ULTI PRINT, zeef en textielprint

GLASAMBULANCE BV UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HARTELUST pannenkoek villa UITVAARTVERZORGING DE WIT DELA

HENDRIKS CLEANING VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WIDO BV, kraanbedrijf

HUISMAN, electrotechniek WITJES, makelaars

HYPOTHEEKHUYS ELST WUBBEN CLEANING olie

IMPACT PERSONEEL B.V. IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

JANSEN MAKELAARS ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

J. JANSEN, aannemingsbedrijf
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ONZE SPONSORS 
 

CLUBBLAD ADVERTEERDERS

A. VAN KLEEF, montage- en klusbedrijf JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN JEWELZ & MORE

AMI KAPPERS kapper KEURSLAGERIJ KLAAS UIT DE BOSCH

BLOEM-ID 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

COLOURS HOME VAN AALST NOTARISSEN ELST

DA VAN OORT drogisterij OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE LEEUW TOPSLAGERIJ ONDER DE TOREN

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk OUWERLING OPTICIENS

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE PLAZA HENDRIKS cafetaria

DRIES EN CO, restaurant RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

EXPERT ELST electronica winkel ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

FOCUS verlichting SILSY Cadeaus

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNS BANK

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes TAXIBEDRIJF MARTIN MEEUWISSEN

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN DE WAL woninginrichting

HILVIS visspecialist VAN HULZEN cafetaria

HUTING, schilderwerken VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN VINK HEKWERKEN ELST

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

SNS Bank PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING ZOLL Benelux

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

DOBEY ELST LEX VILIER AUTOBEDRIJF

EDDIE VAN OOIJEN MARTENS METAAL

ELSENAAR BLOEMEN ELST SNACKBAR VAN BURK

HEEZEN AUTOS SNELDERS SPORT

JALA STEENHANDEL GELSING

JUMBO MACLEANE WILLEMSEN WONEN

KEMPKES LANDMETEN

SCOREBORD SPONSOREN OVERIGE SPONSOREN

KEMPKES LANDMETEN BV AUTOSCHADE ELST  (reclamebord in ballenvanger)

OMNI SIGN reklame design bureau0 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 2015/2016 (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 december 2015 

 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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mailto:pr@sc-elistha.nl
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