
 

         ELST 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBBLAD 
Jaargang 41 / 349 

Januari / februari 2016 
 



     

Seizoen 2015 / 2016                       Pagina 1     Clubblad 349 

 

P.R. Commissie  
Afdeling redactie clubblad 
 
Kopij inleveren via mail aan adres : clubblad@sc-elistha.nl 
Overname van artikelen kan alleen met toestemming van de redactie. 
 
Het postadres van SC Elistha is:  
SC Elistha, Postbus 111, 6660 AC Elst 
 
Website :    www.sc-elistha.nl 
Facebook:   https://www.facebook.com/scelistha  
 
Bezoek adres  is:      De Pas 5 ,6662 BK Elst 
 
 
Jaargang 41/349 
Januari / februari 2016 
 
 
 
 
 

INHOUD:  

Van de redactie               02 

Nieuwjaarsreceptie              02 

Mededelingen bestuur             03 

Nieuwjaarstoernooi              03 

Kampioenen                    vanaf 07 

Bedankt!                10 

Sponsoren bedankt            vanaf        12 

Sinterklaasfeest              20 

Elster Dorpsquiz              22 

Grote Clubactie               24 

Verslagen Elistha 1            vanaf  26 

Pupil van de week             30 + 36 

Verjaardagen                39 

Onze sponsors               40 

Wegwijzer SC ELISTHA             42 

 
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
http://www.sc-elistha.nl/
https://www.facebook.com/scelistha


     

Seizoen 2015 / 2016                       Pagina 2     Clubblad 349 

Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Een jaar geleden schreef ik dat we gingen starten met een digitaal clubblad. Dit is inmiddels het 
zesde blad in die vorm en de reacties zijn over het algemeen positief en we gaan dan ook gewoon 
door op deze wijze. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we ons op voor de 
feestdagen aan het einde van het jaar. 
Opvallend is wel dat er tot nu toe heel erg weinig wedstrijden zijn afgelast, maar dat komt natuur-
lijk ook doordat over een kunstgrasveld beschikken. 
De jeugdteams die aan de najaarscompetitie deelnamen, hebben hun wedstrijden zonder proble-
men allemaal kunnen spelen. Bij de jeugd is het najaar seizoen dus afgelopen en de D2, E1 en E3 
zijn najaarskampioen geworden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te vieren. 
De overige jeugdteams hebben het wisselend gedaan in de najaarscompetitie.  
Bij de senioren zijn de resultaten wisselend. Het eerste elftal is na een zwakke seizoenstart aan 
een ware opmars begonnen. 
 
In dit clubblad verder o.a. mededelingen van het bestuur, aandacht voor de kampioenschappen, 
weer een aantal sponsoren die bedankt worden, aandacht voor het sinterklaasfeest en de  versla-
gen van de wedstrijden van het eerste. Ook aandacht voor ons team dat heeft deelgenomen aan 
de Elster Dorpsquiz.  
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig en  gezond 
2016 toe. 
 
 
Wim Hendriks 
 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2016 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Op zaterdag 2 januari 2016 houden wij vanaf 20:00 uur een nieuwjaarsreceptie  
met live muziek . 
 
Voorafgaande aan de receptie wordt om 19.15 uur de traditionele wedstrijd 
tussen het huidige eerste elftal en een elftal bestaande uit oud eerste elftal-
spelers gespeeld. Verder is er nog het bekende Nieuwjaarstoernooi.  
Dit begint om 18.00 uur. Het programma staat op pagina 3.  
 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters, ouders van jeugdleden en   
vanzelfsprekend onze sponsors uit voor deze Nieuwjaarsreceptie. 
U bent allen van harte welkom 
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

Contracten verlengd 

 
 
 
Het contract met hoofdtrainer Ron Stoffelen is weer met een jaar  
verlengd. 
Ron Stoffelen blijft ook in seizoen 2016-2017 hoofdtrainer. 
Dit wordt dan zijn derde seizoen bij SC Elistha.  
 

 
Ook het contract met onze keeperstrainer Berry van de Biezen wordt verlengd 
met één jaar. Berry gaat dan ook het derde seizoen in als keeperstrainer.. 

 
 
 
Sinds het begin van het seizoen is Wilco de Wit de verzorger van de selectie.  
Ook met Wilco werd een contractverlenging afgesproken voor de  
periode  één jaar. 
 
 

We zijn zeer content over de door hun verrichte werkzaamheden en blij dat Ron, Berry en Wilco 
hun overeenkomsten hebben verlengd. 
Ze passen uitstekend bij onze vereniging. 
 

Sportclub Elistha Nieuwjaarstoernooi op zaterdag 2 januari 2016 
 
De aanvang van het toernooi, dat wordt gehouden op het kunstgrasveld, is 18.00 uur. 
Er wordt gespeeld met zeventallen (dus half veld) en de wedstrijdduur is 15 minuten. 
Verder is het 45+ reglement van toepassing, dus bijv. zijn er geen slidings toegestaan. 
 
Poule A : Belle Boys Elistha 3  Young Boys 2e 
Poule B: Elistha B1  Elistha 4  Elistha 45+  
 
Programma: 
18.00 uur:  Veld a. Belle Boys   - Young Boys 2e  
18.00 uur:  Veld b. Elistha B1   - Elistha 45+ 
18.15 uur:  Veld a. Elistha 3   - Belle Boys 
18.15 uur:  Veld b. Elistha 4   - Elistha B1 
18.30 uur:  Veld a. Young Boys 2e   - Elistha 3 
18.30 uur:  Veld b. Elistha 45+  -  Elistha 4. 
 
18.45 uur:  Finale winnaar Poule A - Winnaar poule B (Winnaar B begint met 0-2 voorsprong) 

 

Het bestuur van Sportclub Elistha bedankt iedereen voor 

de inzet en ondersteuning het afgelopen jaar en wenst  

allen prettige Kerstdagen en een gezond en sportief 2016. 
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Kampioenen. 
 

Elistha D2 najaarskampioen 

 
Op zaterdag 21 november is Elistha D2 najaarskampioen geworden na een 14-0 overwinning bij 
Beuningse Boys. 
 

 
 

 
 

 
Namens geheel Elistha van harte gefeliciteerd!! 
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Kampioenen. 
 

Elistha E3 najaarskampioen 

 
Op zaterdag 21 november werd Elistha E3 najaarskampioen na een 8-0 overwinning op OSC. 

 
 

 
 

Namens geheel Elistha van harte gefeliciteerd!! 
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Kampioenen. 
 

Elistha E1 najaarskampioen 

 
Op zaterdag 5 december is Elistha E1 najaarskampioen geworden. Omdat dit gebeurde op een 
zaterdag dat men zelf niet meer behoefde te spelen werd het gevierd op zaterdag 12 december. 

 
Natuurlijk werd het team uitgebreid in het zonnetje gezet en volgde een rondrit door het dorp. 
Daarbij ging men ook op het bordes van het gemeentehuis en mooi was dat ook Burgemeester 
van Asseldonk zich op het bordes bij de spelers voegde. 

 
Namens geheel Elistha van harte gefeliciteerd! 
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Bedankt! 
 

Bedankt !!!!! 

  

 Ik wil Elistha en het hele D-1 team bedanken voor de kaart en de  
cadeaubon die ik heb gekregen, in de periode dat ik niet heb kunnen  
spelen omdat ik mijn pols gebroken had. 

  
  

                                                    Jesper 

  
 
 

ELISTHA HEEFT EEN NIEUWE MARKEERMACHINE  
 
 
 
 
Zo heet het officieel maar je kunt ook zeggen 
we hebben een nieuw apparaat om lijnen te 
trekken op het veld. 
 
 
 
 
 
Jan Nab heeft jarenlang moeten duwen achter 
het oude apparaat en hij kon er maar slecht 
afscheid van nemen. Soms een paar keer per 
week lijnen. 
Maar nu heeft hij een nieuw apparaat.  
Het flinke duwen is voorbij en ook de frequentie 
is aanzienlijk minder.  
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

IMPACT PERSONEEL uit Elst heeft op zondag 8 november 2015 mooie presentatie jacks 
aangeboden aan alle spelers en begeleiding van het eerste elftal van Elistha. 

 
Directeur Edwin Jansen was zelf naar de Pas gekomen om deze jacks officieel te overhandigen. 
Hij werd welkom geheten door voorzitter Martin de Goey. 
 

 
 
Daarna overhandigde Edwin symbolisch een jack aan de spelers via aanvoerder Kevin Tap en 
een jack aan de begeleiding via Ruud Versteege. 
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Vervolgens ging het complete eerste team en begeleiding samen met Edwin op de foto. 
 

 
 
Wij danken IMPACT PERSONEEL voor deze sponsoring. 
 

 
 

http://www.impactpersoneel.nl/ 
 
foto’s : Jesper Stoffelen. 

 

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

Nieuwe shirts voor  Elistha D2 gesponsord door Beveiligingstechniek Elst. 

 
Beveiligingstechniek IJzendoorn  

uit Elst heeft op zaterdag 7 november 

2015 shirts aangeboden aan alle  

spelers van de D2. 

 

 

Namens het bestuur van Elistha werd de 

sponsor, de heer IJzendoorn, hartelijk 

bedankt door Renate Diks en tevens 

werd hem een bos bloemen  

aangeboden. 

 
Natuurlijk gingen de spelers trots met hun nieuwe tenues op de foto. 

 
 
 
 
 
Namens Elistha danken we  
de heer IJzendoorn voor deze  
sponsoring. 
 
http://www.ijzendoornbv.nl 
 
 

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

Nieuwe presentatie-shirts voor Elistha 4, gesponsord door Eppendorf 

 
Elistha 4 heeft mooie presentatie shirts aangeboden gekregen door de firma Eppendorf. 
 

 
Natuurlijk poseerden de spelers trots met hun nieuwe shirts waarmee ze zich op representatieve 
wijze kunnen presenteren. 

 
 
Namens  de spelers van het vierde en Sportclub Elistha danken we 

 https://www.eppendorf.com/NL-en/ 
 

voor deze sponsoring. 

https://www.eppendorf.com/NL-en/
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SPONSOR BEDANKT!! 
 

Stoeigras Nederland schenkt nieuw tafelvoetbalspel. 

 
Op zaterdag 28 november werd dit spel overhandigd door Ferry van der Woude. 

Dus een mooi spel erbij in onze kantine en er werd direct veel gebruik van gemaakt. 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.stoeigrasnederland.nl/ 

 

 

Namens geheel Elistha bedankt. 

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

Albert van Kleef schenkt nieuwe wedstrijd- en trainingsballen. 

 

Elistha 3 heeft onlangs 15 nieuwe Derby Star ballen gekregen. 

 

Deze ballen zijn aangeboden door Albert van Kleef, eigenaar van Klusbedrijf Elst.  

Op de foto overhandigt Albert (links) de ballen symbolisch aan Maik Visscher. 

 

 
 

Albert, namens het derde elftal en het bestuur, hartelijk bedankt. 

 

KLUSBEDRIJF ELST http://www.klusbedrijfelst.nl/ 
 
Adres:  De Woerd 13 
            6662 ZD Elst 
Telefoon: 0650471628 
 
 
Email: info@klusbedrijfelst.nl 
 
 

http://www.klusbedrijfelst.nl/
mailto:info@klusbedrijfelst.nl
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Sinterklaasfeest 
 

Sinterklaas heeft samen met zijn pieten op 27 november een bezoek gebracht aan Elistha. 

Alle F pupillen en de kabouters waren uitgenodigd en velen waren ook aanwezig. 

Het was wel even spannend voor de kleintjes maar later hebben ze allen heel erg genoten. 

Hier een aantal foto's. 
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Elster Dorpsquiz 
 

ELISTHA scoort weer in 8e dorpsquiz 2015 

 
Net zoals alle vorige jaren werd ook deze keer weer gestreden om de trofee  met de daarbij beho-
rende kist appels en peren. 
De zaal van Het Wapen van Elst zat ook nu weer bomvol. Liefst 27 ploegen met 5 man per ploeg 
hadden zich aangemeld voor deze quiz. 
Om precies 20.00 uur begon de spreekstalmeester met eerst de spelregels uit te leggen en kon 
ronde 1 beginnen. 
Er werden 4 ronden gespeeld met in iedere ronde 16 vragen. 
Het kon gaan over actualiteit, algemeen, Elst beeldvragen, Elst tekstvragen, muziek en sport. 
Eerst werd de vraag voorgelezen, daarna kreeg je een blad waarop je de antwoorden moest  
noteren. Overleg onderling was toegestaan. 
De eerste ronde verliep goed voor ons oranje kwintet. 11 punten en op de 3e plaats. 
De tweede ronde was dramatisch slecht. Vooral de beeldvragen. 
Hiervan werden er maar drie goed geraden van de acht. Slechts 7 punten en afgezakt 
van de derde naar de zevende plaats. 
De derde ronde, toch ook moeilijk te noemen, bracht 8 punten op en in totaliteit zakte Elistha nog 
verder in het klassement.  Van plaats 7 naar plaats 10.  
In de vierde ronde werden 13 punten gescoord, was de beste ronde , ook weer met beeldvragen 
over huizen en straten in Elst ,met als vraag : Waar staat dit huis ? 
Dit ging ons beter af. 
In het totaal klassement een stijging van plaats 10 naar ex aequo plaats 7. 
Wederom een goed resultaat 
Zomaar een greep uit de vragen : 
      Het glastuinbouwgebied Bergerden krijgt een naam met meer allure....Next Garden 
      Hoe heette het landingstoestel dat op  juli 1969 op de maan landde............De Eagle 
      De grote kerk in Elst was eerst een RK kerk, later protestant ,in welk jaar.........1600 
      Uit hoeveel coupletten bestaat het Wilhelmus ?........................................................15 
      Hoe heet de aannemer van de tunnels bij het spoor die dit werk uitvoert ?....Mobilis 
      Wat is de hoofdstad van Australië ?.................................................................Canberra 
       Er zijn verschillende bloedgroepen , nl. A, O(nul) , B en ???.......................................B 
       Onlangs werd een villa aan de Rijksweg Z. afgebroken. Wat is de naam.. Hulsbergen 
       Hoe heet de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie.....................Klaas Dijkhoff 
       Het ,,Land van Tap'' wordt tijdelijk parkeerterrein. Voor hoeveel auto's ?..............240 
Met een totaal aantal punten van 39 kan Elistha zich weer laten zien in Elst. 
Alleen zal de te volgen tactiek nog verder op elkaar afgestemd moeten worden. 
En bedenken, welke vragen zouden er gesteld kunnen worden. 
Het geheel stond zoals gewoonlijk onder leiding van de Historische  Vereniging Marithaime. 
Het Elistha 5 -tal bestond uit :  

 
Martin Jansen van de Laak, Ans Coenen, Wim Hendriks, Joop Sponselee en Jan Willem Berns, 

Volgend jaar weer ?  Ja 
Jala 
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Grote Clubactie 
 

De trekking van de Grote Clubactie is geweest op 10 december. 

 
De trekkingslijst staat op de site (het lotnummer staat op de afschrijving van je bankrekening) 
 
http://www.sc-elistha.nl/1/1555/trekking-grote-clubactie/ 
 
 

Wie hebben de meeste loten verkocht?? 

 
Het resultaat van de Grote Clubactie 2015 is: 1003 verkochte loten.  
Elistha is trots op alle lotenverkopers.  
Hartelijk dank voor jullie inzet voor de club.  
 
De E1 heeft de superprijs gewonnen: een teamuitje naar een wedstrijd van NEC. 
Ze hebben met 9 spelers 178 loten verkocht. Gemiddeld is dat bijna 20 loten per persoon.  
 
De F2 heeft de hoofdprijs gewonnen: een klimarrangement bij Watergoed.  
Ze hebben met 10 spelers 105 loten verkocht. Gemiddeld is dat ruim 10 loten per persoon.  
 
De individuele winnaars zijn: 
 

 
Jesper Jansen (links) van de D1 heeft, zoals ieder jaar,  
de meeste loten verkocht: 49. 
Hij wint de 1e prijs:  
een cadeaubon van Snelders t.w.v. € 50,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borre Heij (rechts) van de E1 heeft  
37 loten verkocht. 
Hij wint de 2e prijs: een Elistha trainingspak. 
 
 
 
 
 

http://www.sc-elistha.nl/1/1555/trekking-grote-clubactie/
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Niels Hofstee (links) van de E4 heeft 35 loten 
verkocht.  
Hij wint de 3e prijs: een Elistha trainingsshirt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Jason Bergefurt (rechts) van de F2 heeft 32 
loten verkocht.  
Hij wint de 4e prijs: een Elistha trainingsshirt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vince Hoogveld (links) van de E2 heeft 29 loten 
verkocht.  
Hij wint de 5e prijs: een Elistha trainingsshirt. 
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Elistha 1 verslagen 
 

MASV - Elistha                       Ruststand  1 - 1                 Eindstand 5 - 1 

 
Gespeeld op zondag 11 november 2015 
Elistha komt te kort. 
 
Na een drietal pogingen van MASV op het Elistha doel met evenzovele reddingen van de Elster 
sluitpost bleef het vooralsnog 0-0 op het scorebord. 
In de 20e minuut was het zelfs Elistha dat toesloeg . 
Een schot van Ferhat Halici vloog zomaar in het MASV doel. 
Deze speler zou een grote rol spelen verder in de wedstrijd, nadat hij al een gele kaart had opge-
lopen kon hij in de 28e minuut met zijn tweede gele kaart  richting douches. 
De scheidsrechter laste een afkoelingsperiode in na velerlei gedoe op het veld. 
MASV zag haar kansen groeien en het duurde toch nog tot de 42e minuut alvorens Michael 
Jaliens gelijk wist te maken met een schot links bovenin de hoek. 
De Elistha achterhoede vergat even te verdedigen. 
Leon Leenders , Elistha goalie redde nog eens twee keer maar in de 56e minuut was ook hij kans-
loos op een volley ingeschoten bal van Brahim Elajjouir. 
Stand 2-1. 
Je begint dan te beseffen waar moet dit heen en wordt het een vette nederlaag ? 
Nick Kexel kwam in de 60e minuut voor Lucien Grampon. Het schot van Jimmy Scheerder en het 
te zachte schot van Kevin Tap veranderde niets aan de stand. 
MASV deed dat wel in de 71e minuut. Met een afstandsschot van Jaimy Vahlkamp links onderin 
de hoek werd het 3-1 voor de Arnhemmers. 
Michael Melsasail dacht te hebben gescoord maar in de ogen van scheidsrechter in buitenspel 
positie en op aangeven van de MASV vlaggenist. 
Echt geen buitenspel, maar ja je moet er mee leren leven. 
Jimmy Scheerder ging er in de 72e minuut vanaf en Roy Derksen werd zijn vervanger. 
Elistha speelde in deze fase ineens veel beter, wie weet hoe dit kan mag het zeggen. In de 75e 
minuut werd Roy Derksen door zijn directe opponent vakkundig uitgekapt en liet hij ook nog Leon 
Leenders kansloos achter.  Stand 4-1. 
De volgende drie pogingen kwamen van Elistha, van Kevin Tap , tweemaal, net over en de poging 
van David Arts uit een vrije trap. 
Dat MASV ook nog de 5-1 scoorde via de binnenkant van de paal was alleen  belangrijk voor de 
statistiek. 
Scheidrechter was de heer Oldenhave uit Velp. 
Rapportcijfer van de man in het ,,geel" een mager vijfje. 
 
Mahe 
 
 
 

Elistha 1 - Arnhemia 1                             Ruststand  0 - 0               Eindstand 1 - 0 

 
Gespeeld op zondag 8 november 2015 
Elistha pakt op valreep toch nog 3 punten. 
 
Al in de 3e minuut had Elistha de leiding kunnen pakken, ware het niet dat Michael Melsasail's in-
zet via binnenkant doelpaal weer het veld in sprong. 
Julian Milatz voorzet met aansluitend de kopbal van wederom Melsasail belandde in de handen 
van de gelukkig kijkende keeper van Arnhemia. 
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(Vervolg Elistha 1 –Arnhemia 1) 
Daarna bleef het een hele poos rustig, pas in de 33e minuut schoot Winston Seedorf maar eens 
op het Elistha doel, maar net iets te hoog . 
Net voor rust schoot Ferhat Halici de bal in de handen van de Arnhemia keeper. 
Daarom stond de stand zoals het begon, in de brilstand. 
In de 51e minuut was het eventjes slikken voor de Elistha mannen. Uit een corner van Arnhemia 
vloog de bal door de Elistha defensie, die niets deed en de voorwaartsen uit Arnhem gelukkig ook 
niet. 
In de 65e minuut  een dubbele wissel bij Elistha. Luciën Janssen en Dick van Dijk gingen er uit en 
werden vervangen door Nick Kexel en Wesley Toonen. 
Tien minuten later, er was niets gebeurd, de 3e wissel bij Elistha. 
Roy Budel, geblesseerd, werd vervangen door Stan van Ingen 
Een hele vette kans kreeg Michael Melsasail, alleen voor de keeper wist hij de bal niet er langs te 
krijgen, tegen de keeper op en in de rebound kreeg Nick Kexel nog de kans maar ook hij wist de 
keeper niet te verschalken. 
In de 80e minuut knalde Renzo Stoffelen de bal onderkant deklat. Voorbij de doellijn raakte de bal 
de grond maar stuiterde schuin omhoog weer terug het veld in. 
De voorzet was van Dean Polman, eerlijk gezegd stond hij in buitenspel positie, maar de bal van 
Renzo was een geldig doelpunt. 
Waar was de scheids dan, die kwam er aan........................... 
In de 83e minuut kopte Wesley Toonen net over uit een voorzet van Ferhat Halici. 
En dan toch nog. 
In de 93e minuut de verre ingooi van Ferhat Halici op Renzo Stoffelen, die zich niet bedacht en 
hard uithaalde. 
Wat 10 minuten geleden niet lukte gebeurde nu wel. 
Op bijna identieke wijze belandde de bal nu wel via de onderkant deklat en de grond en weer op-
springend in de touwen. 
Een minuut later floot de scheids af. 
Eindstand  1-0. 
Scheidsrechter was de heer AWP Scheerder uit Zutphen. 
Rapportcijfer voor de man een 6 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door STEENHANDEL GELSING uit Elst. 
 

 
 

http://www.gelsing-steenhandel.nl/ 
 

 
 
Pupil van de week was Milan Veldkamp uit de F 2 (zie verslag op een volgende bladzijde)) 
 
 
Mahe 

http://www.gelsing-steenhandel.nl/
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Pupil van de week. 
 
 
Hallo Allemaal, 
 
 
 
Afgelopen zondag mocht ik pupil van de week zijn. Wat was dat spannend. 
Om kwart over twaalf waren we op De Pas. De kantine zat al vol met jongens van het eerste elftal. 
Allereerst werd mij allemaal verteld wat er die dag ging gebeuren. Ik mocht mee naar de bestuurs-
kamer en maakte ik kennis met de trainer. Jeetje wat was ik onder de indruk. We hebben eerst 
een vergadering gehad met alle mensen die bij het eerste elftal hoorden. Aan het eind moest ik 
vertellen wat de eindstand zou worden. Ik heb gezegd 7-2 voor Elistha ( wij hadden namelijk giste-
ren gewonnen met 7-2 en ik vond dat het eerste elftal dat zekers moest kunnen). 
Daarna de warming-up en nog heel veel foto’s. En eindelijk begon dan de wedstrijd.  Wat was het 
spannend. Het leek wel of de bal er maar niet in wilde. Tijdens de rust kreeg ik wat lekkers te drin-
ken en iets te snoepen.   

 
Na de rust ben ik weer bij de jongens en de trainers in de dug-out gaan zitten, wat was het weer 
spannend.  En ja hoor in de laatste minuut scoorde Elistha.  
ZE HEBBEN MET 1-0 GEWONNEN!!! 
Alle spelers, trainers en leiders bedankt voor deze mooie dag! Ik heb genoten. 
Jeroen, Erwin, Ivo en Noah  Bedankt voor het aanmelden. 
 
Groetjes Milan Veldkamp F2 
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Elistha 1 verslagen 
 

Valburg 1 - Elistha 1                                     Ruststand  0 - 1                          Eindstand 1 - 5 

 
Gespeeld op zondag 22 november 2015 
Elistha brengt Valburg eerste thuisnederlaag toe. 
 
Elistha mocht direct al een vrije trap nemen nadat Michael Melsasail omver gelopen was. 
Helaas was Ferhat Halici nog niet warm gedraaid en had het vizier ook nog niet goed afgesteld. 
Bal hoog over. 
Daarentegen kreeg Valburg via Wouter Meijs een vette kans om op voorsprong te komen nadat 
Elistha' s rechterverdediger Dick van Dijk uit was gegleden bij zijn poging om de bal te onder-
scheppen. 
In de 10e minuut kopte Pim Tervoert de bal maar net over uit de corner van Michael Melsasail. 
Dat Dean Polman snel was wisten we en dat demonstreerde hij deze middag enige malen door 
zijn directe tegenstander met zijn rush voorbij te vliegen. 
Ditmaal liep het goed af voor Valburg (corner) en kwam Elistha in de 29e minuut nog dichterbij het 
doel van Valburg. Uit wederom een voorzet van Dean Polman, hij was de Valburg back weer te 
snel af, knalde de aanstormende Pim Tervoert kanonhard op het doel. 
De Valburg doelman tikte de bal met een sublieme redding  over tot corner. 
Maar dan eindelijk in de 36e minuut opende een beter spelend Elistha de score 
Ferhat Halici, nadrukkelijk aanwezig op het middenveld, bediende  Michael Melsasail op maat en 
zo bracht hij de 0-1 op het niet aanwezige scorebord. 
Een dik verdiende voorsprong, want Elistha was gewoon beter.  RUSTSTAND   0 - 1 
Direct in de 2e helft de wissel Danny Versteege voor David Arts (rugblessure) 
Elistha gaf gelijk weer gas getuige het schot van Melsasail, dat maar net voorlangs vloog en twee 
minuten later het schot van Julian Milatz, dat nog geblokt kon worden. 
Maar in de 54e minuut werd het 0-2 voor Elistha door Pim Tervoert, die de bal vakkundig onder de 
Valburg keeper door in het doel schoot. 
Maar zo na een uurtje spelen mengde ook Valburg zich in de strijd. 
Allereerst liet Elistha' s goalie Leon Leenders nog een geweldige redding zien door de bal uit de 
linkerhoek te tikken 
Maar tegen de hard ingeschoten bal van Ruben van Cleef uit een vrije trap na een balletje breed 
had ook Leon Leenders geen kans.  Stand 1-2. 
Dean Polman (moe ?) werd vervangen door Luciën Janssen. 
In de 70e minuut de lange solo van Ferhat Halici,  ook wel een beetje balverliefd, met een schot 
op doel wat niets opleverde. 
Twee minuten later een geweldige kans voor weer Wouter Meijs, de grote bonkige spits van  
Valburg, na een miscommunicatie tussen Kevin Tap en keeper Leenders. 
Maar was ook deze kans niet aan hem besteed. 
Renzo Stoffelen probeerde het ook maar eens van ver, maar dit leverde niets op. 
Het venijn zat in de staart van de wedstrijd. 
In de 85e minuut een prima kombinatie tussen Ferhat Halici en Michael Melsasail met uiteindelijk 
de pass op Julian Milatz, die behendig de 1-3 binnenschoof. 
Ja , ja ook Luciën Janssen scoorde op aangeven van Michael Melsasail. Stand 1 - 4  
In de 92e minuut bereikte Elistha de 1 - 5 eindstand via Renzo Stoffelen, die een pass van Ferhat 
Halici  goed wist af te ronden. 
Een duidelijke overwinning voor Elistha tegen een sterker geacht Valburg. 
Scheidsrechter was de heer Ozcayan uit Nijmegen, die een goede wedstrijd floot. 
Ook dat mag wel eens gezegd worden. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart :  7 
Mahe 
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Elistha 1 verslagen 
 

Elistha 1 – De Paasberg 1                             Ruststand  2 - 0               Eindstand 5 - 2 

 
Gespeeld op zondag 29 november 2015 
Michael Melsasail 3 en Ferhat Halici 2. 
 

 
 
Opnieuw wist Elistha vijf keer te scoren, verleden week tegen Valburg en nu was de Paasberg aan 
de beurt en met de vermelding, dat Kevin Tap (ziek) en Dick van Dijk (afgehaakt  in de warming -
up) er niet bij waren. 
Eerst moest Leon Leenders in de 11e minuut nog redding brengen na de inzet van de  goed  
spelende aanvoerder van de Paasberg Danny van Hulst. Dat deed de keeper aan de andere kant 
ook op de geweldige kogel van Ferhat Halici van zo'n 20 meter.  
Na de handsbal van een Paasberg speler binnen de 16 meter ging de bal op de stip. Met Ferhat 
Halici achter de bal weet je het wel. Je hoeft niet eens te kijken.  Stand 1- 0 
Elistha speelde echt goed en had met Michael Melsasail en Dean Polman nog kansen op meer, 
terwijl de no .8 van de Paasberg ook een vrije schietkans kreeg , maar zag zijn poging drie meter 
naast vliegen. 
Ferhat Halici zag ook zijn poging overvliegen, weer vanaf zo'n 20 meter. In de 43e minuut snelde 
Dean Polman langs de lijn, gaf een puike voorzet maar zag, dat Pim ter Voert deze open kans net 
over kopte. 
Net voor rust gaf Renzo Stoffelen een meesterlijke pass op de buitenom snellende  Danny  
Versteege en die gaf goed voor en zo kon Michael Melsasail de bal intikken.  
Ruststand 2 -- 0 
De Paasberg kwam sterk terug na de thee. 
In de 48e minuut schoot Danny van Hulst van de Paasberg een zogenaamde klutsbal binnen. 
Stand 2 -- 1 
Vijf minuten later was het verschil alweer 2 doelpunten. 
Michael Melsasail werd over links gelanceerd en met een korte solo zette hij de 3 – 1 op het grote 
scorebord. 
Luciën Janssen kwam in de 57e minuut voor Dean Polman. 
In de volgende minuut kwam de spanning weer terug in de wedstrijd.  
Danny van Hulst, aanvoerder van de Paasberg , kopte uit een corner zijn tweede doelpunt binnen. 
Stand 3 -- 2 
Michael Melsasail scoorde zijn 3e doelpunt helemaal alleen op snelheid en met de wind mee te-
gen zijn familielid in het Paasberg doel . Stand 4 -- 2. 
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Uit de pogingen van Ferhat Halici en Michael Melsasail  werd jammer niet gescoord. Wel in de 
76e minuut. De toegekende vrije trap aan Elistha werd van afstand door Ferhat Halici kogelhard 
achter de Paasberg keeper geknald.   Stand  5 – 2 
Jeffrey van Leur kwam voor Julian Milatz in de 78e minuut en Roy Derksen in de 85e minuut voor 
Michael Melsasail. 
De Paasberg probeerde het nog een keer in de 87e minuut , maar deze poging mocht geen naam 
hebben. Aan de andere kant nog een keihard schot van Ferhat Halici, dat voorlangs vloog na 
een pass van Renzo Stoffelen. 
Een goed spelend Elistha deed zich met wederom vijf doelpunten niets te kort, 
De Paasberg kwamen nog goed weg met vijf doelpunten tegen. 
Scheidsrechter in deze sportieve wedstrijd was de goed leidende heer J.J.T.Buurman uit Beneden 
Leeuwen. 
 
Rapportcijfer :  7+ 
 
De pupil van de week was Thijn ten Ham uit de F 1(zie volgend verslag.) 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door KEMPKES LANDMETEN uit Elst. 
 

 
http://www.landmeten.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even het volgende. 
Tijdens de wedstrijd liep er (onopvallend?) een 
functionaris langs het veld. Hij heeft zich niet 
voorgesteld als journalist. Wat was het dan? 
Een scout van NEC of Vitesse, een spion van 
een van onze tegenstanders of toch een ver-
slaggever? 
Wie het weet mag het zeggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahe 
 

http://www.landmeten.nl/
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Pupil van de week. 
 
Zaterdag 29 november 2015 was ik, Thijn ten Ham speler van de F, pupil van de week. 
Ik keek enorm uit naar deze dag, want een middagje meekijken bij de grote jongens is hartstikke 
leuk. 
Het beloofde een spannende wedstrijd te gaan worden, want de “”De Paasberg”” was de tegen-
stander. Ik had in de kantine gekeken naar de stand, waar ik zag dat deze club hoger stond dan 
mijn club Elistha. 
De betreffende zondagmiddag brak aan en ik ging samen met mijn vader, moeder en zusje naar 
Elistha toe waar ik direct verwelkomd werd als pupil van de week. 
Als eerste mocht ik mee naar de wedstrijdbespreking waar de trainer aan mij vroeg op welke posi-
tie ik speel en of ik wel eens een goal heb gemaakt. Ik vertelde vol trots dat ik speler van de F1 
ben, speel op de rechtsbuiten positie en gisteren (zaterdag 28 november) 4x gescoord heb. Nou 
nou zei de trainer dan moet onze spits er vandaag flink tegen aan. Wat denk je dat het vandaag 
wordt vroeg de trainer aan mij. Ik zei dat we met 5-0 gaan winnen. 
Na de wedstrijdbespreking gezamenlijk omkleden met een leuk stukje muziek erbij.  
Ik zei nog tegen mijn vader dat is ook wat voor ons bij de F1. Nadat iedereen zich had omgekleed 
gingen we warm lopen en inschieten.  
De spanning van de wedstrijd begon ik ondertussen toch te voelen. Na een korte bespreking in de 
kleedkamer was het dan eindelijk zover. Samen met de spelers en scheidrechter mocht ik het veld 
oplopen. Ik mocht de bal vasthouden om daar aangekomen de aftrap te nemen. Na het nemen 
van de aftrap speelde ik iedereen van de tegenstander voorbij en schoot de bal in de goal.  
Zwevend over het veld juichte ik 1-0 voor Elistha. 
Van de scheidsrechter kreek ik een vaantje als bedankje en daarna nam ik plaats in de dugout 
naast de wisselspelers en begeleiders. 
De wedstrijd was geweldig en uiteindelijk 
hebben we met 5-2 gewonnen. Vol trots liep 
ik terug naar de kleedkamer. In de be-
stuurskamer kreeg ik na de wedstrijd nog 
een vaantje, mocht ik met de trainer op de 
foto, maar wat helemaal geweldig was….. ik 
kreeg een bal met alle handtekeningen van 
de spelers erop….super.  
Nadat alle spelers zich hadden omgekleed 
en in de kantine gezellig een drankje nuttig-
den mocht ik gezellig daarbij komen zitten. 
Hier kreeg ik nog wat te drinken met een 
frietje..mmmmmm. 
Na een gezellige middag heb ik iedereen 
een high five gegeven en bedankt voor deze 
leuke middag. 
De bal ligt ondertussen op mijn slaapkamer 
als aandenken aan deze dag. Namens mijn 
vader, moeder, zusje en ikzelf wil ik ieder-
een bedanken die deze dag middag voor mij 
mogelijk heeft gemaakt. Ik heb er van geno-
ten 
 
Thijn ten Ham, speler van de F1  
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Elistha 1 verslagen 
 

SVO’68 1 - Elistha 1                                     Ruststand  1 - 2                          Eindstand 3 - 5 

 
Gespeeld op zondag 6 december 2015 
Elistha scoort voor de derde keer vijf doelpunten. 
 
Elistha kon gewoon met 11 man beginnen, niemand mocht er mee naar Spanje. 
In de 2e minuut een klein misverstand tussen Jimmy Scheerder en Danny Versteege. 
De aanvaller van SVO werd geen strobreed in de weg gelegd en mocht zomaar scoren. Stand 1-0 
De volgende pogingen waren van eerst Ferhat Halici (schot op keeper) en Michael Melsasail 
(kopbal over). 
Een pass van Renzo Stoffelen op Dean Polman en diens kopbal naar Julian Milatz waren genoeg 
om hem te laten scoren. Stand 1 - 1  
Met nog drie pogingen van Renzo Stoffelen, eerst schot over, bal op de lat en ook nog een schot 
op de doelman en over.  Puur geluk voor SVO. 
Elistha werd sterker en sterker, alleen de vraag:  Wanneer komen de doelpunten ? 
Vooralsnog niet. Eerst in de 30e  minuut een puike corner van Halici op het hoofd van de inko-
mende David Arts (over), een schot van Jimmy Scheerder ,geblokt.en over. 
In de 38e minuut een schot van Renzo Stoffelen vanaf de rechterflank dwars door de kluwen spe-
lers heen en out. 
Vijf minuten voor rust werd de bal ingeschoten door Pim ter Voert, maar ook hij had geen geluk en 
zag zijn poging geblokt . 
In de 44e minuut had..............had Dean Polman moeten scoren (100% kans) maar deed dat niet, 
knalde tegen de keeper op, maar deed het twee minuten later beter door de 1 - 2 te scoren na een 
pass van Renzo Stoffelen. 
Na de thee kreeg Ferhat Halici nog een kans, hij snelde in een rush alles en iedereen voorbij maar 
stuitte op de SVO keeper. In de 50e minuut mocht Elistha drie keer aanleggen om de scoren te 
verhogen maar faalde evenzovele keren. Hoeveel kansen moet je krijgen om te kunnen scoren. 
En ja , wat gebeurt er dan ?  Hij valt aan de andere kant . Zo ook vanmiddag. 
Een prachtig genomen vrije trap van Maikel van den Berg belandde ineens in het Elistha doel, ook 
kansloos voor Leon Leenders.  Stand 2 - 2 
Danny Versteege werd in de 63e minuut vervangen door Dick van Dijk en Ferhat Halici ging in de 
70e minuut naar binnen en Kevin Tap kwam. 
Van SVO'68 was niets te zien ook geen poging daartoe. 
Michael Melsasail scoorde wel in de 71e minuut na aangeven van Dean Polman. Stand 2 - 3 
Wesley Toonen probeerde het ook maar eens, maar zag de bal een eindje naast gaan. 
Even later ging Melsasail er van tussen, maar ging plat. Niets vond de scheidsrechter. 
Pim ter Voert kopte de 2 - 4 binnen uit de corner van Renzo Stoffelen en Dean Polman scoorde 
zijn tweede doelpunt 2 - 5 na aangeven van Michael Melsasail. 
Luciën Janssen kwam nog binnen de lijnen voor Renzo Stoffelen in de 80e minuut. Elistha dacht, 
dat de wedstrijd al gelopen was en greep niet in bij de laatste poging van SVO. Eindstand 3 - 5 
Elistha scoorde dan wel vijf keer maar had SVO ' 68 toch met dubbele cijfers kunnen en moeten 
afdrogen. Zulke kansen krijg je niet elke wedstrijd. 
Als je direct een paar keer scoort , voetbal je een stuk plezieriger en rustiger. 
Scheidsrechter de heer Oldenhave, uit Velp floot een stuk beter dan de vorige keer in Arnhem. 
Toch nog vers in het geheugen. 
Rapportcijfer voor de man :  7+ 
                                                               PRETTIGE FEESTDAGEN        
                                                                           EN EEN  
                                                                VOORSPOEDIG  2 0 1 6  
Mahe 
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VERJAARDAGEN 

 
 
 

JANUARI FEBRUARI

01 HIJLKE BALTUSSEN 03 JEROEN RUITEN

03 JESSE DE VRIES 03 HALEY SCHOR

05 MARCO JACOBS 04 HARM VEENSTRA

05 STEFAN POLIC 06 ROWAN LEENDERS

09 ROY BUDEL 06 ROBERT WIJDEVELD

09 RENS KERSTEN 07 KEVIN TAP

10 YAHYA BENOMAR 08 PIM JANSSEN

11 SHAIR MAHBOUB 10 ROBIN PASSON

11 DANNY VERSTEEGE 11 GIOVANNI MOSKA

12 WILCO VISSER 14 DENNIS VAN OOIJEN

12 MEIKE ZWIER 15 AYTE CLUITMANS

13 REMCO KUSTER 18 RENS DIVENDAL

14 WIM JALINK 20 PIET VAN BURK

14 MARCEL VEENSTRA 22 JOHN ROIWAWAN

14 MIREILLE NOOL 27 SJOERD WINTERS

15 TIJS MARTENS 28 JURRE CLUITMANS

16 JEROEN WILTINK 28 GIEL HENDRIKS

17 JURRIAN RUITEN

18 JORT BUSSCHER

18 JOOP KERSTEN

18 JAN NAB

20 VINCE HOOGVELD

20 RAPHAEL POLASEKE

21 FERHAT HALICI

22 THEO COENEN

22 JAYREN DWARSKASING

22 JORDEY TOONEN

22 YANOA USMANY

23 GEERT HENDRIKS

25 MARTIN  JANSEN VD LAAK

29 MARCO NAGTEGAAL
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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

SPONSOREN EN BEGUNSTIGERS VAN SC ELISTHA VOOR HET SEIZOEN 2015-2016
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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 

Trainers / leiders €   20,00 

 

 

   
 

Sluitingsdatum kopij: 15 februari 2016 
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