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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Het einde van het seizoen nadert al weer.  
In dit blad weer een variëteit aan artikelen. 
De laatste wedstrijden worden de komende weken gespeeld en bij de jeugd zijn nog aan aantal 
teams die een kans maken op het kampioenschap. Verder zijn er nog kansen in de beker. 
Het eerste elftal zit in een belangrijke periode van de competitie. Een kampioenschap is niet meer 
mogelijk, maar in ieder geval wordt er weer aan de nacompetitie deelgenomen.  
Spannend en daarover natuurlijk in het volgende clubblad meer. 
 
Verder is de financiering van het jeugdkamp bijna rond. De sponsors van de sponsorloop en de 
bedrijven die een sponsorbijdrage hebben geleverd worden bedankt in dit blad.  
We gaan er natuurlijk van uit dat we in het volgende clubblad een verslag van het jeugdkamp, dat 
gehouden wordt op 27, 28 en 29 mei, kunnen plaatsen. 
 
Dit jaar vieren we dat we 90 jaar bestaan. In dit clubblad een uitnodiging en programma van de 
festiviteiten en verder achterin het vervolg van de historie.  
 
Tenslotte ook nog aandacht voor de mededelingen van het bestuur. Er staat o.a. dat onderzocht 
wordt of het mogelijk is onze accommodatie uit te breiden. Helaas krijgen we nu geen subsidie 
van het Gemeentebestuur, dat wel gul was met een subsidie voor de andere voetbalvereniging in 
Elst.  De reden is bij het bestuur bekend en dus wordt er nu gezocht naar andere mogelijkheden 
om het te financiëren.  
 
In ieder geval is er weer een goed gevuld clubblad. 
Ik hoop dat dit in ieder geval weer aanleiding is om voor het volgende clubblad weer voldoende  
stukjes en foto’s aan te leveren. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
Wim Hendriks 
 

ELISTHA 90 JAAR 
 

Onze vereniging is opgericht op 31 juli 1926. 
We bestaan dit jaar dus 90 jaar en zijn dus de oudste voetbalvereniging in Elst.  
We willen dat zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
 
Wij vieren dit op : 
 

Zaterdag 11 juni en  

zondag 12 juni 2016 
 
Op de volgende pagina staat het programma. 
Voor eventuele wijzigingen in dit programma (dus het meest actuele programma) kunt u de  
volgende website raadplegen: 
 
 www.sc-elistha.nl/1/1577/elistha-90-jaar 
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
http://www.sc-elistha.nl/1/1577/elistha-90-jaar
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ELISTHA 90 JAAR Uitnodiging en programma. 
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

Beste leden van Elistha, 

  

Op 5 maart jl. is er een extra ledenvergadering geweest. 

In deze  ledenvergadering is het voorstel tot contributieverhoging, met ingang van het nieuwe  

seizoen, aangekondigd. Met instemming van de aanwezige leden is dit voorstel aangenomen. 

De verhoging heeft te maken met de extra kosten die het inmiddels gerealiseerde kunstgrasveld 

met zich meebrengt. 

Denk hierbij aan de misgelopen subsidies vanuit de gemeente en de aflossing van de annuïteiten-

lening die Elistha heeft moeten afsluiten t.b.v. de energie zuinige en duurzame ledverlichting. 

Daarnaast zijn er nieuwe dug-outs geplaatst.  

Ook de huisvestingskosten zijn door het kunstgrasveld gestegen. In de winterperiode kan nu  

worden doorgetraind, waardoor de accommodatie langer en vaker open is.  

Kijkende naar de toekomst blijft Elistha hierdoor een gezonde vereniging met doorgroeimogelijk-

heden.  

Het bestuur is hier inmiddels al mee gestart.  

 

Hier een overzicht van de contributiebedragen: 

 

          Huidig   M.i.v. seizoen 2016-2017 

 

Senioren                               € 200.00              € 215.00  

A Junioren                            € 172.00              € 191.00  

B Junioren                            € 146.00              € 165.00  

C Junioren                            € 130.00              € 147.50  

D Pupillen                             € 120.00              € 137.50  

E pupillen                             € 111.00              € 128.50  

F Pupillen                             € 89.00                € 105.00  

Kabouters                             € 51.00                € 65.00  

Senioren 45 plus                  € 100.00             € 115.00  

Donateurs                            € 50.00                € 55.00  

Leiders / Trainers                 € 20.00                € 20.00  

 

 
 

Verbouw/ aanbouw / nieuwbouw 
 
Tijdens de extra algemene ledenvergadering werden de aanwezige leden ook geïnformeerd over 
de plannen die er zijn om onze accommodatie uit te breiden. 
Zoals bekend worden nu ballen, tractor, maaier en andere apparatuur opgeslagen in containers. 
Niet alleen is dit slecht voor het behoud, maar verder zijn die containers geen fraai beeld . 
De plannen zijn om bij de huidige kleedkamers ruimte aan te bouwen, waarin deze zaken opge-
borgen kunnen worden. Verder wordt er ruimte gemaakt voor kleedkamers. Deze zijn in de toe-
komst nodig omdat het aantal leden gestaag blijft stijgen. 
Zodra er meer bekend is over de aanbouw worden de leden ingelicht. 
 
Het bestuur. 
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Pupillenscheidsrechters 
 
 
 
Onlangs hebben een aantal jeugdleden een cursus gevolgd om als pupillen-
scheidsrechter aan de slag te gaan. 
 
 
 

 
Op 19 februari 2016 startten 18 jeugdspelers met het theoriegedeelte van de cursus pupillen-
scheidsrechter, onder leiding van de heer Uittenboogaard van de KNVB. 
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Op 27 februari werd het praktijkgedeelte afgenomen.  
Tijdens onderlinge wedstrijden floten de jongens ieder een helft. 
 

 
 
Timo van Baal, Jaimy Berns, Ayte Cluitmans, Dennis van Oojen, Cane van Raaij, Bram Hendriks, 

Mila Hendriks, Tijs Martens, Kay van Drempt, Tom Koeslag, Tom van der Molen, Tom Nagtegaal, 

Lars Stevens, Niek Stevens, Milan van der Well, Lars Wijdeveld, Sjoerd Willemsen en  

Sjoerd Winters zijn allemaal geslaagd.  

 

De nieuwe pupillenscheidsrechters van Elistha kregen een certificaat en een KNVB badge.  

Ze worden ingezet bij thuiswedstrijden van de E en F.  

 

Gefeliciteerd. 

 

Renate 
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JEUGDKAMP 
 
Van vrijdag 27 mei t/m zondag 29 mei gaat de F-, E- en D-jeugd weer op kamp, in het mooie 
www.brabantbos.nl te Lierop.  
 
Op woensdag 13 en donderdag 14 april, tijdens de trainingsavonden, hebben  de spelers de 
sponsorloop gelopen om een groot deel van het benodigde geld bijeen te krijgen.  
(zie elders in dit blad) 
 
Wij bedanken alvast alle individuele sponsoren en ‘De club van 50’, ondernemers die onze club 
een warm hart toedragen. We maken er weer een gezellig en sportief weekeinde van.   
 
Alle ouders van de pupillen hebben een e-mail ontvangen met informatie.  
 
Mail voor meer informatie: renate.diks@planet.nl. 
 
Zie onder foto van het kamp van 2015. 
 
 

 
 

 
Veel plezier op 27 t/m 29 mei!! 
 
 

http://www.brabantbos.nl/
mailto:renate.diks@planet.nl
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Sponsoring Jeugdkamp 
 
Hartelijk dank aan onze 'Club van 50', ondernemers die Elistha een  warm hart toedragen. 
Het budget voor een gezellig en sportief weekeinde voor onze jeugd is bijna rond. 
Ook interesse? Stuur een mail met uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en vermelding van 
het bedrag dat u wilt bijdragen aan Annemiek Planting: miekplanting@gmail.com 
 

 

mailto:miekplanting@gmail.com
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Sponsorloop 
 
Van vrijdag 27 mei t/m zondag 29 mei gaat de F-, E- en D-jeugd weer op kamp, in het mooie  
Brabantbos te Lierop. 
 
Op 13 en 14 april hebben de spelers met veel enthousiasme de  sponsorloop gelopen op het 
kunstgrasveld. De zon scheen, er stonden veel ouders langs de lijn en er werden veel rondjes  
gelopen. 
Wij bedanken de spelers voor hun inzet, en alle individuele sponsoren. 
Hier volgen een aantal foto’s van deze sponsorloop. 
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Bord bij ingang weer up to date. 
 
Het was nodig, maar het bord bij de ingang van onze accommodatie ziet er weer goed uit.  

 

 
 

Dit is op deskundige wijze gedaan door John Hendriks. 
 

http://www.hendrikscleaning.nl/ 
 

John, bedankt!! 

http://www.hendrikscleaning.nl/
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Avondje leiding jeugd. 
 
Op woensdag 20 april organiseerde het jeugd bestuur een gezellig avondje met de jeugdleiders,  
jeugdtrainers en jeugdcommissie.  
Naast even bijpraten werden er ook wedstrijdjes gehouden in bumpballen. 
Hier volgen enkele sfeerfoto’s. 
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Elistha 1 verslagen 
 

Edesche Boys 1 - Elistha 1              Ruststand  0- 4                 Eindstand 0-8 

 
Gespeeld op zondag 21 februari 2016 
Elistha waant zich in een schiettent in Ede. 
Gelukkig geen regen, maar toch op het kunstgras bij buurman Blauw Geel '55 en hoog en droog 
op de tribune daar zaten de echte Elistha supporters. 
Zonder iets te betalen kregen zij toch waar voor hun geld. 
In de 5e minuut de pass van Ferhat Halici op Julian Milatz, die de bal maar zo voor het inschieten 
had. Hij deed dit vooralsnog niet en weg was de kans ( kans 1 )         
Een doelpunt kwam er wel. Knoerhard  binnen geschoten door Ferhat Halici uit een vrije trap van-
af zo'n 22 meter. De keeper kan hem alleen maar gehoord hebben. 
Stand 0 - 1 
Twee minuten later al de 0 - 2 door Michael Melsasail, die een verkeerde terugspeelbal onder-
schepte en rustig binnentikte. 
In de 17e minuut een cornerbal van Wesley Toonen, met zijn linkerbeen genomen en lekker in-
draaiend. Bal van de doellijn gehaald door een verdediger 
De eerste aanval, eigenlijk een uitbraak over links van Edesche Boys waar Dick van Dijk redding 
moest brengen ten koste van een corner.       
In de 25e minuut er een vrije trap voor Elistha, bijna op dezelfde plaats als bij de 0 – 1. 
Weer met Ferhat Halici achter de bal.  Weer dezelfde kogel, maar ditmaal kon de EB doelman 
redding brengen en pakte de bal klemvast. 
In de 29e minuut  een kleine mogelijkheid voor EB. De bal naast geschoten door de EB midvoor. 
Drie minuten later weer op bijna dezelfde plaats een vrije trap voor Elistha als de eerste twee ke-
ren. Ditmaal Dick van Dijk achter de bal, maar zag zijn schot geblokt worden in de muur.  
Even later de voorzet vanaf links van David Arts op Julian Milatz en weer kreeg hij het ding niet 
tussen de palen. ( kans 2). 
De kopbal van Michael Melsasail werd ten onrechte afgekeurd voor offside na voorbereidend werk 
van Ferhat Halici en ook Wesley Toonen had pech dat de bal uit zijn vrije trap de deklat toucheer-
de. 
De ,,kleine ''Michael Melsasail schoot wel zijn tweede doelpunt binnen na vermeend buitenspel en 
natuurlijk de nodige protesten van Edesche Boys zijde. Geen offside en gewoon 0 - 3 en hij 
scoorde ook nog zijn derde doelpunt, een echte hattrick, net voor de rust door zich alleen door de 
verdediging te wurmen. 
Ruststand na 50 min. en 14 sec,    0 – 4.  Wat een luxe. 
Uit een pass vanaf rechts van Julian Milatz scoorde Pim ter Voert de 0 - 5 en bijna had Danny 
Versteege met zijn achterwaartse kopbal ook nog gescoord. 
Zo ging het maar door. Hoeveel zou het kunnen worden ? , vraag je jezelf dan af. 
In de 56e minuut Michael Melsasail alleen voor de keeper ( kans 3) en de paal geraakt en in de  
volgende minuut weer een vrije trap van Ferhat Halici in de handen van de keeper. 
Eenrichtingsverkeer dus. Een steekbal van Ferhat Halici in 59e minuut waardoor Michael 
Melsasail ineens vrij voor de EB keeper staat en tegen hem opschiet ( kans 4) 
Dean Polman werd de vervanger voor Ferhat Halici in de 60e minuut. 
Zeven minuten later bediende Dean Polman vanaf de outlijn de inkomende Julian Milatz , die nu 
wel scoorde en zo stond er 0 - 6 op het bord. 
Hij werd direct maar vervangen door Jimmy Scheerder (67e min) 
De wind ging even een beetje liggen, in werkelijkheid ook, maar dat duurde slechts tot 
de 77e minuut , toen ook Danny Versteege zijn doelpuntje meepikte . Stand 0 - 7 
En ja hoor eindelijk eens iets van Edesche Boys voor het oranje doel, maar ook nu behoefde 
Elistha keeper Leon Leenders weer niets te doen, ja alleen uittrappen. 
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In de 84e minuut was Dean Polman op snelheid door de EB defensie geglipt ,stond oog in oog 
met de keeper maar wist niet te scoren.  ( kans 5) 
Dat deed invaller Jimmy Scheerder wel in de 89e minuut na de pass van Danny Versteege.  
Stand 0 - 8 
En Elistha ook nog zonder 4 spelers: Kevin Tap, Nick Kexel, Roy Budel, Maurice Peters 
Het werd nu dan wel 0 - 8 , maar bewaar ook een paar doelpunten voor de volgende wedstrijden. 
Scheidsrechter in het geel was de heer Bakker. 
Rapportcijfer voor de man : 5- 
 
Mahe 
 
 
 

Elsweide 1 - Elistha 1                   Ruststand  1-0                Eindstand 1-2 

 
Gespeeld op zondag 7 maart 2016 
Wereldgoal van Dick van Dijk velt Elsweide 
 
Na 5 minuten direct al de eerste kans voor Elsweide. De midvoor had de bal vrij voor het 
inkoppen, maar faalde jammerlijk. 
De voorzet van de mee op gekomen Danny Versteege werd maar net onderschept door de  
Elsweide doelman voordat één der Elistha aanvallers er iets moois mee zou kunnen gaan doen. 
Ook Ferhat Halici probeerde te scoren uit een vrije trap, wel van ver, maar dit keer geen succes. 
Ook Michael Melsasail stuitte op de keeper na een solo actie. In de volgende minuut werd Kevin 
Tap aangespeeld door Michael Melsasail en omdat hij niet verwoestend hard uithaalde was het 
slappe schotje geen probleem voor de keeper. 
Inmiddels had Elistha dus al drie kansen gehad en inderdaad, daar gaan we weer. 
Bij een uitval van Elsweide werd de totale verdediging van Elistha overlopen en kon Harun 
Koprulu in de 28e min. zomaar de 1 - 0 binnenschieten. 
Voor de rust nog een mogelijkheid voor Kevin Tap, maar zag zijn halve omhaal gepakt worden 
door de Elsweide keeper.  Ruststand dus 1 - 0 
In de 55e minuut kon Kevin Tap, weer hij, net niet met het hoofd bij een voorzet van Ferhat Halici. 
Ook een schot van Renzo Stoffelen, veel te gehaast, miste elke richting. 
Na de wissel van Michael Melsasail eruit en Eric. v.d. Upwich erin, in de 61e minuut , scoorde 
Renzo Stoffelen na een scrimmage met links nog wel de 1 - 1. Eindelijk gelijk. 
Terecht dat wel. Elistha werd sterker en sterker en van Elsweide was niet veel meer te zien. 
In de 68e minuut kwam Jimmy Scheerder in het veld voor Roy Derksen. 
Vier minuten later een ,,volleyschot" van Pim ter Voert op doel na de vrije trap van Dick van Dijk, 
maar ook dat leverde niets op. 
Julian Milatz probeerde het ook maar eens en ook hij zag zijn inzet gepakt worden door de  
Elsweide doelman. 
Was Elistha al blij met een puntendeling?  
Er kwam nog een geweldige kans, in de 85e min., voor Renzo Stoffelen, op pad gestuurd door 
Kevin Tap. Wel langs de keeper, maar niet in de goal, wat een kans. 
Ook Roy Budel maakte nog even zijn opwachting na weken blessureleed.(in de 92e min) 
Dan................... in de 95e minuut ,terwijl niemand meer aan een driepunter dacht, was hij daar, 
onze eigen DICK VAN DIJK 
We weten dat hij een enorm schot in de benen heeft , maar dat hij de Elsweide keeper 
van zo'n afstand zou kunnen verschalken, neen, dat had niemand meer verwacht. 
Volgens vele Elistha aanhangers dook de Elsweide keeper er een beetje overheen. 
Maar ja , ook dat kan en dat kwam Elistha maar al te goed uit  . Stand 1 - 2 
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Al met al toch een regelmatige overwinning al duurde het lang en dat wetende, dat  
Elsweide aan het begin van de kompetitie in Elst nog met 2 - 3 wist te winnen. 
Met drie punten in de pocket naar Elst.  Wie volgt ! 
Scheidsrechter was de heer R.F.B.Ebbers uit Breedevoort. 
Rapportcijfer voor de man in het geel :   6  ½  
 
Mahe 
 
 

Elistha 1 – MASV 1                  Ruststand  1-1                Eindstand 3-1 

 
Gespeeld op zondag 20 maart 2016 
Wie stopt de Oranje brigade? 
 
De nummer 2 tegen de nummer 1 oftewel Elistha- MASV, een mooier affiche is niet denkbaar. 
Elistha verloor de uitwedstrijd destijds in Arnhem Zuid dan nog wel met 5 - 1 , maar al sinds acht 
wedstrijden verloor Elistha geen enkele wedstrijd meer. 
Waarom vanmiddag dan wel? 

 
Zo begonnen de twee ploegen, onder niet al te fraaie weersomstandigheden, aan deze toch wel 
belangrijke tweestrijd.  Af en toe een beetje regen en een vies windje. 
MASV vloog als een raket uit de startblokken en na amper 3 minuten vloog de bal maar net over 
de kruising. Had maar zo anders kunnen aflopen. 
Het duurde even alvorens Elistha iets terug deed en zag Kevin Tap zijn ingeschoten bal boven op 
de kruising over gaan. 
MASV was duidelijk aanwezig en had een paar technische “linkspoten” in het elftal, die je maar 
beter niet uit het oog zou mogen verliezen. 

 
In de 20e minuut was er de uitval over links en werd Danny Versteege zodanig in de verdrukking  
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gebracht dat hij liggend op de grond hands zou hebben gemaakt volgens de scheidsrechter.  
Zelfs de MASV spelers reclameerden niet eens, dus ....... 
Wel een penalty tegen en met topscoorder Romario van Beek achter de bal , weet je het wel.   
Stand 0 - 1  
Elistha was even van slag en had geluk, dat de vrije trap van MASV in de 25e min. maar net naast 
vloog. Twee minuten later weer een uitval van MASV, maar het schot van Romario van Beek werd 
nu door Elistha keeper, Leon Leenders,  onschadelijk gemaakt. 
Zo was het niet anders in de 29e minuut. Weer keeper Leon Leenders , die redding brengt. 
Eindelijk, in de 30e minuut een vrije trap voor Elistha vanaf de rand zestien meter in de MASV 
muur en vijf minuten later werd een te korte terugspeelbal van Elistha door MASV speler Raoul 
Leenders, alleen voor de keeper, hard in het zijnet geschoten. 
Joshua Cortus deed hetzelfde in de 40e minuut na een solo, ook in het zijnet. 
Net voor rust viel nog de enorme kogel van Dick van Dijk te noteren, jammer net over. 
Toch voor de thee de ingekopte bal van Julian Milatz uit de corner van Wesley Toonen. 

 
 
Iedereen blij, toch gelijk.    Ruststand 1 - 1 
Net na rust probeerde het van Beek van MASV met een schot, maar Leon Leenders had er geen 
moeite mee. 
Ferhat Halici probeerde het maar eens, met een kogel uit de toegekende vrije trap, maar de bal 
vloog ruim over. 
In de 62e de eerste wissel bij Elistha.  David Arts kwam Julian Milatz vervangen. 

 
Met Ferhat Halici achter de bal 
voor een vrije trap mag je wat 
verwachten, maar deze keer 
knalde Ferhat de bal keihard in 
de MASV muur. 
Even later, in de 75e minuut,  
zette hij Kevin Tap knap vrij voor 
de keeper en nu was het wel 
raak.   
Stand 2 -  1. 
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Danny Versteege werd vervangen door Jimmy Scheerder .    
MASV probeerde het nog een keer door de nummer 11 , maar deze zag zijn schot overvliegen. 

 
De laatste wissel was  Kevin Tap.  In het veld kwam Roy Budel voor de laatste tien minuten.    
Nog een keer moest Elistha keeper Leon Leenders handelend optreden en hij deed dat prima, 
weer met een prima redding. 
Het venijn zat toch weer in de staart van de wedstrijd en zo wist Michael Melsasail alsnog een-
voudig de 3 - 1 op het scorebord te zetten. 
 
Al weer drie punten op Elistha’ s conto en zo houd je de naaste belagers op afstand. 
Een fijn gevoel  met nog vijf wedstrijden te spelen. 
Scheidsrechter was de heer R.H.J. van Maasakker uit Nijmegen. 
Rapportcijfer voor de man:  6 ½  
 
Pupil van de week was Lisse Willemsen uit de F4 (zie verder in dit blad) 
Mahe 
 
De wedstrijdbal voor deze zes punten wedstrijd werd geschonken door: 
 

 
Wij staan op donderdagochtend en op zaterdagen in de Dorpstraat van Elst met onze bloemen. 
Wij hebben een breed assortiment bloemen en boeketten. 
ELSENAAR BLOEMEN uit Elst. 
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Arnhemia 1 - Elistha 1               Ruststand  2-1                 Eindstand 3-2 

 
Gespeeld op zondag 28 maart 2016 
Elistha verliest ongeslagen status van begin november. 
Het moest er een keer van komen, een wedstrijd verliezen. 
Zonder Ferhat Halici (weekend weg) in de ploeg scheelt het echt wel een slok op een borrel.  
Was hij dan de bepalende factor,  ja dus. 
De anderen deden wat ze konden ,maar het liep vanmiddag niet zoals we gewend zijn van onze 
oranjehemden. 
Al in de 6e minuut moest Leon Leenders zich helemaal strekken om een ingekopte bal rechtson-
der uit de hoek te tikken. Een geweldige redding. 
Zes minuten later was er een hoge voorzet voor het Elistha doel waarbij de bal zomaar voor de 
voeten van de linksbuiten viel en hij  deze maar slapjes inschoot. 
Stand 1 - 0  
Het eerste Elster schot was van Michael Melsasail in de 15e minuut. Drie meter naast. 
De 2 - 0 voor Arnhemia viel na 18 minuten uit een kombinatie over de rechter vleugel, waarbij de 
Elistha verdediging even niet thuis gaf.  ,,Weggevertje'' 
Ook het schot op de Arnhemia veste van Pim ter Voert kon geen potten breken. 
Met het schot van Dick van Dijk in de 35e minuut had de Arnhemse keeper wel problemen. Uit de 
corner van Wesley Toonen kopte Pim ter Voert wel op goal , maar dit resulteerde niet in een doel-
punt. 
Elistha werd door de Arnhemia rechtsachter geholpen.  Nadat David Arts op links was opge-
stoomd en een voorzet losliet, kopte deze speler keihard in eigen doel. (e.d.) 
Ook deze goals tellen en net voor rust.  Stand 2 - 1 
Door de vele blessures van Arnhemia liet de scheids maar liefst 7 minuten doorspelen. 
Net voor rust kreeg Julian Milatz nog een dot van een kans. Een te zacht ingeschoten bal werd 
een prooi voor de keeper, waar een lobje 
misschien meer ................................  Ruststand  2 - 1 
Dick van Dijk werd in de rust gewisseld voor Dean Polman. 
In de 50e minuut weer een goede redding voor onze Oranje mannen van Leon Leenders na een 
verraderlijk hard schot. 
Het duurde tot de 66e minuut toen Dean Polman uit een scrimmage voor het Arnhemia doel de bal 
al huppelend over de doellijn zag gaan. Stand 2 - 2 
De wissel van Jimmy Scheerder in en Danny Versteege uit was in de 68e minuut. 
Na balverlies van Renzo Stoffelen, op eigen helft, kwam de Arnhemia midvoor na een pass van 
achteren uit zomaar vrij voor de Elistha doelman te staan. 
Met een strak schot onder onze keeper door werd het een kwartier voor tijd  3 - 2 
Twee minuten later weer een redding van Leon Leenders. 
Jeffrey van Leur kwam nog in de ploeg voor de leeggespeelde Julian Milatz (77e min) 
In de 85e minuut probeerde Kevin Tap het maar eens van zo'n 24 meter , maar ookdat zette geen 
zoden aan de dijk. Een paar meter naast ( ruim naast dus) 
Door de vele blessures en tijdrekken liet de scheids maar rustig door voetballen. 
Hij zette netjes elke keer zijn klokje stil. Elistha had nog steeds hoop 
In de 50e minuut knalde Michael Melsasail uit een vrije trap keihard in de Arnhemse muur en uit de 
toegekende corner werd het weer een corner, maar leverde niets op. 
Nog steeds was het niet gedaan totdat de man in het geel na 58 min. en 57 sec. de wedstrijd  uit-
eindelijk afblies. 
Elistha toch wel een beetje teleurgesteld na zoveel mooie weken, maar je moet eerlijk zijn, dit zou 
een keer gebeuren en vanmiddag was het even, net niet. 
De scheidsrechter was de heer Meijnen uit Wageningen. 
Rapportcijfer voor de man : 7 
Mahe 
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Elistha 1 – Valburg 1                  Ruststand  3-0               Eindstand 5-0 

 
Gespeeld op zondag 10 april 2016 
Elistha wint zonder tegenstand 
 
Wel gehoopt,  maar niet verwacht, zo gemakkelijk won Elistha vanmiddag van onze buur Valburg. 
Normaal zou je een echte derby verwachten waar de vonken vanaf vliegen met een geel kaartje 
hier of een rood kaartje daar , maar een compliment voor beide teams die elkaar rustig lieten 
voetballen. 
 

 
 
Voor Elistha stond er natuurlijk wel iets op het spel, er moest gewonnen worden om in de race te 
blijven voor de tweede plaats en voor de tweede periodetitel. 
Valburg daarentegen kon frank en vrij spelen, hadden dan wel een paar invallers maar konden 
met dit toch jeugdige team geen potten breken. 
Al in de 5e minuut werd Kevin Tap gelanceerd door Michael Melsasail en het was al 1 – 0. 
Drie minuten later een splijtende pass van Dick van Dijk dwars door de Valburgse verdediging 
heen op Michael Melsasail. Ja, zo'n kans moet je hem niet geven, hij schoot de bal behendig on-
der de keeper door in het Valburgse doel.     Stand 2- 0 
In de 10e minuut werd de strijd eigenlijk al beslist . 
De bal uit een passje van Michael Melsasail op de doorgelopen Kevin Tap werd met een lobje 
vakkundig tot een doelpunt gebombardeerd.  Stand 3 - 0 
Wat een voorsprong, drie doelpunten in tien minuten, waar kan dit eindigen ! 
De eerste kopbal van Valburg op het Elistha doel viel na 15 minuten te noteren echter zonder ge-
vaar. 
De supporters roepen dan, duizend van zulke. 
In de 19e minuut zette David Arts de bal strak voor en kopte Kevin Tap, goed voor zijn verdediger 
gekomen, maar net naast. 
Minpuntje voor Elistha was het uitvallen in de 30e minuut van Ferhat Halici, geblesseerd, zijn ver-
vanger was Pim ter Voert. 
De eerste helft kabbelde zo naar het einde zonder vermeldingswaardige feiten. 
Ruststand 3 - 0 
Elistha pakte de draad gelijk weer op . 
Uit een corner van Michael Melsasail knalde Danny Versteege de bal ineens genomen over. 
In de 55e minuut verliet David Arts het veld voor invaller Dean Polman. 
Even later liep Michael Melsasail heel alleen door de Valburgse verdediging en dat betekende 
voor een nieuwe stand 4 - 0 
Twee minuten later was het helemaal gebeurd en werd het 5 - 0 door Pim ter Voert na een pass 
van Michael Melsasail ook weer dwars door de gehele ,,blauwe'' verdediging heen. 
Jimmy Scheerder kwam in de 58e minuut in het veld voor Danny Versteege. 
In de 73e minuut belandde de bal uit de vrije trap van Dick van Dijk in het zijnet. 
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Laatste mogelijkheid voor Elistha was de poging van Kevin Tap na een voorzet van Dean Polman. 
De Valburgse keeper Wilfred Janssen redde. 
Het laatste schot, jawel het tweede schotje van Valburg, ging een metertje naast, maar echt uitge-
speelde kansen in de gehele wedstrijd heeft Valburg niet gehad. 
Niet alles uit de kast gehaald maar wel 3 punten en die tellen voor de Oranjehemden. 
Nog drie wedstrijden te gaan en dan....................... 
Pupil van de week was Milo Doeze Jager uit de F 1 ( zie verslag verder in dit blad) 
 
Scheidsrechter was de heer Erdal Tamer uit Hengelo , Hengelo Gelderland ? 
Nee, Hengelo Overijssel, toch zo' n  98 kilometer. 
Rapportcijfer voor de man in het geel :  7  ½  
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door SNELDERS SPORT uit Elst. 

 
www.snelderssport.nl/ 

 
 
Mahe 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.snelderssport.nl/
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Pupil van de week 
 

Lisse Willemsen F4 

 
Op 20 maart was Lisse Willemsen uit de F4 pupil van de week. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na de wedstrijd ontving Lisse uit  
handen van trainer Ron Stoffelen een  
vaantje. 
Verder kreeg zij een mooie bal voorzien 
van de handtekeningen van alle  
spelers. 
 
 
 
 
 
 
Lisse, nog veel plezier bij Elistha! 
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Pupil van de week 
 

Milo Doeze Jager F1 

 
Op 20 maart was Milo Doeze Jager uit de F1 pupil van de week 

 

 

Milo: ik vond het een hartstikke leuke mid-

dag als pupil van de week! De warming up, 

wedstrijd bespreking, in de dug-out zitten 

en winnen met 5-0 SUPER COOL. 

 

Oja en super mooi weer!! 

 

Groet Milo Doeze Jager 
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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 his-

torie te vermelden. 

 
In dit clubblad deel 2 
 
 

Afdeling voetbal vanaf 1946 tot en met het einde van het seizoen 1987/1988 

 
Het eerste clubblad van na de oorlog verscheen op 1augustus 1946. Opvallend was het voorwoord van de burger-
meester, de heer W.M.C. de Klijn. In dit clubblad werd aandacht besteed aan het 20 jarig jubileum van de sportclub.  
Verder is opvallend dat in dit clubblad ook  veel aandacht wordt gevraagd aan twee jonge spelers die naar Indië wa-
ren uitgezonden namelijk Herman Schuijl en Kub Willemsen 
 
Het jaar 1947 werd het gloriejaar van de afdeling voetbal. Op 4 mei werd het eerste elftal - met vele talentvolle spe-
lers; conditioneel getraind door mevr. Maters - kampioen van de 4de klasse K.N.V.B., dank zij een 3-0 overwinning op 
S.C.D. in Deest. Het elftal dat Elistha naar dit succes bracht bestond uit: Henk Kapel, doel; Kees Maters en Henk  
Peters, achter; Arie Derksen, Ben Greveling ("Smitje") en Wim van Dulm, midden; Jan Peters, Herman Schuyl,  
Wim Schuyl, Klaas Kuik en Jac. ("Kub") Willemsen, voor. De betreffende wedstrijd werd gespeeld op het terrein van 
Meijs aan de rijksweg noord. 
Grensrechter was de onverwoestbare Bart Peters, die vele jaren de vlag volstrekt onpartijdig hanteerde en door elke 
scheidsrechter volledig werd gerespecteerd. In dat seizoen werden 14 wedstrijden gespeeld, waarvan er 13 werden 
gewonnen en eenmaal gelijk werd gespeeld. Doelcijfers 45-7. In het clubblad van mei 1947 wordt uitgebreid aandacht 
aan dit feit gevierd. Opvallend is dat we toen al beschikten over een supportersvereniging. Het feest werd gehouden 
in het Wapen van Elst.  

 
1947. Elistha1 kampioen van de 4

e
 klasse K.N.V.B.                                                                                                                              

Staand v l.n.r. : Klaas Kuik, Henk Peters, Kees Maters, Ben Greveling, Jac. Willemsen, Wim van Dulm en  leider Jac. Van der Sloot.                                                                                                                                                            
Zittend v.l.n.r.: Jan Peters, Henk Kapel, Wim Schuijl, Herman Schuijl en Arie Derksen 

 
De promotiewedstrijden tegen V.V.O., R.V.W., N.A.S.C.G.W. en Nijmegen leverden geen plaats in de 3de klasse op, 
waaraan het wegens blessures ontbreken van Ben Greveling (spil) en Wim Schuyl (midvoor) niet vreemd was. Nadien 
bleef het eerste elftal nog wel een aantal jaren in de top van de 4de klasse meedoen, maar een kampioenschap werd 
niet meer behaald.  
Opvallend was in die jaren dat naast Elistha, ook Spero, steeds in de bovenste regionen meedraaide.  
Er waren toen al aarzelende gesprekken over een fusie om tot een sterke vereniging in Elst te komen. Elistha ging 
hier zelfs mee akkoord maar Spero haakte op het laatste moment af. 
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Tot het jaar 1953 bleef de stemming bij de voetballers - bij een ledental van plm. 100 - opperbest. Er werd op en om 
het voetbalveld hard en met plezier gewerkt onder leiding van Jan van Eck en Herman Gerritsen, en ieder kreeg op 
tijd zijn natje en zijn droogje. Dit laatste erg vaak ten huize van Kees en Mient Maters.  
Ook de inmiddels voorzitter geworden Wim Jansen van de Laak - de man van de droge humor - mag in dit verhaal 
niet ontbreken. Het clubblad, dat sinds 1948 werd geredigeerd door Chris van Holten, werd volgeschreven door  
auteurs met schuilnamen. (Jala, Cema, Alpino, Hako, Coco enz.).  
De zware jongens van het derde elftal uit die dagen waren wijd en zijd bekend. Namen: o.a. Kub van Burk, Roel van 
Holten, Arie Coenen, Hogeweg, Nol Kapel, Kees van der Linden, Ko van der Sloot, Grad Straatman.  
In het seizoen 1950- 1951 werden de A junioren kampioen. In dit elftal speelden vele spelers die later nog een belang-
rijke rol zouden gaan spelen bij Elistha. Als speler van het eerste elftal maar ook als bestuur- of commissielid 

 

 
1951 – Junioren A kampioen.                                                                                                                  
Boven v.l.n.r.: Piet van Burk (leider), Toon Jacobs, Geert van Beers, Henk Frentz, Wim Hendriks, Henk Penraat,  
Eef Knipping, Toon van Burk, W.F. van der Wedden (leider).                         
Midden:  Joop Gerritsen, Frits van der Wedden, Gerrit Hendriks.                                                       

Onder: Jan ven der Wal, Arend Houtzeel en Henk de Bijl. 
 
Uit 1951 dateert de jaarlijkse jeugduitwisseling met de voetbalvereniging O.S.C. uit Wormerveer. Bekende Elistha-
namen in dit verband: Richard Kalteren en Willem van der Wedden. Aan Q.S.C. zijde was de grote animator de heer 
Pot, na diens overlijden opgevolgd door ons aller vriend Onno Westerhof.  
In het seizoen 1952-1953 steeg het aantal voetballeden plotseling naar 130. Vanaf dat tijdstip werd het organisato-
risch moeilijker in ons wereldje. Meer leiders waren nodig en niet elke keus was even gelukkig. Niet ieder kreeg meer 
de aandacht die hij verdiende dan wel nodig had. Daarenboven hadden de heer en mevr. Maters inmiddels hun func-

ties neergelegd, hetgeen een ernstig verlies betekende.  
 

 
Het eerste elftal van Elistha in 1953. 
Staand v.l.n.r.: Bart Peters (grensrechter), Herman Schuijl, Wim van Deijzen, Henk Kapel, Joop Gerritsen, 
Piet van Burk (leider), Gerrit Hendriks (leider), Piet Willemsen en Joop Wouters. 
Zittend v.l.n.r.: Wim Jansen, Adriaan Doeze Jager, Jan de Grote, Wim Schuijl, Chris van Holten, Joop van Leeuwen en 
Toon van Burk.  
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Toch sloegen velen de handen ineen om in het voorjaar 1955 een permanente kleedaccommodatie te bouwen op het 
sportpark "De Pas". Lang genoeg hadden de voetballers zich in een nissenhut en een oude spoorwagon moeten be-
helpen.  
De grote mannen bij de nieuwbouw: Henk Peters (steentjesactie). Willem van der Wedden, Jan van Eck, Herman 
Gerritsen, Antoon Welvaart, Wim Hendriks, en .... de zeer lange en zeer actieve Gerrit Jansen. (oud NS-er, later als 
caféhouder naar elders vertrokken). De hiervoor reeds genoemde heer van der Wedden was de man die in augustus 
1955 een Elistha voetbalpool in het leven riep, welke uiteindelijk bleef bestaan tot de verschijning van de nationaal 
georganiseerde voetbaltoto. In datzelfde jaar werd de heer S. Levy voorzitter. Hij zou deze functie 15 jaren bekleden 
en was daarmee lang in jaren recordhouder als voorzitter.  
 
Het eerste elftal, dat het seizoen 1954-1955 afsloot met een plaats in de middenmoot van de 4de klasse K.N.V.B.  
bestond uit: Arend Houtzeel, doel; Chris van Holten en Jan Peters, achter; Jac. Willemsen, Herman Schuyl en Wim 
Jacobs, midden; Gerrit Hendriks, Piet Willemsen, Wim Schuyl, Joop Wouters en Toon van Burk, voor.  
Het seizoen daarna eindigde het eerste elftal weliswaar op de 8

e
 plaats maar hoopvol was het kampioenschap van de 

A-junioren en een 2
e
 plaats voor de B. 

Opvallend was verder de wijze waarop dat jaar het 30-jarig bestaan werd gevierd. Voor de junioren was er een toer-
nooi op de zaterdag en op de avond was er een echte filmavond. Er werd een sportfilm vertoond waarbij wel een toe-
gangsprijs moest worden betaald en wel fl. 0,50 per persoon.  
Op zondag waren er diverse sportwedstrijden en een “ gezellig samenzijn” in de Vereniging. 
Tot het seizoen 1959-1960 handhaafde Elistha zich goed, doch toen kwam de grote klap. De elftalcommissie, met 136 
voetballeden achter zich, besloot tot drastische verjonging van het eerste elftal. Het bleek alras dat de jeugd het moei-
lijk zou krijgen. Gebrek aan ervaring en minder gelukkig samenspel tussen trainer en spelers maakten dat de ploeg in 
de te laat ingezette eindsprint 1 puntje te kort kwam voor handhaving in de 4de klasse. Zo moest Elistha na 30 jaren 
terug naar de "onderafdeling". In deze bijzonder zware Afdeling Nijmegen, belandde Elistha in de eerste klasse en 
heeft daar lang gespeeld. Jaarlijks eindigde het eerste elftal in de kopgroep, maar we hebben lang moeten wachten 
op de eindstoot, welke ons weer in de hoofdklasse zou brengen.  

 

 
Elistha B junioren die in 1962 kampioen werden. 
Staand v.l.n.r.: Bart Huygen (leider), Dick Vermazen, Gerrit Janssen, Ko Janssen, Wim Swaan, Dick Brouwer, Hans Peters 
van Neijenhof, Richard Kalteren (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Henk Polman, Jan Nab, Wim Wassink, Dries Hoogakker en Frits Ditmer. 

 
In de zestiger jaren waren de resultaten van het eerste elftal weliswaar niet altijd optimaal maar een ander onderdeel 
van de vereniging floreerde echt namelijk de feestcommissie. Naast de organisatie van de bekende Sint-
Nicolaasavonden  werden ook carnavalsavonden georganiseerd die druk (en verkleed) bezocht werden. Wie herinnert 
zich niet Appie Gerritsen en Gerrit Hendriks (Wzn) die avond naar avond alle leden bezochten voor geldinzamelingen. 
Het seizoen 1964-1965 werd afgesloten met een kampioenschap voor de A-junioren. Ze waren de enigen dat sei-
zoen. Bekende namen uit dat team waren Klaas Holtrop, Gerrit Mulderij, Frits Ditmer, Henk Hendriks,  
Dries Hoogakker en Rinie van Ralen. 
Het eerste elftal, dat getraind werd door Chris Steenmeijer eindigde als 6

e
 in de hoofdklasse. 
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Overigens verdienen de jongens die op 24 mei 1970 zorgden voor het kampioenschap van de 1e klasse, door een 5-0 
zege op V.V.L.K., hier met ere genoemd te worden   

 

 
Elistha 1 behaald het kampioenschap van de 1

e
 klasse afd. Nijmegen in 1970. 

Staand v.l.n.r.: Drikus Vermazen, Frits Stroomberg, Hans Claassen, Gerrit Rijndertse (leider), Henk Polman, Jan Hofs, Herman Schijl (trai-
ner), Noel Hermsen, Jan van de Brenk, Berend Rijndertse (grensrechter). 
Zittend v.l.n.r.: Dick Vermazen, Dick Gerritsen, Wim Lommert, Gerrit Mulderij, Henk Wouters, Wim Hendriks, Klaas Holtrop en  
Henk Hendriks. 

 
In juni 1970 nam Chris van Holten - voordien 10 jaren secretaris - de voorzittershamer van de heer Levy over.  
In de zomer van dat jaar stroopten een aantal mensen de mouwen op en voorzagen het 2de veld van een lichtinstalla-
tie, geschikt voor avondwedstrijden. In 1973 werden de bestaande kleedkamers op "De Pas" totaal verbouwd en sterk 
uitgebreid, zodat de Elistha voetballers zich konden verheugen over een centraal verwarmd gebouw met 5 kleedka-
mers en een scheidsrechters kamer, alle met douches, een bestuurskamer en een ruimte voor materiaalberging.  
Alle grote en kleine, dikke en dunne helpers noemen is niet doenlijk, doch het bezielende werk van Bep Hendriks mag 
niet onvermeld blijven.  
Hier herinner ik op voetbalgebied aan het 12 jaar oude internationale Jeugdvoetbaltoernooi met als vaste deelnemers: 
Q.S.C. (Wormerveer), A.F.C. Ravensdale (Engeland), S.P.O.R. (Frankrijk), V.K. Ninove (België),  
T.S.F. Heuchelheim en T.S.V. Giessen-Klein Linden (West-Duitsland) en Elistha.  
Tweemaal werd dit toernooi door ons georganiseerd. De heren Jan van Eck, Frits Stroomberg, Karel van Burk, Wim 
Nab, Herman Schuyl en Chris van Holten wisten al snel welke enorme brok werk de organisatie vroeg.  
Zo stond Elistha in 1976 aan de vooravond van haar 50-jarig jubileum met ruim 260 voetballeden, wat de actieve spe-
lers betreft verdeeld over 6 senioren-, 11 juniorenteams en 1 veteranenteam. Op "De Pas"  beschikten we over drie 
voetbalvelden, waarvan één met verlichting, een kleedaccommodatie en een clubgebouw. (Toen nog in eigendom en 
in gebruik samen met Sportvereniging Spero).  
De daarop volgende seizoen waren de resultaten wisselend. De jeugd nam met 10 elftallen (1A, 2B, 2C, 3D en 2E) 
deel aan de competitie  
In het seizoen 1976-1977 eindigde alle seniorenelftallen (6) in de onderste regionen.  
Aan het einde van dat seizoen werd Elistha B1 kampioen.  

 
V.l.n.r: Eric Spee, Frits Stroomberg (leider), Rene van Dorp, Leon Janssen, Frans Hendriks, Gert van Veen,  
Jan Nab(leider), Jan de Bijl, Hans Holtrop( leider) en Rien Eulink(leider). 
Zittend: Wim Lommert (leider), Henri Ten Westenend, Dick Visser, Frits van Zadelhoff, Henk Jan Meines, Kees de Kleijn en 
Gert Jan Willemsen.  

Dit team slaagde erin elke wedstrijd veel toeschouwers te verzamelen langs het veld. Vooral de derby’s met Spero 
waren steeds weer spannend.  
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Tijdens de winterperiode van 1977 werd de aanzet gegeven tot een uitbreiding van de kleedaccommodatie. Het be-
nodigde geld zou door diverse acties bijeen gebracht worden. De kleedaccommodatie zou tevens worden voorzien 
van en afgescheiden kleedkamer in verband met de start van de afdeling damesvoetbal met ingang van het volgende 
seizoen. 
Verder weten we dat in het seizoen 1977-1978 het eerste elftal er na een goede eindsprint niet in slaagde om  
kampioen te worden. Het enige senioren elftal dat kampioen werd was het zevende (zaterdagmiddag) elftal.  
Het eerste seizoen dat Elistha dus deelnam aan de zaterdagmiddagcompetitie was dat meteen een succes. 
In april 1978 speelden de dames van Elistha hun eerste wedstrijden. Dit waren vriendschappelijke wedstrijden en het 
volgende seizoen werd deelgenomen aan de competitie. 
In het clubblad van februari 1979 stelt het roemruchte zesde elftal zich voor. Dit elftal, bestaande uit spelers van ouder 
dan 30 jaar,  heeft een aantal jaren in bijna dezelfde samenstelling gespeeld en werd daarvan bijna elk seizoen kam-
pioen.  

 

 
Elistha 6 kampioen in seizoen 1978 / 1979. 
Staand v.l.n.r. Gerit Hendriks (leider), Wim Hendriks (blessure), Melis van Beek, Hans Holtrop, Henk van Ingen, Jan Nab, 
Herman Clappers, Wim Nab. 
Zittend v.l.n.r.: Dick Tap, Dick Schuijl, Hans Claassen, Eef Teunissen, Ruud Wagener, Joop Speijers en Bertus Janssen 
(blessure). 

 
In die jaren werden er ook steeds spelregelwedstrijden georganiseerd voor de jeugd. Elistha nam daar steeds zeer 
succesvol aan deel en dit jaar werd de eerste plaats behaald door Rudy Driessen, Frank Rijnhart, Eric Spee, Wim van 
Ingen en Kees Pas. 
Elistha had in die jaren veel jeugdelftallen Van alle leeftijdsgroepen waren er minstens twee. Dus naast de selectie 
elftallen waren er nog extra teams aanwezig.  
Tevens werd in 1978 weer de supportersvereniging nieuw leven ingeblazen. Voortrekkers waren Henk van Ingen en 
Otto Hendriks. 
Belangrijk waren de ontwikkelingen in 1980. Juist meningsverschillen met de eerder genoemde supportersvereniging 
zorgde voor een bestuurscrisis. Het gevolg was dat tegen het einde van het seizoen 1979 / 1980 bijna het gehele  
bestuur opstapte. Gelukkig werd er snel een nieuw bestuur gevormd en  Chris van Holten (tot 1978 voorzitter van de 
overkoepelende omni-vereniging) werd de nieuwe voorzitter.  
Hij, en zijn nieuwe bestuur, traden aan in een spannende fase. Het eerste elftal was  eindigde op een zodanige plaats 
dat er degradatiewedstrijden moesten worden gespeeld tegen SDOO uit Heteren. De verliezer zou degraderen naar 
de tweede klasse van de afdeling Nijmegen.  
De uitwedstrijd werd met 2-0 verloren. In een zeer spannende wedstrijd thuis scoorde Leo Meeuwissen tweemaal uit 
een penalty. De beslissing moest komen uit een serie strafschoppen en de beslissende werd erin geschoten door 
aanvoerder Ferry Leiwakabessy. Dit zorgde er voor dat de kersverse voetbalvoorzitter Chris op de tafel de spelers 
toesprak. 
Jammer was het dat het eerste twee seizoenen later opnieuw nacompetitie moest spelen voor een degradatieplaats. 
Gelukkig slaagde het team van Kees Quint er in zich te handhaven. Het tweede elftal werd in dat seizoen kampioen. 
Op 1 januari 1983 kreeg Elistha voor het eerst de beschikking over een eigen clubgebouw. Tot die datum hadden we 
samen met Spero het clubgebouw en na lang onderhandelen werd besloten het gebouw in tweeën te verdelen.  
Inmiddels hebben al weer een aantal aanpassingen plaatsgevonden. 
In de eerste helft van de tachtiger jaren was Elistha een zeer gezonde vereniging. In 1984 waren er maar liefst 

8 senioren- en 12 jeugdteams. 
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De resultaten waren echter niet voldoende. Vooral bij het eerste elftal bleef het resultaat achter bij de verwachtingen 
en een gevolg van een goede jeugdopleiding was dat vele zeer getalenteerde jeugdspelers naar andere verenigingen 
vertrokken. 
Ook in 1984 werd door een aantal leden het initiatief genomen om deze spelers te benaderen met het verzoek samen 
weer uit te komen voor de vereniging. Deze pogingen slaagden in belangrijke mate.  
Onder leiding van oud eerste elftal speler en succesvol jeugdtrainer Henk Wouters werd met ingang van seizoen  
1985 / 1986 met een sterk team deelgenomen aan de competitie. Dit leidde direct tot een succes en het elftal werd op 
overtuigende wijze kampioen in de eerste klasse van de KNVB Afdeling Nijmegen.  
Het elftal bestond  uit de volgende spelers: 

 

 
Elistha 1 kampioen in de Eerste Klasse seizoen 1985 / 1986. 
Staand v.l.n.r.: Henk Wouters (trainer), Henk van Ingen (grensrechter), Tonino Robustella, Henk Cobussen,  
Dick Vermazen, Frans Hendriks, Cees de Kleijn, Theo Leenders, Jan de Bijl, Dick Gerritsen (leider).   
Zittend v.l.n.r.: Toine Sieben, Johan Gerritsen, Jos Goldsmid, Bert Willemsen, Henk Willemsen, Wilco van Niekerk,  
Cor Tap en John Knipping.  

 
Promotie naar de hoofdklasse was een gevolg en eindelijk speelde Elistha weer met een elftal op niveau. Door de 
samenstelling en het attractieve voetbal was men niet alleen een geduchte tegenstander, maar tevens kwamen de 
supporters weer in grote getale naar sportpark de Pas.  
Bijzonder leuk was het feit dat dit eerste kampioenschap na 16 jaar (1970) samen viel met het 60 jarig jubileum van 
de vereniging. Dat betekende dus een feestelijke zomer in Elst want ook de gemeente bestond in dat jaar 1250 jaar. 
In ieder geval betekende het voor de vereniging twee feestdagen met recepties en feestavonden.  
Het kampioensfeest werd gehouden op 17 mei 1986. De dag begon met een rondrit door Elst op een wagen van de 
hoofdsponsor, Bouwmaterialenhandel M. van Dijk. Daarna waren er een druk bezochte receptie en tijdens het open 
huis s' avonds was de Vereniging propvol. 
 
Verder was vooral de viering van het jubileum in Het Wapen van Elst, was een uitzonderlijk geslaagde happening. Op 
de feestavond was de zaal stampvol en zo was er onder andere een bus vol gasten aanwezig uit Frignicourt. Met de 
voetbalvereniging uit deze plaats had al enkele jaren een uitwisseling plaatsgevonden en dit zou hierna nog enkele 
jaren voortduren. Opvallend tijdens de in de middaguren gehouden receptie was het feit dat de in Elst welbekende 
Jan van Ooijen (ja, van het tuincentrum) Elistha een mascotte aanbood. Hoewel goedbedoeld en als gebaar zeer ge-
waardeerd wist het bestuur van Elistha al snel niet meer waar men de mascotte moest opslaan op momenten dat er 
niet werd gevoetbald.  De mascotte was n.l. een levende ezel! 

Voorzitter Chris van Holten tijdens het jubileum in 1986. 
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In het kader van het jubileum werden nog vele andere zaken georganiseerd. Naast het grote toernooi voor buurten en 
niet-voetbalverenigingen waren er toernooien voor alle elftallen van Elistha. 
 
In de euforie van deze zaken werd gestart met het volgende seizoen. Het eerste elftal stond nu onder leiding van 
Geurt Martens en draaide een zeer goed seizoen.  
Helaas werd dit niet met een kampioenschap afgesloten. Men werd tweede en kampioen werd MVV uit Millingen. De 
meeste van ons weten nog wel dat dit kampioenschap veel kritiek kreeg omdat MVV een gedeelte van de competitie 
met ongerechtige spelers had deelgenomen. Dit leidde zelfs tot een kort geding tegen de K.N.V.B. maar helaas trok-
ken wij aan het kortste eind.   
Natuurlijk hadden we wel een aantal echte kampioenen te weten: A1, A2, het 2

e
 en het 6

e
. Het 2

e
 kon door het spelen 

van promotiewedstrijden een plaats in de "grote" K.N.V.B. verdienen maar slaagde hierin net niet. 
Inmiddels keerden nog een aantal oud spelers van Elistha terug bij de vereniging en dit resulteerde in een nog sterker 
team. De competitie verliep dan ook zeer voorspoedig, en aan het einde van het seizoen 1987 / 1988 werd het eerste 
elftal opnieuw kampioen. De supporters weten nog wel dat we op een mooie zondagmiddag, na zelf te hebben ge-
wonnen, ruim een half uur moesten wachten op de uitslag van Rood-Wit tegen SVHA. De laatstgenoemde vereniging 
zorgde voor een verrassende overwinning en daarmee werd  Elistha onbereikbaar. 

 
Spelers van Elistha  in spannende afwachting van uitslag in 
Groesbeek (1988).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast het feit dat dit dus het tweede kampioenschap was in drie jaar betekende dit tevens een terugkeer in de vierde 
klas. Dit betekende dat Elistha voor het eerst na 29 jaar de onderafdeling was ontstegen. 

 

 
Elistha 1 kampioen in seizoen 1987 /1988. 
Staand v.l.n.r.: Geurt Martens (trainer), Henk Willemsen, Johan Gerritsen, Rien Peperkamp, Jan de Bijl, Henk Cobussen, 
Jos Goldsmit, Theo van Zadelhof, Bert Willemsen, Henk Tap. 
Zittend v.l.n.r.: Willard Hermsen, John Knipping, Henry Bekker, Cees de Kleijn, Jan Hendriks , Jan Bos, Toine Sieben, 
Henk van Ingen (grensrechter). 
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Dat Elistha toen wel over een uitstekende selectie beschikte bleek wel uit het feit dat, naast het eerste, ook het twee-
de en derde kampioen werden. 
 
Op 10 juni 1988 was het grote kampioensfeest in de grote zaal van de Vereniging. Het was een goed georganiseerde 
en goed verlopende manifestatie.  
In het jaar 1988 werden ook de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente over de renovatie op het sportpark De 
Pas. Insiders weten wel dat dit nog een langdurige discussie zou worden. 
 
De jeugd deed ook van zich spreken. Zo beschikte Elistha over een B elftal dat nog vele succesvolle spelers voort zou 
brengen. 

 
 
Elistha B1 in seizoen 1987 / 1988. 
Staand v.l.n.r.: Jan Willem van Setten, Roland Tap, Rinus Hagen, Mark Oosterom, William Peters, Emiel van Marwijk,  
Mark van de Zandschulp. 
Zittend v.l.n.r.: Oeli Ahuluheluw, Eddy Hagen, Rick Schouten, Edwin Peters en Raymond Rijndertse. 
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VERJAARDAGEN 

 
 

MEI JUNI

02 ARIE VAN NIEKERK 03 SAMIRA BCHENAOUI

03 DRIES POLKAMP 03 BRAM HENDRIKS

03 OLAF VERHAAF 03 JAYDEN JANSSEN

04 SILVIO VAN WINSEN 05 JURROEN CLUITMANS

06 JAIMY BERNS 05 FERRY LEIWAKABESSY

07 DANIËL BUIL 06 CHRIS VELTKAMP

07 TIM WILCKE 07 LIJVANA JANSSEN

10 NICK JACOBS 08 SVEN PETERS

11 JEROEN GIELING 08 MARCIANO SAPULETEJ

11 GERRIT RIJNDERTSE 09 CARMEN HENDRIKS

11 WILCO DE WIT 09 LARS STEVENS

12 BEN HOLTROP 10 ROWAN JANSSEN

15 JOHAN WILLEMSEN 10 DICK SCHUIJL

16 FABIAN MULLER 11 MARTIJN ABBINK

18 VINCENT BRANDSEN 11 THOMAS WILLEMSEN

19 FRANK WOLVEN 12 BAS VAN DER MOLEN

20 DICK VAN DIJK 13 WIM JANSEN

20 GUUS VAN EIJK 13 LUCAS JANSSEN

20 DENNIS OVEREEM 13 NICK KEXEL

21 MICHAEL VAN RIJN 14 FINN OP HET VELD

22 DANCE GERRITSEN 15 ELENA MAATITA

22 JAN HENDRIKS 15 NINO VAN SETTEN

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 16 TOM VAN DER MOLEN

23 JOZEF KERSTEN 17 NICK VAN KLEEF

24 HANS MEEUWSEN 17 ALYSSIA MAATITA

25 MICK POTHOF 18 HARM FOKKENS

28 JAN VAN KLEEF 18 AP GERRITSEN

28 LEN THIJSSEN 18 ROY WOUTERS

31 IWAN VAN DE KAMP 19 DANNY KOK

21 JORDI ZETZ

22 ASTRID HENDRIKS

24 JOB BURGERS

24 NICK CORNELISSEN

26 JEFFREIJ VAN LEUR
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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 juni 2016 
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