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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De winterpauze zit er al weer op. 
Echt winter hebben we natuurlijk niet gehad, maar door de weersomstandigheden zijn er toch  
wedstrijden afgelast, vooral vanwege de slechte toestand van de velden. 
Bij thuis wedstrijden is dit een uitzondering door het kunstgrasveld en er werd zelfs regelmatig 
vriendschappelijk gevoetbald. 
Nu even kort over de inhoud van dit clubblad. 
Belangrijk is de uitnodiging voor de extra ledenvergadering. 
U zult verder diverse verslagen/ foto’s aantreffen van gespeelde wedstrijden, toernooien en van 
diverse uitstapjes, zoals van het eerste en het vierde. Verder aandacht voor onze accommodatie-
commissie, die de winterstop gebruikte, om de kleedkamers weer spic en span te krijgen. 
Ook een verslag van de nieuwjaarsreceptie, met de uitslagen van het toernooi. 
 
Graag nog uw aandacht voor het volgende. 
Onze vereniging is opgericht op 31 juli 1926. 
We bestaan dit jaar dus 90 jaar, en dat willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
We mogen er best trots op zijn dat we de oudste voetbalvereniging van Elst zijn. 
Er zullen een aantal activiteiten georganiseerd worden en U kunt in ieder geval in de  
agenda noteren dat zaterdag 11 juni 2016 een feestdag gepland staat. 
Verder zal dit jaar in elk clubblad een stukje van de historie gepubliceerd worden, te beginnen met 
het huidige clubblad (zie vanaf pagina 34)  
 
Wim Hendriks 
 

EXTRA LEDENVERGADERING 
 

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 11 maart 2016 

 
Beste  leden, 
 
Het bestuur van Elistha nodigt alle leden uit tot het bijwonen van een extra Leden Vergadering. 
Deze wordt gehouden op vrijdag 11 maart 2016 in de kantine van ons clubgebouw op sportpark 
de Pas. 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Op de agenda staan: 

1. Zoals tijdens de Algemene Jaarvergadering van 13 november 2015 is afgesproken wordt in 

deze vergadering een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken.   

Rekening houdend met het steeds meer verdwijnen van gemeentelijke subsidies en de  
stijgende kosten wordt tevens een aanpassing van de contributie voorgesteld. 

2. Het tweede agendapunt betreft een toelichting op de plannen tot uitbreiding van onze  

accommodatie.  

Dit betreft in ieder geval het vervangen van de containers door een aanbouw.   

 
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 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
 

Op zaterdag 2 januari 2016 was weer de traditionele nieuwjaarsreceptie. 

 

Voorzitter Martin de Goey heette de vele aanwezigen welkom en in zijn toespraak gaf hij nog eens 

aan dat het goed gaat met de vereniging. 

In 2015 werd het kunstgrasveld gerealiseerd en we merken nu al dat dit een gunstige invloed 

heeft op de ontwikkeling van het ledenaantal We groeien gestaag en dat is o.m. het gevolg dat we 

onze spelers langer en vaker kunnen laten voetballen en trainen zonder dat dit consequenties 

heeft voor het veld. 

Verder werd bij aanvang van het seizoen weer gestart met meisjesvoetbal en ging een groep  

enthousiast aan de slag met 45+ voetbal. 

Natuurlijk zijn we ook blij dat Theo Driessen besloten heeft om, met zijn bedrijf Dries en CO, 

hoofdsponsor te worden van  onze vereniging.  

Voor 2016 zijn er plannen om uitbreiding van onze kleedaccommodatie te realiseren. Als alles 

doorgaat komen er twee kleedkamers bij en een opslag voor ballen en materialen. Op dit moment 

worden de laatstgenoemde zaken nog opgeslagen in containers! Dit is toch allang achterhaald. 

Natuurlijk moet ook nog onderzocht worden in hoeverre dit financieel haalbaar is, maar gezien de 

financiële steun aan onze buren mogen we er toch op zijn minst van uitgaan dat de Gemeente ook 

bij ons een soepele opstelling heeft. 

 

Tijdens de receptie werden formeel nog eens de reeds eerder overeengekomen verlengingen van 

de staf bij Elistha 1 ondertekend. (zie clubblad 349) 

 

 

Zoals eerder al is bericht werd het contract met onze hoofdtrainer 

met één jaar verlengd.  

Ron Stoffelen blijft ook in seizoen 2016-2017 hoofdtrainer. 

Dit wordt dan zijn derde seizoen bij SC Elistha.  

 

 

 

 

Ook het contract met verzorger Wilco de Wit werd met één 

seizoen verlengd en de ondertekening was ook tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. 

 

 
 
 
 
Ook het contract met onze keeperstrainer Berry van de Biezen werd verlengd met één jaar. Berry 
kon niet bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn. 
 
Martin eindigde met allen een goed en gezond 2015 toe te wensen. 
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Nieuwjaarswedstrijden. 
 
Zoals traditioneel werden voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2016 weer 
de nieuwjaars wedstrijden gehouden. Naast een toernooi voor lagere elftallen was er ook weer de 
wedstrijd van het huidige eerste elftal en een team van oud eerste elftalspelers. 
 
Ondanks de straffe wind werden de wedstrijden door veel toeschouwers bijgewoond. 

 
 
 

Toernooi. 

Het toernooi werd gehouden op kleine veldjes en 7 tegen 7. 
Natuurlijk voelden de spelers van Elistha 45+ zich daar het meeste thuis en deze wisten het toer-
nooi dan ook te winnen. 
Na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Martin de Goey, nam Peter Jacobs het woord en hij 
nam de prijsuitreiking, op de voor hem bekende humoristische wijze, voor zijn rekening. 
 
De fairplay prijs van het toernooi werd gewonnen door het vierde elftal en Jeroen Gieling nam de-
ze prijs in ontvangst. 
De tweede plaats was voor het derde team en de prijs werd overhandigd aan Jeroen Ruiten. 
Zoals al eerder vermeld, werd het toernooi gewonnen door Elistha 45+ en namens dit team was 
Coen Hoogveld degene die de prijs in ontvangst kon nemen. 
 
 
Wedstrijd Elistha 1 – Oud Elistha zie volgende bladzijde 
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Wedstrijd Elistha 1 – Oud Elistha 1 

 
Na een wisselend wedstrijdverloop eindigde de wedstrijd in 4-4.  
Oud Elistha 1 (met gastspeler Jeffrey Leiwakabessy) was technisch beter, maar natuurlijk de spe-
lers van het huidige eerste sneller. 
Door deze gelijke stand moest de beslissing komen van het nemen van penalty’s.  
 

 
 
De spelers van Oud Elistha namen die beter en dus waren zij de winnaar. 
Peter Jacobs kon dus een aantal bonnen uitreiken aan de aanvoerder, Boudewijn Nuij. 
Nadat ook scheidsrechter Albert van Kleef was bedankt was het officiële gedeelte afgelopen en 
kon het feest beginnen.  
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Ouders langs de lijn 
 
De Winterstop zit er weer op. 
Ook de jeugd is weer begonnen met de tweede seizoenshelft of met  de voorjaarscompetitie. 
Ook de (groot)ouders komen dan weer kijken naar de verrichtingen van  hun (klein)kinderen, en 
dan wordt natuurlijk weer voorbeeldgedrag van hen verwacht. 
Om ze hieraan te herinneren hebben we bij de ingang van onze velden deze borden geplaatst. 
 

 
 
Deze borden zijn geschonken door  
 

 
Tegelen 

 
http://www.agmi.nl/ 

 
Namens geheel Elistha, hartelijk dank. 
 

 
 

http://www.agmi.nl/
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Zaalvoetbaltoernooi op 30 december 2015 
 

Geslaagd Elistha zaalvoetbaltoernooi 

 
Vijfenzestig Kabouters, F-, E- en MD1-spelers speelden op 30 december in Sporthal “de Helster” 
wedstrijdjes, onder toeziend oog van veel publiek op de tribune. 
    

 
 
Team Barcelona (boven), bestaande uit: Milo, Ivar, Milan, Koen, Aristides, Rens, Lisse en coach 
Johan Willemsen, behaalde de meeste punten van de drie F-teams.  
 

 
Team Arsenal, bestaande uit: Twan G., Bjarne, Vince, Bas, Ramon, Danny en coach Marco Hof-
man, behaalde de meeste punten van de vier E-teams.  
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De Kabouters en MD1 werden opgedeeld in twee teams voor een potje voetbal.  
Na afloop was het penaltyschieten volgens het afvalsysteem.  
Bij de Kabouters won Willem de eerste prijs, bij de F-jes Djesaro. Bij de E streden Bjarne, Pim en 
Borre lang voordat winnaar Borre keeper Silvio de verkeerde hoek in had gestuurd. Bij de meiden 
won Meike met glans. 
 

 
De Kabouters (boven) en team Chelsea (onder) 

 
Al met al was het een sportieve en vrolijke afsluiting van een mooie, eerste seizoenshelft.   
 
Renate.   
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Winterpauze 
 

Voor veel spelers en supporters was er een winterpauze. 
De medewerkers van onze technische dienst konden weliswaar buiten niet veel doen, maar de tijd 
werd wel nuttig gebruikt om de kleedkameraccommodatie weer eens grondig te reinigen. 
 

 
 

De benodigde apparatuur werd beschikbaar gesteld door  
 
 

 
 

http://www.hendrikscleaning.nl/ 
 
 
 

 

http://www.hendrikscleaning.nl/
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E1 bezoekt wedstrijd NEC-Willem II 
 

Verslag wedstrijd N.E.C tegen Willem II op 17 januari in het Gofferd stadion. 
 
We gingen met heel de E1 naar de wedstrijd omdat we als team de meeste loten hadden verkocht 

met de grote clubactie.  

Het was een spannende wedstrijd, NEC kwam voor op 1-0 door een penalty van Christian Santos.  

Willem II had nog veel kansen en veel vrije trappen maar die hebben ze niet goed benut. NEC had 

ook nog veel kansen na de penalty maar die hebben ze ook al niet benut.  

En toen was de eerste helft voorbij, na 15 min was de rust afgelopen, toen floot de scheids weer 

af en toen begon de tweede helft.  

Er werden ook veel kansen gemist en toen was het afgelopen. 

Op de tribune was een gekke man die heel hard schreeuwde en toen gingen we naar de Mc Do-

nalds bij het Gelredome  en toen hadden we lekker gegeten en toen zetten  onze trainers ons af 

bij ons huis.  Een leuk dagje uit! 

 

Wij bedanken Elistha voor dit leuke uitje! 

 

 
 
 
Namens de hele E1 
 
Groetjes, Pim, Reno, Franklin, Borre en Bjarne. 
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Elistha 1 verslagen 
 

DVSG 1 - Elistha 1                      Ruststand  1 - 1                  Eindstand 2-3 

 
Gespeeld op zondag 24 januari 2016 
Elistha doet wat het moet doen. 
 
Het was bijna in het buitenland waar onze oranjemannen moesten spelen. 
De op één na de verste uitwedstrijd (Edesche Boys is nog verder) helemaal tegen DVSG , Door 
Vriendschap Sterk Groesbeek. In de Horst wel te verstaan , nog een paar kilometers verder dan 
Gruuusbeeek. 
Wel op het kunstgrasveld, omdat het 1e veld doordrenkt was van de overvloedige regen. 
Het was grijs, winderig en af en toe een spatje regen, dus bepaald geen ideale omstandigheden, 
maar na de pasjescontrole, tsjonge tsjonge,  wat duurde dat een tijd, werd er dan eindelijk afge-
trapt. 
Direct al in de 4e minuut zette Michael Melsasail de meegelopen Dean Polman vrij voor de DVSG 
keeper, maar trof wel de keeper, maar niet het net. Weg kans. 
Twee minuten later was er de kombinatie tussen Ferhat Halici en Michael Melsasail, waarbij de 
bal in de kluts over vloog. 
Na twee pogingen was het in de 8e minuut toch raak. 
Na een heerlijke pass van David Arts op Ferhat Halici scoorde hij de 0 - 1 
Lang kon Elistha niet van de voorsprong genieten. Uit een vrije trap kopte DVSG'er Jakko Piepen-
brock in de 17e minuut de gelijkmaker binnen. 
Pim Tervoert kopte uit een cornerbal van Dean Polman maar net over en Dick van Dijk probeerde 
het later weer uit een corner met de hak. Helaas. 
Dat spelers geblesseerd kunnen raken wisten we, maar een scheidsrechter ook. 
Na een kleine massage kon hij gelukkig verder. Je moet er niet aan denken dat hij niet meer ver-
der had gekund. Op herhaling naar de Horst, gelukkig niet. 
In de 38e minuut had Elistha een penalty moeten krijgen van de warrig fluitende scheidsrechter. 
Ferhat Halici werd totaal omver gelopen binnen de 16 meter. 
Niks aan de hand volgens de man in het grijs.   
Ruststand 1 - 1 
 
Elistha gaf direct gas na de rust. Michael Melsasail knalde de bal onderkant lat, maar Wesley 
Toonen ,geposteerd bij de tweede paal, wist wel hoe het moet en scoorde uit een corner van  
Ferhat Halici.  Stand 1 - 2 
In de 55e minuut maakte Ferhat Halici zijn tweede doelpunt uit een vrije trap. Stand 1 - 3 en de 
wedstrijd is gelopen, zou je denken, neen dus. 
David Arts viel geblesseerd uit in de 65e minuut en zijn vervanger was Jeffrey van Leur. 
DVSG  begon iets aan te dringen en zag een schot via de lat overvliegen. 
Ook Elistha keeper Leon Leenders moest een keer ingrijpen, echter op het schot van Wilco Bons 
van DVSG een minuut later was ook hij kansloos.  Stand 2 - 3 
In de 87e minuut werd Dean Polman nog vervangen door Roy Derksen en in blessuretijd kreeg 
Ferhat Halici zijn terechte publiekswissel . Jordy Toonen kwam nog voor een paar minuten. 
Puntjes mee naar Elst en op naar de volgende wedstrijd. 
Scheidsrechter was de heer Y.Elibol uit Wijchen 
Rapportcijfer voor de man in het muisgrijze tenue :  een dun 5-je 
 
 
Mahe 
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Elistha 1 – VVLK                         Ruststand  2- 0                Eindstand 3-0 

 
Gespeeld op zondag 31 januari 2016 
Elistha wint ook de 6e wedstrijd op rij. 
 
Zonder de nog steeds afwezige spelers Kevin Tap, Nick Kexel, Roy Budel ,Maurice Peters en Dick 
van Dijk wist Elistha ook dit varkentje wel te wassen. 
Zo moeilijk het in Leuth ging (2-2), zo gemakkelijk ging het deze middag. 
Met een 3 - 0 overwinning, iets te weinig gescoord, toch weer 3 punten en weer ongeslagen ge-
bleven sinds 1 november 2015 
In de 9e minuut kon Julian Milatz net niet bij de geweldige steekpass van Michael Melsasail, net 
een voetstap te kort. 
Elistha speelde eerst met de harde , koude wind schuin tegen, wat net belette dat er goed ge-
speeld werd. Pim ter Voert piepte er in de 12e tussen uit, met 3 man van VVLK op zijn hielen, 
maar alleen voor de keeper wist hij nog niet te scoren. 
Dat gebeurde wel twee minuten later. Ferhat Halici stuurde Renzo Stoffelen de ruimte in en diens 
pass op de mee opgekomen Michael Melsasail was op maat en die schoof koelbloedig de 1 - 0 
binnen. 
Twee minuten later een enorme pass van Ferhat Halici op Melsasail, die met een wippertje over 
de keeper heen de paal trof. De attente Julian Milatz had toen geen moeite meer om de 2 - 0 te 
scoren. 
Deed VVLK ook mee, ja ze waren er wel, maar hadden nog geen kans voor zichzelf geschapen 
en gekregen. 
Elistha daarentegen speelde frank en vrij en zag Michael Melsasail in de 20e minuut nog maar  
maar eens tegen de VVLK keeper knallen na een vloeiende kombinatie met Pim ter Voert.  In de 
33e minuut weer Michael Melsasail alleen voor de keeper en weer niet. 
Je weet, dat je kansen genoeg krijgt tegen zo'n tegenstander, maar ze mogen en moeten wel ver-
zilverd worden. 
Het laatste vermeldenswaardige moment was toch weer voor Michael Melsasail, ja weer hij, 
dit keer vloog de bal net over, maar niet geschoten ,is altijd mis. 
Gelukkig rust, vlug naar de thee, want zo lekker was het niet daar buiten. 
Alleen schuin voor de keeper staand probeerde Michael Melsasail het gelijk maar weer, maar veel 
te wild ingeschoten. Bal in het zijnet. 
In de 56e minuut de voorzet van Michael Melsasail op Pim ter Voert, die met het hoofd de 3 - 0 
scoorde.   Elistha schakelde een tandje terug, natuurlijk een 3-0 is een gelopen race, daardoor 
wist VVLK zich een kansje te scheppen. maar de Elistha goalie Leon Leenders , die louter op-
raapballen had gekregen en Danny Versteege hielpen hun eerste kans vakkundig om zeep. 
Twaalf minuten later, in de tussentijd was er niets gebeurd, een voorzet op hun midvoor, die de 
bal hoog in de ballenvanger joeg. 
In de 75e minuut kwam Dean Polman in het veld voor Julian Milatz. Hij probeerde het gelijk maar 
eens maar ook hij zag zijn bal overvliegen. 
Nog wel twee wissels te vermelden, Wesley Toonen eruit en Erik van der Upwich erin 
en Renzo Stoffelen eruit en Jeffrey van Leur er nog in en dat drie minuten voor tijd. 
Dat Jimmy Scheerder geblesseerd uitviel en niet meer gewisseld kon worden had geen conse-
quenties voor het eindresultaat.  Gewoon 3 - 0 
Balsponsor was HEEZEN AUTO'S uit Elst 
De pupil van de week was Che Nijman uit de F 2 
Scheidrechter was de heer A.J.G. Willems uit Millingen a/d Rijn 
Rapportcijfer voor de man :  6 ½  
  
Mahe 
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Trainingskamp ELISTHA 4 
 

Trainingskamp Elistha 4 in Gramsbergen 
 

DAG 1 

Vrijdag 15 januari was het weer zover, de selectie van Elistha 4 ging op pad richting Gramsbergen voor het jaarlijkse 

weekendje weg. Voorgaande jaren betrof het een trainingskamp terwijl er dit jaar besloten werd om meer aandacht 

te besteden aan de socialen aspecten van een teamsport. Bovendien is het kampioenschap niet meer haalbaar voor 

dit sterrenteam dus waarom nog overmatig inspannen.  

Bij aankomst op het resort blijkt dat we een werkelijk schitterende vrijstaande Villa tot onze beschikking hebben   

gekregen.  De slaapkamers waren zelfs zo groot dat je er kon verdwalen wat dus ook gebeurde.  

 

                      

Rond 15 uur waren de meeste spelers klaar met het bedje opmaken en het inruimen van alle (koel) kasten en werd 

er begonnen met een goed kringgesprek en het drinken van een paar sapjes en het nuttigen van een aantal gezonde 

hapjes.  

 

 

 

 

 

Ondertussen werd dus het lopende  seizoen en de toekomst besproken.  

Bij aanvang van het seizoen werd gedacht aan de dubbel omdat we een 

klasse lager gingen ballen en omdat er veel nieuwe spelers zouden  

bijkomen. Uiteindelijk is hier niks van terechtgekomen  en kunnen we het 

kampioenschap dus al vergeten.  Inmiddels was de avond al aangebroken 

en bereidde onze privé kok (zat bij de prijs inbegrepen) inmiddels een  

heerlijk diner voor. De tientallen gehaktballen waren inderdaad heerlijk en 

voorzien van de juiste ingrediënten.  
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DAG 2 

 

De volgende activiteit was een prachtige wandeling op het park en een excursie naar de kinderboerderij met onze 

eigen Martin Gaus. Inderdaad er zijn meer mensen op deze wereld die de gave hebben om met dieren te kunnen 

praten.  

          

Vroeg in de avond werd de beslissing 
genomen om de kroeg in de Plaza op te 
zoeken.  Ondanks de drukte hebben we 
een goede plaats aan de bar kunnen 
veroveren en ons kunnen indrinken voor 
de kroegentocht in Gramsbergen die 
avond.  Over deze laatste activiteit 
wordt niks gepubliceerd. Immers what 
happened in Gramsbergen stays in  
Gramsbergen. 

De verslaggever lag door de vele sapjes al vroeg in zijn 
nestje en wat er die nacht allemaal nog gebeurd is, is 
niet bekend. Ongetwijfeld heeft het te maken met 
sapjes en vette hap.  
Deze dag werd afgetrapt met een heerlijk GEZAMEN-
LIJK ontbijt. Voor alle onze trouwe volgers, dit was het 
eerste gezamenlijke  ontbijt tijdens alle onze trai-
ningskampen.                                            
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Bij terugkomst in onze Villa werd het tijd voor een hoogstaand potje pokeren waarbij de verslaggever letterlijk zijn 

tegenstanders uitkleedde.  

    

Het avondprogramma bestond uit een cultureel bezoek aan Hardenberg waarbij we gezellig met de trein zijn gegaan.  

Naast een heerlijke maaltijd bij een shoarmatent hebben we ook nog een kroeg bezocht. Cultureel zijn we volledig 

aan onze trekken gekomen. Deze avond werd ook afgesloten in een plaatselijk kroeg in Gramsbergen. 

       

Dag 3 

Terugtocht. 

Conclusie, opnieuw een zeer gezellig weekend.  Mijn dank voor de organisatie en het voortreffelijke gedrag van de 

alle aanwezigen. Eerlijk is eerlijk, ondanks de vele sapjes misdraagt zich niemand. Gedurende 2016 zullen er weer 

veel anekdotes gedeeld worden met onze trouwe volgers.  

De Verslaggever 
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Indoor Soccer Goch 
 
Ter afsluiting van de Winterstop hebben de D pupillen en de C- en B junioren indoor soccer toer-
nooitjes gespeeld in de  Soccerhal in Goch. 
 
Hier volgen een aantal foto’s. 
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De foto’s zijn gemaakt door Edwin Jansen. 
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Uitstapje  ELISTHA 1 
 
Op 15 januari was weer het jaarlijkse uitstapje van het eerste elftal. 
Dit maal ging men naar de regio Valkenburg. 
Een verslag hebben we helaas niet ontvangen, vandaar dat we het maar doen met foto’s die we  
van de openbare sociaal media hebben geplukt. 
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Winterfestijn Elst 
 
Vanuit Elistha was het idee gekomen om vrijwilligers te leveren voor het Winterfestijn. Toen we 
ons aanmeldden bleek dat er al voldoende vrijwilligers waren en dus volgende keer een nieuwe 
kans. Doordat een groep vrijwilligers zich op het laatste moment terugtrok werd er op korte termijn 
alsnog een beroep op ons gedaan. Dus alsnog niet gestructureerde hulp geleverd en afgesproken 
dat we de volgende keer een eigen blok krijgen om in te vullen. 
Hierbij een aantal foto’s. 
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Het meisjesteam was ook aanwezig op de ijsbaan. 
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ELISTHA 90 JAAR! 

Dit jaar (31 juli 2016) bestaat Sportclub Elistha 90 jaar. 
Wij zullen in dit jaar in elk clubblad aandacht aan dit jubileum besteden door elke keer een stuk 

van de historie te vermelden. 

 
In dit clubblad starten we hiermee. 
 

De periode van de oprichting tot net na de tweede wereldoorlog. 

 
Ofschoon tijdens de oorlogshandelingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vrijwel het gehele  
archief van onze vereniging verloren is gegaan, is het toch gelukt een gedeelte van de historie van Elistha 
terug te vinden. 
We moeten ons verplaatsen naar de jaren rond 1920 om voor het eerst over voetbal in het dorp Elst te le-
zen. De eerste echte voetbalclub in Elst moet zijn geweest de E.V.C. Victorie, welke vrij snel werd gevolgd 
door E.M.M. (Eendracht Maakt Macht).  
Deze clubs bespeelden weiden, gelegen achter "De Plek" (villa van de familie Vink) en ter hoogte van de 
huidige boerderij "De Lingehof" van de heer Tap. 
De eerste voetbalfoto in Elst is zeer waarschijnlijk van E.M.M. gemaakt.  

 
Het voetbalteam van E.M.M., een aantal jaren voor de oprichting van Elistha.                                                                                        
Staand v.l.n.r.: Ot Pasma (supporter), Wout Jacobs, Joh. Flipsen, Frans Lubberhuizen, Jan Herberts, Piet Jonker, Hent Dries-
sen,(supporter), Hans Hofman en Gep van der Goot.                                                                                                       
Zittend v.l.n.r.: Hans Moulijn, Wim Penners, Henk Herberts, Gerrit en Wim van Holten. 

 
E.M.M. was overigens geen lang voetballeven beschoren; de vereniging heeft haar bekendheid vooral ver-
worven door haar latere bestaan als gymnastiekvereniging. 
Elst moest het omstreeks 1925 geheel zonder voetbal in clubverband stellen. 
Hieraan kwam een einde op 31 juli 1926.  
Op die datum werd de voetbalclub Elistha opgericht door de heren Th. Pijnappel, H. R. (Roel) van Holten, 
C. Houtzeel, H. A. Arentsen, J. van de Berg en A. W. (Bart) Peters. Aangenomen mag worden dat dit heu-
gelijke feit gevierd werd in het toenmalige Café Pijnappel. Het eerste dagelijks bestuur werd gevormd door 
de heren Pijnappel, voorzitter, van Holten, secretaris, Houtzeel, penningmeester.  
Opgemerkt zij dat van de twee laatstgenoemde heren nog lang familieleden deel uitmaakten van het alge-
meen bestuur. Neef Chris van Holten is erevoorzitter van de vereniging geweest. 
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Bij de oprichting bedroeg het ledenaantal 20.  
Helaas zijn de namen van degenen, die in de jaren 1926-1930 lid van Elistha waren, niet meer te achterha-
len, daar - ondanks ijverige naspeuringen met hulp van, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond - over de 
ledenlijsten van vóór 1930 niet meer kan worden beschikt. 
Elistha startte nog in 1926 in de competitie van de Nijmeegse Voetbal Bond en werd ingedeeld in de 2de 
klasse. 
Tegen het einde van 1927 reeds werd Elistha kampioen door een overwinning op L.D.T. uit Lent, gevolgd 
door promotie naar de 1e klasse. Het succesvolle elftal was als volgt samengesteld: Geert van Brakel, 
doel; Hent Willemsen en Piet van Burk, achter; Theo Span, Cor Houtzeel en Roel van Holten, midden; 
Geert Willemsen, Bart Peters, Wim Dulos, Hent Driessen en Piet Otten, voor. 
In het seizoen 1929-1930 werd Elistha kampioen van de 1e klasse dankzij een 5-0 zege op  
Nijmegen. Om precies te zijn, op 26 januari 1930 promoveerde de Elster club naar de 4de klasse van de 
K.N.V.B. Het aantal leden bedroeg toen 51. 
Enige bekende namen uit die eerste 5 voetbaljaren, behoudens de reeds hierboven genoemden: Chris 
Martens, Wim Jansen van de Laak, Wim Vink, Jan van Burk, Cor Wassink, Pauw Franken, Jan Herberts, 
Wim Houtzeel, Piet Jonker, Max Drielsma, Geert van Deijzen, Herman Gerritsen, "Broer" ter Beek. 
Van deze leden zouden Chris Martens, Wim Jansen van de Laak, Cor Wassink en Herman Gerritsen in 
latere jaren nog belangrijk werk voor de club gaan verrichten. 
Over de jaren 1930-1946 is ten aanzien van de resultaten van Elistha weinig spectaculairs te vermelden. 
Het eerste elftal streed met wisselend succes in de 4de klasse van de K.N.V.B., werd nimmer kampioen en 
eindigde nooit onderaan. 
Eén van de meest befaamde Elistha mannen, Kees Maters, trad in het seizoen1931-1932 toe tot de oran-
jegelederen. 
In het seizoen 1932-1933 zien we voor de eerste maal junioren in de ledenlijsten.  
We noemen graag enkelen: Joop van Empel, Wim Franken, Gerrit Hoenselaar, Henk Peters,  
Wim Schuyl, Jan van Dam, Johan van Manen. Ook hierbij enige mensen, die later veel bestuurswerk in de 
vereniging op zich zouden nemen. 
 
In 1934 treffen we bij de "nieuwe" junioren namen aan als Henk Kapel, Wim van Dulm, Ben Greveling en 
Kees van der Linden. Op 15 augustus 1937 werd de heer M. Schutter lid en bestuurslid van Elistha; hij 
leidde de club als voorzitter gedurende de moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 en behoort tot de grote figuren 
van Elistha.  
Tot 1935 waren de kleuren van Elistha oranje trui en zwarte broek. In dat jaar werd de zwarte broek ver-
vangen door een witte, en deze nieuwe kleurencombinatie is tot op heden gehandhaafd. Al zijn de variaties 
in de huidige tijden van sponsoring wel eens aan wijziging onderhevig. 
 
Het aantal leden bewoog zich in de jaren 1930 tot 1940 tussen 65 en 70. Aan de kompetities werd vanaf 
1932 doorgaans deelgenomen met 3 senioren en 1 juniorenelftal. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schommelde het ledenaantal nogal sterk. (in 1941 93, in 1942 en 1943 
61, en in 1944 85 leden). In die jaren behaalden de A-junioren het kampioenschap na een 5-4 zege in 
Huissen op R.K.H.V.V. 
Enige spelersnamen: Piet en Henk van Haaren, Jos Peters, Frans Hendriks, Arie van ]ngen,    Arie de 
Jongh, Dirk Doeze Jager, Bernd van Dulm. 
Van 1934 tot 1940 was de heer J. F. Vink (meneer Frits) voorzitter van Elistha. 
Binnen de vereniging was hij bekend als een geweldige leider, die met overwicht doch grote menselijkheid 
zijn oranjejongens in het goede spoor hield. 
 
Al in 1932 zien we als secretaris-penningmeester genoemd de heer Kees Maters, die vanaf dat jaar tot 
1951 vrijwel onafgebroken de club heeft gediend in de functies voorzitter, secretaris en/ of penningmeester. 
Voeg daarbij dat hij als actief voetballer tot op 42-jarige leeftijd in het eerste elftal heeft gespeeld, en de 
verdiensten van hem voor ons zullen ieder duidelijk zijn. 
Overigens komen we op het onderwerp "Maters" later in dit verband nog terug. 
Zeker niet vergeten mag worden de heer Chris Martens, die in de besproken periode 15 jaren lang voor het 
veld en de ballen zorgde. En vooral in de oorlogsjaren was het een probleem de schaarse, half versleten 
ballen op tijd "hard te krijgen". 
Ook de zwagers Dirk Hermsen en Wim Snijders waren toen al volop in de bestuurszaken betrokken. Een 
eresaluut aan deze, helaas te vroeg overleden, Elistha mannen is hier op zijn plaats. 
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Zo zouden we nog velen kunnen noemen die de eerste 20 jaren op de bres hebben gestaan voor de club. 
Zij hebben met slechte velden, slecht materiaal en weinig geld moeten worstelen, doch zorgden ervoor dat 
de zaken bleven "lopen" en dat de sfeer vóór alles goed bleef. 
Na de Tweede Wereldoorlog beleefde Elistha een grote bloei. In het seizoen1946-1947 steeg het leden-
aantal met een sprong naar 112. Bovendien begonnen de heer en mevr. Maters-Buddingh, ook wel ge-
noemd Kees en Mient, hun reeds bijzondere activiteiten op sportgebied binnen Elistha nog verder uit te 
bouwen. 
 

 
De Heer en Mevrouw Maters Buddingh 

 
In juli 1946 waren zij het, die de "SPORTCLUB ELISTHA" in het leven riepen. I 
In 1946 was er namelijk een afdeling gymnastiek toegevoegd. Deze afdeling werd gepresenteerd door de 
echtgenote van Kees Maters, mevr. Mient Maters Buddingh. Het aantal leden van deze afdeling bedroeg 
binnen enkele maanden ruim 150. 
De afdeling gymnastiek bestaat nog steeds, zij het dat deze sedert 1978 als een zelfstandige vereniging 
door het leven gaat. In dat jaar werd dit door de beide verenigingen overeengekomen. Bestaan als een af-
zonderlijke vereniging, die overigens ook de naam Elistha is blijven voeren. We weten allemaal dat deze 
vereniging zeer succesvol opereert. 
 
Kees werd de supervisor over alles wat met voetbal te maken had; hij presteerde het in het seizoen 1947-
1948 gedurende enige tijd voorzitter, secretaris en penningmeester te zijn. Mient nam, met assistentie van 
Gerrit Mastenbroek, de leiding op zich van de afdelingen Gymnastiek en Handbal, terwijl Cor Wassink en 
Nol Kapel de afdeling Wandelsport voor hun rekening namen. 
Ook de afdelingen handbal en wandelsport hebben met wisselende resultaten maar voldoende tot goed 
gefunctioneerd.  
Op 1 augustus 1946 verscheen het eerste clubblad van Elistha! 
Redactie? Kees Maters! 
Nu Elistha een sportclub geworden was werd de bestuursvorm weinig veranderd. Het voetbalbestuur werd 
slechts uitgebreid met één persoon per niet-voetballende afdeling. Hoezeer de nieuwe opzet aansloeg blijkt 
uit de clubbladen van november en december 1946, welke een aanwas met 43 leden signaleren. 
Het eerste sportclub bestuur:  C. Maters, voorzitter; Kl. Kuik, secretaris; D. Doeze Jager, penningmeester; 
leden: Mevr.W. J. Maters-Buddingh, H. R. van Holten, Mej. T. de Boer, D. M. Hermsen, C, Wassink en  
W. Snijders.  
Begin 1947 telde de sportclub 350 leden.  
 
In de volgende clubblad het vervolg van deze  Elistha-historie. 
We zullen ons dan vooral beperken tot de afdeling voetbal. 
Wh 
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VERJAARDAGEN 

 

MAART APRIL

01 WIM HENDRIKS 03 NATHAN USMANY

01 LEVI HUIZER 04 DJESARO AKYUWEN

01 MAURO POELMAN 04 BJARNE SPITHOVEN

01 BRIAN VAN DER WELK 05 BRUNEL SOMDA

02 MARINUS CLAASSEN 06 RENATE DIKS

03 MEES KUIPER 06 FRANKLIN GEURTSEN

03 RUDY VERSTEEGE 09 PETER JACOBS

04 REIN GASSELING 09 MARVIN KOPPENAAL

04 JOOP MEULENBEEK 10 ARTHUR ADRIAENSEN

04 BOUDEWIJN NUIJ 12 ARISTIDES BUNTARA

05 FERRY VAN DRUTEN 13 HAYDEN DAMEN

05 DEAN POLMAN 13 HORACIO WILCKE

05 LARS WIJDEVELD 13 MUSTAFA YAVUZ

06 BENJAMIN SPAAN 15 PASCAL JANSEN

07 JEROEN POTHOF 15 PAUL WASSENBURG

08 JORDEN VAN DEN BROEK 17 DYLAN BOONE

08 JORI MULLER 19 JUDITH HENDRIKS HENDRIKS

08 LINA WILLEMSEN 19 MARTIN DE GOEY

09 GERT-JAN KERSTEN 22 JASON BERGEFURT

10 KOOS DE GOEY HENDRIKS 22 MAURICE PETERS

10 FRANK OOSTERBROEK 24 OMID AHMADI

10 DENNIS SCHNITZLER 24 IVAR GASSELING

12 KYLIE BURGERS 26 MARCO HOFMAN

13 SAM JANSEN 26 ROEL KOESLAG

13 PETER MARTENS 26 SENN POTHOF

13 VINCENT VAN DER WELK 28 LEON LEENDERS

14 STEPHAN SPAAN 28 WILLIAM PETERS

16 ALBERT VAN KLEEF 29 JOHN HENDRIKS

18 ELDAR HASANOVIC 29 LUCAS MULDER

21 BERTUS BRINK 29 STIJN WOLTERS

21 ROWDY AHULUHELUW 30 KOEN WEBER

22 JOHAN HENDRIKS 30 MICHEL WEIJMAN

23 MIRANDA KOESLAG

23 TOM NAGTEGAAL

25 GERRIT HENDRIKS

25 DINAND KERSTEN

26 TOBIAS VAN DEN BOSCH

26 DANIËL VLEESHOUWERS

27 RONALD LINSSEN

30 FRED HENDRIKS
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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 J. JANSEN, aannemingsbedrijf

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf JACOBS , beheersbaar onderhoud

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs

AUTOBEDRIJF MUYS JUMBO, supermarkt Mc.Leane

AUTOBEDRIJF TIP KLINGELE GOLFKARTON

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN LINGE HOTEL ELST

AUTORIJSCHOOL OVERBETUWE LINOCARE, vloeronderhoud

AUTOSCHADE ELST BV MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

AUTOSERVICE LAMPRECHT MANTEL for fashion and sport

AUTOSTUART ELST 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

DRIES EN CO, restaurant SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

ETOS ELST SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

FINE FOOD VILLAGE SNELDERS SPORT

FLYNTH, accountants en adviseurs SNS BANK

FRANCISSEN INSTALLATIES BV STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

GLASAMBULANCE BV ULTI PRINT, zeef en textielprint

HARTELUST pannenkoek villa UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

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.

IUVARE, administratie - belastingen ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

JANSEN MAKELAARS  
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ONZE SPONSORS 
 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AMI KAPPERS kapper JEWELZ & MORE

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

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNS BANK

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN DE WAL woninginrichting

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN HULZEN cafetaria

HUTING, schilderwerken VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN VINK HEKWERKEN ELST

IUVARE, administratie en belastingen

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 april 2016 
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