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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomervakantie . 
Het was dit keer niet moeilijk om het blad goed gevuld te krijgen. 
Louter leuke en positieve zaken om te berichten. Van de viering van het 90 jarig jubileum, het geslaagde 
jeugdkamp tot natuurlijk de promotie van het eerste elftal. En nog veel meer. Naast verdere kampioen-
schappen, bekerwinsten en verslagen van pupillen van de week staan er veel foto’s in dit blad. 
 
Maar helaas naast alle positieve en leuke zaken toch ook een zorgelijk bericht.  
Er dreigt een groot tekort aan kader te ontstaan en dat legt vaak een te grote druk op degenen die nu al 
vrijwilligerswerk doen. Vandaar de oproep van het bestuur.. 
 
Ondanks dat er de komende periode geen wedstrijden zijn hoop ik dat er toch voor het volgende clubblad 
weer voldoende stukjes en foto’s worden geleverd. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
 
 
Ik wens U allen een prettige  
vakantie en een goede start van het  
volgende seizoen. 
 
Wim Hendriks 
 

 
 
 

Mededelingen Bestuur 
 

Het voetbalseizoen zit er weer op. 
 
We hebben het wel heel erg prettig af kunnen sluiten door de viering van ons 90 jarig jubileum en de mooie 
promotie van ons eerste elftal naar de vierde klasse. 
Daarnaast was het een mooi seizoen omdat we, het eerste seizoen op kunstgras, uitstekend hebben ge-
presteerd. Naaste de gehoopte groei van onze jeugdafdeling zijn we zeer gelukkig dat we een financieel 
gezonde vereniging zijn en dat doet ons goed. 
Aan de andere kant maken we ons ernstig zorgen of we dit de komende jaren goed kunnen continueren. 
De laatste tijd waren we al zeer beperkt in ons kader. Vele vrijwilligers hadden en hebben meerdere taken 
en tot nu toe lukte het met inspringen bij elkaar om alles acceptabel te laten functioneren. 
Helaas hebben een aantal vrijwilligers aangegeven te gaan stoppen en het ziet er nu naar uit dat we echt in 
de problemen gaan komen. Met te weinig vrijwilligers is het onmogelijk de continuïteit te garanderen.  
Vandaar onze oproep elders in dit clubblad. (bladzijde 9) 
Ga eens na of je één van de gevraagde vacatures kunt invullen of dat je wellicht iemand weet die dat zou 
kunnen. 
Er staan een aantal vacatures bij die persé ingevuld moeten worden, anders wordt het (ondanks onze posi-
tieve instelling) wel heel erg moeilijk. 
Bij de vacature van technische commissie jeugd is voor een gedeelte voorzien doordat Marco Hofman in 
plaats van Lucas Janssen (gestopt wegens drukke werkzaamheden) in deze commissie komt. 
 
We vragen ook nog even aandacht voor de her benaming van de jeugdteams met ingang van het volgende 
seizoen. Zie ook bladzijde 21 van dit blad. 
 
Tot slot wensen wij U een fijne vakantieperiode en we zien U graag terug op onze velden zo tegen eind 
juli/begin augustus 
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Viering ELISTHA 90 JAAR  
 
Het 90 jarig jubileum (officieel op 31 juli 2016)  werd gevierd op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016. 
Het werd weer een gezellig Elistha feest met vele activiteiten. De organisatiecommissie had een goed programma 
samengesteld waar weer vele van hebben genoten.  
 
Hier volgen een aantal sfeerfoto’s. 

 
Na de opening door voorzitter Martin de Goey, werd gestart met het eerste  
programma onderdeel, de onderlinge wedstrijden van jeugdspelers tegen hun ouders 
en andere familieleden. 
Dit verliep uitstekend, waarbij vooral de oudere jeugd duidelijk beter was dan de 
vaak niet voldoende afgetrainde ouders. 

 

 
 
Ondertussen was gestart met het onderdeel “Bumpbal voor jong en oud” en ook hiervan hebben velen genoten. 
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Om 17.45 uur werd gestart met de finale van de penaltybokaal.  
Gastkeeper was Jordy Rondeel van Jong De Graafschap. 
 
 

 
 

 
 
Het de gehele middag en avond (tot in de late uurtjes) gezellig op het terras. 
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Tijdens de eerste dag werd er een grote verloting gehouden met als hoofdprijs een echte “oranje” fiets. 
Deze loterij werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren, die prijzen beschikbaar stelden voor deze 
loterij. 
 
De jubileumloterij werd gesponsord door de volgende bedrijven. 
Allen hartelijk bedankt voor deze steun! 
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Op zondag 12 juni was het 45+ toernooi.  
Zoals bekend heeft Elistha een groot aantal 45+ spelers die elke vrijdag trainen en geregeld wedstrijden spelen. 
Het was dan ook logisch dat er een groot toernooi werd georganiseerd waaraan 8 teams hebben deelgenomen.  
Het weer was goed en vele toch wel stramme spieren werden aan het eind gevoeld, maar dat weerhield de deelne-
mers er niet van om ook deze dag feestelijk af te sluiten. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Een grootse viering van het jubileum en op naar de 100 jaar!! 
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ELISTHA 1 GEPROMOVEERD 
 

EINDELIJK!!!!! 
 

 
 
Het eerste elftal is op zondag 5 juni gepromoveerd naar de vierde klasse. 
Dit gebeurde in de uitwedstrijd tegen SCD’33 uit Deest. 
Vele Elistha supporters waren hierbij aanwezig en waren natuurlijk hartstikke blij dat het eerste elftal na vier seizoe-
nen weer terugkeert in de vierde klasse. 
Een verslag van de promotiewedstrijden en meer foto’s staan elders in dit clubblad.(vanaf bladzijde 32) 
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Kader/Vrijwilligers gezocht!! 
 

Op dit moment zijn er of komen er op korte termijn een aantal vacatures. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers 
die dit willen invullen. 
Er zitten een aantal functies bij die opgevuld moeten worden  omdat het anders onmogelijk wordt onze 
vereniging goed te besturen. Dus denk eens goed na of je een van de genoemde functies wilt gaan invullen 
of ga eens na of je eventueel een geschikte persoon weet. In het laatste geval kun je die persoon natuurlijk 
zelf benaderen maar je kunt het ook even doorgeven aan de genoemde contactpersoon. 
 
Penningmeester (SPOED) 
De huidige penningmeester stopt per oktober 2016. 
Dat betekent dat er snel een opvolg(st)er moet komen. Deze kan dan nog ingewerkt worden en met de  
volgende Algemene Ledenvergadering worden benoemd. 
Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 
Neem dan contact op met Martin de Goey (06-23803547) j.goey1@upcmail.nl 
  
Secretaris (SPOED) 
De huidige secretaris stopt in de loop van 2017. 
Dat betekent dat er snel een opvolg(st)er moet komen 
Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 
Neem dan contact op met Martin de Goey (06-23803547) j.goey1@upcmail.nl 
 
Jeugdvoorzitter (SPOED) 
Onze jeugdafdeling heeft al een aantal jaren geen voorzitter. Dit wordt ad-hoc opgevangen door andere 
(jeugd) bestuursleden.  
Door de groei van de jeugdafdeling en door andere vacatures is dit een onhoudbare situatie. 
We zoeken dan ook met spoed een jeugdvoorzitter die onze bloeiende jeugdafdeling wil gaan leiden. 
Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 
Neem dan contact op met Renate Diks (06-51180362) renate.diks@planet.nl 
 
Lid Jeugd Technische Commissie (SPOED) 
Is verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken binnen de jeugdafdeling, zoals o.a. teamsamenstellingen. 
Aanspreekpunt voor de jeugdtrainers, ouders en spelers over zaken die voetbaltechnisch zijn. 
Op dit moment is er een vacature. 
Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 
Neem dan contact op met Renate Diks (06-51180362) renate.diks@planet.nl 
 
Grensrechter 1e elftal (SPOED) 
We zoeken met ingang van seizoen 2016-2017 een vaste grensrechter voor ons 1e elftal op zondag.  
Het 1e elftal is een prestatie-elftal. Als grensrechter vervul je een belangrijke rol binnen dit hechte collectief. 
Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken van onze 1e selectie, laat het ons dan weten!. 
Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 
Neem dan contact op met Jan Hendriks (0481376833) m.d.c.hendriks@hetnet.nl 
 
Uitbreiding PR commissie 
De commissie PR verzorgt contacten met nieuwe en bestaande sponsoren zoals o.m.de acquisitie,  
afsluiten van contracten en verlengen van contracten. Verder zijn er ook een aantal administratieve zaken. 
Dat betreft o.a. het administratief afwerken van contracten, het innen van de verschuldigde bedragen en 
andere contacten met sponsors. 
Vanuit de PR wordt ook de website beheert en eenmaal per twee maanden het digitale clubblad verzorgd. 
Om de continuïteit van deze zaken ook voor de toekomst te waarborgen is zeer dringend  
ondersteuning/uitbreiding noodzakelijk.  
We willen de commissie graag uitbreiden met enthousiaste mensen die affiniteit met genoemde zaken 
hebben. 
Info bij Wim Hendriks (06-13857973) pr@sc-elistha.nl 
 
Het bestuur. 

mailto:j.goey1@upcmail.nl
mailto:j.goey1@upcmail.nl
mailto:renate.diks@planet.nl
mailto:renate.diks@planet.nl
mailto:m.d.c.hendriks@hetnet.nl
mailto:pr@sc-elistha.nl
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JEUGDKAMP 
De pupillen zijn weer op jeugdkamp geweest. Van vrijdag 27 mei tot en met zondag 29 mei verbleven zij weer in 
sportcomplex Brabantbos in Lierop. 
Hierbij enkele foto’s (uit meerdere bronnen) 

 

 
Uitzwaaien 
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De actieve leiding 

 

Meer foto’s staan op de site van Elistha http://www.sc-elistha.nl/882/jeugdkamp-2016/?type=1&from=0 

En voor facebookbezitters : 

 https://www.facebook.com/Jeugdkamp-SC-Elistha-2016-Brabantbos-839801586093114/?fref=ts 

Sponsoring Jeugdkamp 

Natuurlijk weer hartelijk dank aan de sponsors die dit kamp mede mogelijk maakten. 

 

 

http://www.sc-elistha.nl/882/jeugdkamp-2016/?type=1&from=0
https://www.facebook.com/Jeugdkamp-SC-Elistha-2016-Brabantbos-839801586093114/?fref=ts
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F1 kampioen 

De F1 van Elistha is op dinsdag 10 mei kampioen geworden. 

Het kampioenschap werd behaald na  een mooie overwinning op DVOL F2: 4-1. 

Gefeliciteerd Santino, Dries, Milo, Vitish, Thijn, Ivar, Brian, keeper Jelte, trainers Jeffrey en Louis en leidster 

Michelle. 

Jullie hebben laten zien dat discipline in het team en veel plezier samengaan. 

 
De F1 heeft het uitstekend gedaan en  ze hebben dan ook een verdiend feestje gevierd. 

 

Afscheid fam. Leiwakabessy 

 
Na 4 geweldige jaren als speler, trainer en leidster bij Elistha gaan wij (Santino, Jeffrey en Michelle Leiwa-
kabessy) helaas stoppen. Santino gaat volgend seizoen deel uitmaken van het team onder -9 bij NEC.  
Natuurlijk zijn wij hier heel erg blij mee en zijn we zeker ook trots op deze prestatie, maar wij vinden het 
ontzettend jammer om weg te gaan. Wij willen iedereen, de mensen bij Elistha, onze trouwe supporters en 
in het bijzonder onze jongens (inclusief ouders) ontzettend bedanken voor alles! Wij hebben het elk jaar 
met heel veel plezier gedaan! En Santino vond het geweldig om voor Elistha te mogen voetballen!  
Wij gaan jullie allemaal missen! Veel liefs, fam. Leiwa 
 
 
Bedankt alvast! 
 
Gr. Michelle  
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F2 wint de KNVB Beker 

Elistha F2 heeft op zaterdag 14 mei de KNVB Beker gewonnen. 

 

Tijdens de finale, die werd  

gespeeld in Millingen aan de 

Rijn werd OVC uit Oosterbeek 

verslagen. 

De uitslag was 2-2 en dus was 

een penaltyreeks noodzakelijk. 

Elistha besliste die in haar 

voordeel door met 3-0 te  

winnen. 

 

Van harte gefeliciteerd namens 

geheel Elistha. 
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F4 
 
Op 7 mei speelde de F4 de laatste wedstrijd van dit seizoen. Helaas heeft dit nieuwe team geen 
wedstrijd gewonnen dit seizoen, maar het plezier was er niet minder om.  
Wij zijn trots op deze toppers! 
 

 
 
 

Sponsoren Jeugdscheidsrechters 
 

 

 

 

Als dank dat ze ons veld mochten gebruiken heeft  

OBS De Esdoorn uit Elst stopwatches geschonken.  

 

Tegelzetbedrijf Gelderland W. Heij heeft polsbandjes  

met een fluitje eraan geregeld.  

 

In hun nieuwe jacks komen de jeugdscheidsrechters  

zo goed voor de dag. 
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Jan Nab schenkt bord. 
 
 
 
Ons erelid Jan Nab heeft een bord geschonken dat  
geplaatst is aan de voorzijde naast de ingang.  
Jan heeft dit geschonken i.v.m. het 90 jarig jubileum.  
 
Het prachtige bord werd op woensdag 1 juni 2016  
onthuld door Jan Nab. 
 
De onthulling van het bord door Jan met zijn  
oogappel, achterneef Dex. 

 
 

 

 

 
 

Jan bedankt!! 



     

Seizoen 2015 / 2016                       Pagina 21     Clubblad 352 

Elistha 2 wint beslissingswedstrijd. 
Op donderdag 19 mei heeft Elistha 2 in Zevenaar de beslissingswedstrijd gespeeld om degradatie 
te voorkomen. 
 
De tegenstander MVR2 werd na een spannende wedstrijd met 4-0 verslagen. 
Er waren vele Elistha supporters naar Zevenaar gekomen om de spelers te ondersteunen.  
Zo waren het complete eerste en derde team aanwezig!! 
 

 
 

Nieuwe aanduidingen in jeugdcompetities K.N.V.B.  
 
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen.  
Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). C-
junioren worden dus bijvoorbeeld  J Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert 
er dus niets. 
 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk naast 
elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar. 

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7 (cat. B) 4:4 

JO20 eerstejaars senioren 1997 X     

JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X   

JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X   

JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X   

JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X   

JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X   

JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X   

JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X   

JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X   

JO11 tweedejaars E-pupillen 2006   X   

JO10 eerstejaars E-pupillen 2007   X   

JO9 tweedejaars F-pupillen 2008   X   

JO8 eerstejaars F-pupillen 2009   X   

JO7 minipupillen 2010   X X 

JO6 minipupillen 2011   X X 
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Elistha 1 verslagen 
 

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

 
Gespeeld op zondag 1 mei 2016 
Elistha geeft de punten onnodig weg. 
 
Elistha had met wat geluk een droomstart gehad, ware het niet dat de bal uit het schot van Dean 
Polman boven op de lat belandde, na een dieptepass van Michael Melsasail en nadat hij een  
verdediger op snelheid voorbij was gesneld. 
Dus nog maar even afwachten. 
Aan de andere kant een geblokt schot van Kolping-Dynamo (KD) en een redding van de Elistha 
keeper Leon Leenders met de voet. 
In de 20e minuut probeerde de opgekomen Roy Budel het maar eens, maar zag zijn bal één  
meter naast gaan. Ook Michael Melsasail probeerde het van ver en die bal ging twee meter naast. 
Na 30 minuten spelen slechts één kansje voor beide ploegen. 
De bal uit de vrije trap van KD in de 31e minuut  was weer voor Leon Leenders 
In de 41 minuut wel een enorme kans voor de nummer 10 van KD , alleen voor  de Elster goalie , 
wist hij niet te scoren. 

 
KD had iets meer in te brengen , maar Elistha scoorde in de 44e minuut door Michael Melsasail , 
die in de diepte werd aangespeeld door Kevin Tap.  Stand 1 - 0  
In de 49e minuut voor rust vloog het schot van Jeroen Leerentveld (45 jr) van KD voorlangs en 
mocht Elistha gelukkig zijn met de 1 - 0 voorsprong, waar KD toch een klein veldoverwicht had. 
In de rust was Danny Versteege in de kleedkamer achter gebleven en zijn vervanger was Roy 
Derksen. 
In de 53e minuut was  Kevin Tap op rechts zijn verdediger net iets te vlug af en bediende Renzo 
Stoffelen, die zijn bal in de handen van de KD doelman zag belanden. 
Ferhat Halici kwam Dean Polman vervangen. 
In de 57e minuut bracht Leon Leenders redding , nadat Roy Derksen een inschattingsfoutje maak-
te door onder de bal door te lopen, maar dan staat daar altijd nog de rots in de branding Leon. 
Later, we schrijven de 69e minuut, liet hij echt zien welke klasse hij in huis heeft. De bal uit een 
afstandsschot van KD werd met een sublieme save gepareerd. 
De tijd verliep en nog altijd maar 1 - 0 
Een uitval via Kevin Tap bracht ook geen zoden aan de dijk, terwijl een  bal uit een vrije trap van 
KD hoog over werd geknald door de nummer 9 
Michael Melsasail was geblesseerd en werd vervangen door Wesley Toonen (81e min).Pas in de 
82e minuut kon Ferhat Halici eens lekker uithalen, maar werd zijn schot weer geblokt. 
Kevin Tap schoot naast nadat Pim te Voert een prima terug kopbal gaf. In de 85e minuut de 
"handsbal" van Roy Derksen in het strafschopgebied uit een  schuine voorzet van KD. 
De scheids blies zonder twijfel voor  "Hands" maar of hij dit ook echt heeft kunnen zien , valt te  
betwijfelen.   Maar de stand werd wel 1 - 1 
Twee minuten later een voorzet van Kevin Tap duidelijk tegen de arm van een KD verdediger. 
Ook een penalty ? 
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Geen fluitje van de scheids , eerlijk gezegd kan hij dit nooit gezien hebben, omdat hij schuin  
achter een heel stel spelers stond.  
De eindfase, altijd een beetje hectisch, bracht verder  geen verandering in de stand 
Nog 2 kompetitiewedstrijden en dan weer het gebruikelijke TOETJE , de nakompetitie 
Gebeurt het dan toch echt een keer  !!!!!!!! 
De scheidsrechter in het geel was de heer RRBM Vermeulen uit Ewijk. 
Rapportcijfer voor de man:  5 - 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door dierenzaak DOBEY uit Elst. 
 

 
 

http://elst.dobeywinkel.nl/ 
 
 
De pupil van de week was Swen Selman uit de F2 (Zie verderop in dit blad).  
 
Mahe 
 
 
 

Elistha 1 – SVO’68 1                    Ruststand  1-0                 Eindstand  6-0 

 
Gespeeld op zondag 8 mei 2016 
Vijftienjarige scoort tweemaal in droomdebuut. 
 

 
 
Alweer de laatste thuiswedstrijd van Elistha tegen SVO '68 uit de Ooij. 
In de heenwedstrijd werd gewoon gewonnen met 3 - 5 dus waarom vanmiddag niet. 
En zo gebeurde het ook. 
Al in de 5e minuut een enorme, zeg maar een 100% kans voor Renzo Stoffelen, nadat 
een klutsbal zomaar voor zijn voeten valt. Pech had hij ,dat hij al na een kwartier geblesseerd het 
veld moest verlaten. Zijn vervanger was Dean Polman. 
In de 17e minuut werd Julian Milatz vakkundig door Ferhat Halici de ruimte ingestuurd en scoorde  
de 1 - 0 
Roy Derksen, mee opgekomen, werd net niet bereikt door Kevin Tap ( bal op de hak ) en stond 
Michael Melsasail offside bij een pass van Ferhat Halici. 
Ook Dick van Dijk probeerde het van grote afstand, maar helaas twee meter naast. 

http://elst.dobeywinkel.nl/
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Op  een schot van Michael Melsasail kon de SVO keeper met de voet redding brengen en in de 
44e minuut werd eerst het schot van Ferhat Halici geblokt en werd de terugspringende bal 
keihard door Pim ter Voert naast geschoten. 
Het schotje van de SVO middenvoor Danny van Steen ging ook naast. 
Ruststand maar 1 – 0 
Na de thee kwam het eerste gevaar weer van Elistha. Een afvallende bal werd door Ferhat Halici 
keihard naast gekogeld. 
In de 57e minuut de wissel Wesley Toonen uit en David Arts in. 
Drie minuten later de publiekswissel van Michael Melsasail en hij werd vervangen door de slechts 
15 jarige Carlito Wacki uit de B-jeugd. Toch een debuut voor zo'n jonge jongen. 
En wat voor een debuut. Amper in het veld scoorde hij 2 - 0 
Vijf minuten later scoorde Dean Polman de 3 - 0 na een klutsbal en was de wedstrijd al beslist. 
In de 72e minuut ook een doelpunt van Ferhat Halici op aangeven van Kevin Tap  4 - 0 
Diezelfde Kevin Tap kreeg zelf nog een 100%  kans, helemaal alleen er doorheen stuitte hij op de 
SVO doelman. 
De wedstrijd was allang beslist, maar opnieuw Carlito Wacki, na aangeven van Kevin Tap en  
Dean Polman, onderschepping terugspeelbal van SVO, scoorden beiden. 
Ook SVO kreeg nog een kansje, maar zag  de bal in de handen van Leon Leenders belanden. 
Trouwens de Elistha doelman had een rustige middag. Na precies 90 minuten hield de scheids het 
maar voor gezien. 
Een 6 - 0 overwinning, daar kun je mee verder. 
Volgende week de laatste wedstrijd in deze reguliere kompetitie, uit tegen de Paasberg. 
Scheidsrechter van dienst was de heer P. Hooijer uit Arnhem. 
Rapportcijfer voor de man:  5  1/2 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

MARTENS Metaal uit Elst. 

 
http://martensmetaal.com/ 
 
 
Pupil van de week was Keano v.d Broek uit de F 4. Zie verderop in dit blad. 
 
Mahe 
 
 

De Paasberg 1  – Elistha  1                Ruststand  2-1               Eindstand  3-1 

 
Gespeeld op maandag 15 mei 2016 
Elistha doet het kalm aan. 
 
De laatste kompetitiewedstrijd was uit tegen De Paasberg ( P). 
Vijf spelers speelden er helemaal niet : Leon Leenders, Renze Stoffelen, Jim Scheerder,  
Roy Budel en Julian Milatz. Ferhat Halici slechts voor een helft. 
Drie keer kreeg P. de kans om op doel te schieten, maar alle keren was het net niet. 
Na een steekpass, dwars door de oranjeverdediging, kwam Murat Senyer alleen voor Elistha in-
valdoelman Berry v.d. Biezen te staan en scoorde de 1 - 0 
In de 18e minuut het eerste goede wapenfeit voor Elistha. Dick van Dijk zette hoog voor op David 
Arts, die al koppend de P. doelman probeerde te passeren, maar met zijn voet wist deze redding 
te brengen. 

http://martensmetaal.com/
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In de 27e minuut werd het 2 - 0, weer door het midden van de verdediging voorbij Roy Derksen en 
wederom stond  Murat Senyer vrij voor de keeper, die hij koelbloedig omspeelde en Berry v.d. 
Biezen geen kans gaf. 
Elistha kreeg in de 35e minuut weer een beetje hoop, toen Kevin Tap de bal onder de vallende P. 
doelman heen schoot na een goede pass van David Arts.   Stand  2 - 1 
Dick van Dijk en Michael Melsasail waren in de rust in de kleedkamer gebleven en  werden ver-
vangen door Ferhat Halici en Carlito Wacki. 
In het eerste kwartier na rust gebeurde er helemaal niets.  In de 70e minuut moest Berry v.d. Bie-
zen redding brengen op een voorzet van P. De met de hand gescoorde goal van P. werd terecht 
afgekeurd. 
Vijf minuten later werd het lot bezegeld.  Uit een voorzet van rechts over alles en iedereen heen 
knalde de aanstormende linksbuiten Mauricio Hol de  3 - 1 binnen. 
Jeffrey van Leur werd nog vervangen door Nick Kexel. De bal uit de vrije trap van Ferhat Halici 
stompte de P. doelman weg tot corner. 
Diezelfde Ferhat Halici had geen geluk, toen ook  zijn laatste poging over vloog. 
 
Precies na 90 minuten voetballen blies de scheidsrechter voor het einde van deze uiterst sportieve 
wedstrijd. 
Elistha was er al en de Paasberg won de 3e periode en mag net als Elistha aan de nakompetitie 
beginnen. 
Scheidsrechter was de heer H.J.Bosch uit Apeldoorn 
Rapportcijfer : 7 
 
Mahe 
 
 

RESUMÉ SEIZOEN 2015-2016 
Elistha eindigde net als verleden jaar als 2e in de 5e klasse F 
 
Enkele feiten op een rij. 
De grootste overwinning was uit tegen Edesche Boys   0 - 8 
Tevens ook een van de doelpunt rijkste wedstrijden tegen Edesche Boys thuis 5 – 3 en tegen 
SVO uit werd het ook 5 - 3 
Grootste nederlaag was uit tegen de kampioen MASV namelijk 5 - 1 
Vijf keer werd er met de 0 gespeeld en in elke wedstrijd werd er gescoord. 
Negen ( 9 ) wedstrijden achter elkaar werd er  NIET verloren. 
Slechts tegen Kolping Dynamo werd er 1 puntje behaald. 
Tegen  DVSG, Edesche Boys, Valburg, SVO' 68  werd de volle mep binnengehaald. 
Elistha scoorde op één na de meeste doelpunten ( MASV ) en kreeg er ook op een na de minste 
tegen. ( Kolping D) 
Voor het zoveelste jaar ook nu dus weer in de nakompetitie. 
Tegenstander is  Heumen uit de 4e klasse. Eerst uit. 
Mocht Elistha dit niet winnend kunnen afsluiten, dan komt zelfs de verliezersronde nog te hulp.  
Je zou zeggen, dat Elistha onderhand toch wel gewend is om promotiewedstrijden te spelen. 
Laten we uitgaan van het goede. 
 
Thuis                  10     8     1    1     25        34 -- 10 
Uit                      10     5     1    4     16        30 -- 22 
                           -------------------------------------------------- 
                           20    13    2    5     41        64 -- 32 
                           ========================= 
 Mahe                          
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Pupil van de week 
 

De pupil van de week bij de wedstrijd Elistha 1 – Kolping Dynamo 1 (gespeeld op 1 mei 2016) was 
Swen Selman uit de F2. 

 

 
Aanwezig bij de toss. 

 
 
Op de bank bij de spelers en be-
geleiding. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
En na afloop een vaantje en bal met handtekeningen van  
alle spelers ontvangen van de trainer Ron Stoffelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Swen,  
we hopen dat je genoten hebt en wensen je nog  
heel veel plezier bij Elistha. 
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Pupil van de week 
 

De pupil van de week bij de wedstrijd Elistha 1 – SVO’68 1 (gespeeld op 8 mei 2016) was  
Keano van den Broek uit de F4. 

 

 
Op weg naar het eerste doelpunt van Elistha 

 

 
Op de bank met de wisselspelers. 

 

               
Bij de aftrap                    Na afloop ontving Keano van hoofdtrainer Ron Stoffelen  
         Een vaantje van Elistha en een bal met de handtekeningen  

van de spelers 

 
Keano wij wensen je veel SUCCES bij Elistha 
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NACOMPETITIE Elistha 1                       verslagen 
 

Heumen 1  – Elistha  1                Ruststand  2-0               Eindstand  2-0 

 
Gespeeld op zondag 22 mei 2016 
Nee toch. 
 
In deze 1e wedstrijd van de nacompetitie moest Elistha aantreden  tegen Heumen. 
Wel uit de 4e klasse E .  Over twee wedstrijden spelen  
In het begin nog wel droog, maar later met wat gestaag neervallende regen begonnen beide clubs 
aan deze ontmoeting. Na wat heen en weer moest Julian Milatz in de 15e minuut redding brengen 
op de doellijn. 
Een paar keer achter elkaar kon de Heumense rechtsbuiten vrij worden aangespeeld en in de 25e  
minuut kogelde deze de bal op de buitenkant van de paal. Geluk voor oranje. 
Zes minuten later pas de eerste goede aanval van Elistha via Ferhat Halici kwam de bal bij  
Michael Melsasail die met de bal aan de voet naar binnen trok , maar helaas naast schoot. 
In de 33e  minuut werd Renzo Stoffelen op de rechtsachter positie uitgekapt en schoot de handige 
aanvaller van Heumen de bal als een raket achter de kansloze keeper van Elistha Leon Leenders. 
Stand  1 - 0 
Veel gebeurde er niet.  
Elistha probeerde van alles maar Heumen was toch de bovenliggende partij. 
Net voor rust werd de wedstrijd in feite al beslist. Na weer een corner van Heumen lag de bal via 
de kluts zomaar ineens voor het Elistha doel en niemand deed wat. 
Ja, de keeper had er op kunnen duiken, maar ook dat gebeurde niet. 
Elistha stond erbij en keek erna.  Wat dacht de midvoor van Heumen , dan schiet ik hem er mooi 
in.  Stand  2 - 0 
In de 52e  minuut vloog de voorzet van Ferhat Halici dwars door de Heumense verdediging en 
maar daar werd niet attent op gereageerd door de andere Elistha spelers.  Vijf minuten later kon 
de Elster keeper maar net met de voet redding brengen. 
Dick van Dijk mocht van de scheidsrechter gaan douchen na een overtreding al dan niet rood 
waardig.(62e  min) 
Lekker, met 2 - 0 achter en nu ook nog met tien man. Hoe krijg je dat nog omgekeerd. 
David Arts kwam er in en Wesley Toonen ging er uit. 
In de 63e minuut een geweldige redding van Leon Leenders, die Elistha voor een grotere neder-
laag behoedde door de bal links onder uit de hoek tikken 
Ook Roy Budel werd gewisseld voor Danny Versteege. 
Het wanhoopsschot van Renzo Stoffelen vloog dan wel een paar meter naast, maar niet gescho-
ten is altijd mis.  Zo is toch het gezegde. 
Er gebeurde niet veel, Heumen had de buit binnen en Elistha kon en deed niet veel meer. 
Dean Polman mocht in de 78e  minuut nog invallen voor Julian Milatz. 
Zo kabbelde de wedstrijd naar het einde zonder verdere hoogtepunten. 
Scheidsrechter was de niet altijd consequent fluitende heer R. van Ewijk uit Beuningen, 
gesecondeerd door de assistent scheidsrechters de heren W. Jansen uit Wijchen en 
W.J.de Jong uit Deest. 
Rapportcijfer voor de man :  6 - 
 
Mahe 
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Elistha 1  – Heumen  1                Ruststand  1-1               Eindstand  2-2 

 
Gespeeld op zondag 29 mei 2016 
Nu nog twee wedstrijden. 
Elistha had deze middag een iets betere dag dan vorige week, maar trok ook ditmaal weer aan het 
kortste eind en moet zodoende nog twee keer aan de bak tegen SCD '33 uit Deest om iets uit het 
vuur te slepen. 
Al jaren is Elistha gedoemd tot het spelen van promotiewedstrijden maar telkens is het, net niet. 
Zo ook deze keer. 
Elistha speelde met twee invallers voor de geschorsten Michael Melsasail en Dick van Dijk. 
Het eerste schot in de 8e minuut was van Ferhat Halici, toch een begin wat trouwens vrij rustig 
verliep. In de 21e minuut probeerde Elistha keeper Leon Leenders de bal uit een hoge voorzet te 
pakken, maar werd op onregelmatige wijze besprongen door een Heumense aanvaller, terecht 
vrije trap Elistha. 
In de 24e minuut een kopbal van Pim ter Voert, naast gekopt uit de corner van Ferhat Halici en 
probeerde dezelfde speler het uit een vrije trap maar zag de afgevuurde bal in de handen van de 
Heumense keeper verdwijnen. 
Elistha kwam heel dichtbij het Heumense doel door Danny Versteege, die de pass  van Nick Kexel 
oppikte en keihard voorlangs knalde, jammer dat daar niemand tegen aan liep. 
Roy Budel bracht redding met het hoofd door de bal uit de kruising te koppen en Leon Leenders in 
feite al geklopt was. 
In de aanvullende minuten toch een paar kansjes voor Elistha(vermeende handsbal) en een 
schotje van Danny Versteege met links na een pass van Renzo Stoffelen. 
Dan in de 42e minuut de solo van de kleine nummer 10 Luuk Poos van Heumen die dwars door de 
Elistha verdediging heen slalomde en de bal binnen schoot  1 - 0 
Op een zeer slecht moment, net voor rust. 
De scheids liet nog wel een poosje doorspelen in verband met de vele onderbrekingen, zo kon 
Elistha in de 47e minuut toeslaan door Pim ter Voert, die de bal uit de corner van Wesley Toonen 
binnenkopte. Stand  1 - 1 
Nick Kexel was in de rust gewisseld voor Jimmy Scheerder. 
De 1 - 2 voor Heumen was bijna een kopie van de Heumense goal in Heumen. Een hots knots 
doelpunt met de vraag, wie schiet die bal er uiteindelijk eens in. 
Weg was beter geweest, maar toen kreeg Kevin Tap ineens de geest , kwam met de bal aan de 
voet richting Heumens doel opgestoomd, passeerde en passant ook nog eens wat tegenstanders 
en haalde verwoestend uit. Inderdaad een prachtig doelpunt wat hij vaker zou moeten doen. 
Stand 2 - 2 
Zou het dan toch nog kunnen ? Met nog 42 minuten op de stadionklok. 
In de 63e minuut moest Leon Leenders weer aan de bak, dit keer met één vuist en werd de net 
nog scorende Kevin Tap gewisseld voor Julian Milatz. 
Heumen leunde lekker achter over gaf de ruimte aan Elistha, zonder dat de oranjehemden echt 
gevaarlijk konden worden. Danny Versteege werd nog vervangen door Jeffreij van Leur (78e min) 
De allerlaatste poging van Ferhat Halici, knal in de muur en hands gemaakt met de aansluitende 
vrije trap bracht ook geen verandering meer in de stand. 
Dat de scheids alsnog acht minuten liet doorspelen was nog goed voor de spanning maar Elistha 
achterlatend met weer een fikse kater.Wat is het toch met die nakompetitie, waarom in de regulie-
re kompetitie wel en nu bij het toetje laten ze het afweten.  Spanning ?  Wie weet. 
Maar........  er is NOG een kans , aankomende donderdag en zondag met het tweeluik 
tegen SCD '33 uit Deest zoals ik al schreef. 
Scheidsrechter was de jeugdige heer, 26 jaar oud, P. M. J. Arnts uit Nijmegen met zijn 
twee assistenten de heren P. J. Bloksma uit Lunteren en P. Hooijer uit Arnhem. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart :  6 plus 
Mahe 
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Elistha 1  – SCD’33  1                    Ruststand  2-0                       Eindstand  3-1 

 
Gespeeld op donderdag 2 juni 2016 
Goede uitgangspositie. 
 
Nadat de eerste kans op promotie was verkeken, na de wedstrijden tegen Heumen, kwam er een 
tweede kans tegen SCD’33 uit Deest. 
Dit zou geen gemakkelijke opgave worden, want SCD’33 was hoger geëindigd in de competitie 
dan Heumen. Bovendien zou vooral de voorhoede gevaarlijk zijn.  
Dus maar eens even afwachten hoe dit zou aflopen. 
Nu het liep heel anders dan de meeste Elistha mensen, incl. de verslaggever, hadden verwacht. 

 
 
 
Direct na de aftrap ging Elistha in de aanval en 
we zagen hoe vooral van onze linkerkant het  
gevaar kwam. Michael Melsasail deed met zijn 
tegenstander wat hij wilde en na een klein 
kansje direct in het begin, snelde hij in de 2e 
minuut, na een goede assist van Ferhat Halici,  
op het doel van SCD af en liet de keeper kans-
loos met een lob.  
Stand 1-0. Een geweldige opsteker. 
 
 
 
 
De vreugde na de 1-0 door Michael Melsasail. 

 
 
 

In de vijfde minuut een bijna identieke situatie. Weer Michael op doel af, maar de keeper verklein-
de zijn doel nu goed zodat de bal net naast ging. 
In deze periode kwam SCD er niet echt aan te pas. Elistha beheerste het spel, met een uitsteken-
de achterhoede en middenveld en snelle uitvallen van de voorhoede. Dit resulteerde in diverse 
aanvallen. 
In de 20e minuut mochten we vanaf ongeveer 25 meter een vrije trap nemen, links voor het doel.  
Ferhat Halici liet een van zijn bekende harde schoten los en de keeper kon de bal niet klemvast 
nemen. Pim ter Voert was  er als de kippen bij om de bal naar binnen te werken. 
Stand 2-0. 
Nu kwam SCD toch iets beter in de wedstrijd. Men was iets meer aan de bal, maar er kwamen 
toch bijna geen echt doelrijpe kansen.  Onze keeper Leon Leenders moest in de 35e  minuut een 
keer ingrijpen bij een uitval, maar deed dat zoals we van hem gewend zijn. Goed dus. 
In de 40e minuut toch bijna een foutje van Leon. Bij een afstandsschot raakte hij de bal verkeerd, 
maar gelukkig verdween de bal via zijn handen over het doel. 
Ruststand 2-0 
Na de rust startte Elistha weer zoals aan het begin van de wedstrijd. Aanvallen dus. 
In de 47e minuut was er, na een corner van links,  een scrimmage voor het doel van SCD. Diverse 
Elistha spelers schoten op het doel maar uiteindelijk verdween de bal net naast het doel door een 
speler van SCD. 
In de 48e minuut een hard schot van Ferhat Halici net over. 
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In de 50e minuut slaagde Michael Melsasail er, dit keer via rechts, te ontsnappen en snelde op de 
keeper af. Net op tijd schoof hij de bal naar de vrijstaande Kevin Tap, die beheerst de 3-0 binnen 
schoot. 

Aanvoerder Kevin Tap heeft de 3-0 gescoord en wordt gefeliciteerd door Julian Milatz en Michael Melsasail. 
 
De rest van de tweede helft bestond uit een sterk aanvallend Elistha, dat nog diverse grote kansen 
kreeg, maar helaas niet slaagde om nog een aantal extra doelpunten te maken. Onbegrijpelijk 
soms hoe kansen werden gemist of verzuimd werd de vrije man aan te spelen. Jammer. 
Het enige gevaar bij SCD kwam, als bij een opgerukt Elistha team, de keeper van SCD met een 
verre uittrap naar de snelle voorwaartsen schoot. Maar zoals gezegd, de gehele achterhoede stak 
in topvorm en liet dus niets toe. 
Zoals wij hadden gemakkelijk de stand uit kunnen breiden, maar wat dan wel vaker gebeurt ge-
beurde nu ook. Ver in blessuretijd (94e minuut) ontsnapte Menno Prudon van SCD (voor de eerste 
keer eigenlijk) aan de achterhoede en liep vrij op keeper Leon Leenders af. Deze kon niets anders 
doen dan de speler onreglementair stoppen.  Gevolg penalty. 
Deze werd door Kerwin Ebbers benut. Stand dus 3-1. 
Een klein smetje op de overwinning  en de taak in de uitwedstrijd van zondag wordt daardoor toch 
wel iets lastiger. 
 
Samenstelling Elistha : 
Leon Leenders, Danny Versteege, Roy Derksen, Dick van Dijk, Wesley Toonen, Julian Milatz, Pim 
ter Voert, Ferhat Halici (Dean Polman), Renze Stoffelen (Eric van der Upwich) , Kevin Tap en  
Michael Melsasail (Nick Kexel) 
 
Het neutrale trio dat deze wedstrijd leidde bestond uit : 
Scheidsrechter J.J.T. Buurman uit Beneden Leeuwen en de assistent scheidsrechters G.H.G. van 
Tintelen en G. van Ginkel. 
weha 
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SCD’33 1  – Elistha  1                    Ruststand  0-2                        Eindstand  4-3 

 
Gespeeld op zondag 5 juni 2016 
ELISTHA GEPROMOVEERD NAAR DE 4E KLASSE. 
 
He, he eindelijk dan,  het is gelukt. 

 
Na vele jaren dan toch naar de 4e klasse via de promo-
tie/degradatieregeling. Uit en thuis tegen Heumen lukte het 
nog net niet, maar we hadden nog een kans. In de thriller, wat 
het later bijna werd, wist de BLAUWE (reserveshirts) equipe 
zich net in leven te houden nadat  3 dagen eerder in Elst al 
met 3 - 1 werd gewonnen. 
Zou die uitslag voldoende zijn om te promoveren ? Je zou 
denken van wel. 
In de 7e minuut opende Kevin Tap de score na de voorzet van 
Michael Melsasail en werd het   
0 - 1 (uit en thuis samen geteld 1 - 4 ) 
 

Twee minuten later ramde Wesley Toonen de bal maar een eind weg na gepingel van de SCD 
midvoor. In de 17e minuut bereikte de bal net niet de vrijstaande Roy Derksen bij de tweede paal 
De vrije trap was van Ferhat Halici. 
In de 22e minuut werd de doorgebroken Halici gepakt, maar in de ogen van de scheids geen pe-
nalty, maar het was er duidelijk één. 
Eindelijk iets van SCD in de 28e  minuut, een schotpoging maar één metertje over. 
In de volgende minuut een open kans voor Kevin Tap na een geweldige voorzet van Julian Milatz 
maar liet deze kans aan zich voorbij gaan. 
In de 36e minuut stuitte Michael Melsasail op de SCD doelman nadat hij via de rechter vleugel alle 
vrijheid kreeg en werd de aansluitende corner voorgegeven door Wesley Toonen en scoorde  
Kevin Tap zijn tweede doelpunt, Stand 0 - 2 
Totaal 1 - 5.    In de 40e minuut de heerlijke pass van Melsasail op Jimmy Scheerder maar de 
SCD doelman was net iets eerder bij de bal dan de toch niet langzame eerder genoemde. 
Wat een stand om mee te gaan rusten.  Heerlijk , uiterst ontspannend. 
Na een kopballetje van SCD en een slap schotje van Kevin Tap werd het in 53e minuut zomaar 
onverwacht 1 - 2 door een kopbal van een SCD' er (2 - 5 ) 
De bal uit een vrije trap voor SCD schampte de bovenkant van de deklat (59e min) en werd Jimmy 
Scheerder gewisseld voor Dean Polman (67e min). 
In de 70e minuut de geweldige lange pass van Dick van Dijk op Michael Melsasail en hij deed wat 
hij moest doen, scoren . Stand 1 - 3  (2 - 6) 
In de 79e minuut werd Julian Milatz, leeg gespeeld, vervangen door Nick Kexel. 
In de volgende minuut de 100% kans voor Michael Melsasail, maar nee,  de voorzet  was van 
Ferhat Halici. 
Een minuutje later sloop de SCD midvoor er alleen door en scoorde de 2 - 3 . ( 3 - 6 ) 
Dwars door het midden ! 
Roy Budel, ook een beetje moe, werd vervangen door Eric v.d. Upwich. 
Het afstandsschot van SCD in de 85e minuut was fraai en werd het zelfs 3 - 3 
Totaal stand 4 - 6. 
Hoe kon dit allemaal gebeuren ? 
In de 92e minuut viel nog de geweldige knal op de Elistha deklat te noteren en mocht 
Elistha van geluk spreken. 
In de 93e minuut was het Ferhat Halici, die alleen op missie ging en daarvoor ook alle vrijheid 
kreeg van de SCD verdediging, maar zag zijn bal net overvliegen. 
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Echt benauwd werd het toch een beetje in de 94e minuut, toen SCD zelfs de 4 - 3  wist te  
scoren ( 5 - 6) 
In de volgende aanval werd de snelle Dean Polman de ruimte in gestuurd, hij had de 4 - 4 moeten 
maken, maar vond de SCD doelman op zijn post. 
Het was hens aan dek bij Elistha en weg was weg. 
En dan..................eindelijk het verlossende fluitsignaal van de scheids. Gestreden voor wat ze 
waard waren, nu was de benzine wel op. 
Het feest kon beginnen. 
Scheidsrechter was de heer H.A.Pit uit Arnhem.  Rapportcijfer voor de scheidsrechter :  5 ½  
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Oefenprogramma Elistha 1 aanvang seizoen 2016-2017 
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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 3 
 

4. De periode van  begin seizoen 1988/1989 tot en met einde seizoen 2002/2003 

 
Aan het einde van het zo succesvol afgesloten seizoen kreeg het eerste van Elistha te maken met een 
kleine leegloop. Een aantal selectiespelers stopte en ook trainer Geurt Martens verliet de vereniging.  
Opvallend hierbij is het vertrek van één speler, Bert Willemsen, naar NEC. Omdat hij daar een contract 
kreeg aangeboden ontving Elistha zowaar een transfersom. 
Jammer was aan het einde van dat seizoen dat weer een, voor Elistha, belangrijk kaderlid stopte met zijn 
werkzaamheden. Jan Peters, vele jaren, het gezicht van de afdeling jeugdvoetbal besloot, wegens ge-
zondheidsredenen, zijn bestuursfuncties neer te leggen. 
De start van het volgende seizoen verliep dramatisch. Het eerste elftal behaalde weinig punten en stond 
rond de winterstop zelfs onderaan.  
Het bestuur nam maatregelen en de hoofdtrainer werd vervangen door Ferry Leiwakabessy. Onder diens 
leiding en met een goede eindsprint slaagde men er in zich te handhaven. 
Het daarop volgende seizoenen bleef het kwakkelen bij het eerste maar aan het einde van het seizoen 
(1990) waren er toch ook een aantal prettige omstandigheden. Het dameselftal werd voor het eerst  
kampioen en dat gold ook voor het 2e , 7e en de C1. Daarbij kwam ook nog eens dat het tweede elftal, na 
het spelen van promotiewedstrijden, er voor het eerst in de geschiedenis in slaagde te promoveren naar de 
K.N.V.B.  

 

Elistha 2 kampioen in seizoen 1989 / 1990. 

Staand v.l.n.r.: Theo Leenders (trainer), Frank Salakory, Johan Hendriks, Edwin Tap, Hans Tap, Daan Salakory,               

Stefan Spaan, Wilco van Niekerk, Tim Zijlstra, Ferry Leiwakabessy (hoofdtrainer), Piet Versteeg (leider).                                          

Zittend v.l.n.r.: Henk Polman (leider), Gijs de Bijl, Jos Goldsmid, Wim van Ingen, Rien Peperkamp, Cor Tap, Toine Sieben en 

Cobus Dulos (grensrechter). 
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In 1991 sloot het eerste elftal af met een vierde plaats. In dat seizoen werd ook de eerste periodetitel be-
haald en werden er dus promotiewedstrijden gespeeld. Helaas leidden die niet tot promotie. De dames 
werden opnieuw kampioen en werden nu ingedeeld in de zware regionale klasse. Dit betekende het vol-
gende seizoen dat er soms grote afstanden afgelegd dienden te worden om uitwedstrijden te spelen. 
Verder werd in 1991 met de gemeente een contract afgesloten in verband met de privatisering.  
Dit betekende dat vanaf dat moment onderhoud van velden en accommodatie door vrijwilligers binnen de 
vereniging ging gebeuren. 
Zeer belangrijk was het feit dat Chris van Holten besloot zijn voorzitterschap te beëindigen. Natuurlijk was 
dat van tevoren aangekondigd, maar het was een ingrijpende zaak om "Mister Elistha", in die positie te zien 
vertrekken. Natuurlijk werd Chris benoemd tot erevoorzitter en hij bleef alle wedstrijden van het eerste be-
zoeken en zijn verslagen zouden nog lang in de clubbladen gepubliceerd worden.   
Zijn functie werd tijdelijk waargenomen door Henk Peters en in de loop van het seizoen werd Joop Sponse-
lee de nieuwe voorzitter. 
 
In seizoen 1991 / 1992 gebeurden er verder geen bijzondere zaken. Opvallend was dat Elistha voor het 
eerst sedert 35 jaar weer in dezelfde competitie speelde als plaatsgenoot Spero. Dit zou slechts 2 seizoe-
nen het geval zijn. 
Trainer was inmiddels Paul van Cleef en onder diens leiding maakt het eerste een zeer moeizaam seizoen 
1992 / 1993 door. Handhaven in de vierde klasse lukt pas in de laatste wedstrijd in een wedstrijd tegen 
Spero. Beiden hadden aan één punt genoeg. Elistha om niet te degraderen en Spero om kampioen te wor-
den. Het werd gelijk dus slaagden beiden in hun opzet. 
Het volgende seizoen verliep voor het eerste elftal weer iets beter. Gijs de Bijl was inmiddels trainer en de-
ze oud speler bereikte een bevredigend resultaat. Het eerste eindigde als 4e en behaalde een periodetitel. 
Promotie lukte echter niet. 
Bij de lagere elftallen waren de resultaten van een gemiddeld niveau en de jeugd kreeg te maken met een 
geleidelijke terugloop. Één van de belangrijkste oorzaken was de slechte toestand van de accommodatie. 
Het bestuur wilde hier al langer de hoognodige veranderingen in aan brengen maar de gemeente wilde 
geen vergunning verlenen i.v.m. de discussie over de rondweg en de eventuele beslissing om tot verplaat-
sing van (een gedeelte van) de accommodatie over te gaan. Hierover bleef jarenlang onduidelijkheid en 
door deze toestand begon de stilstand van Elistha. 
Dit bleek nog niet direct in het seizoen dat eindigde  in 1995. Het eerste eindigde in de middenmoot, maar 
veel belangrijker was het feit dat zowel de A1 als de B1 kampioen werden.  
In dat jaar trad Ben Holtrop aan als voorzitter. Hij was al jaren intensief betrokken bij de discussies rondom 
de Pas.  
Helaas was in het jaar van het 70 jarig jubileum van Elistha(1996) nog steeds de discussie rond de toe-
komst van Sportpark De Pas niet afgerond. Het jubileum werd dan ook niet uitgebreid gevierd. Wel was er 
een grote feestavond in Het Wapen van Elst, waar onder meer een aantal jubilarissen werden gehuldigd. 
Voor zover na te gaan was E3 in dat seizoen de enige kampioen. Het eerste, inmiddels onder leiding van 
Piet van de Kerkhof, eindigde op een 7e plaats. Maar toen bleek al dat Elistha midden in een aantal moeilij-
ke jaren terecht was gekomen. We kregen te maken van een op allerlei manieren (en niet altijd de meest 
nette en correcte) trachten weg te halen van (jeugd)spelers.  
Een grote klap was de degradatie van het eerste elftal aan het einde van het seizoen 1996/1997. Hoewel 
we het aan zagen komen kwam dat hard aan bij de echte supporters van Elistha.  
Een andere belangrijke mutatie was er op bestuurlijk gebied was het aftreden van Wim Hendriks als secre-
taris. Hij had deze functie 25 jaar bekleed. Zowel binnen als buiten de vereniging had hij een heel netwerk 
opgebouwd. Dit ging niet geheel verloren, want Wim bleef wel in het Algemeen Bestuur. Hij werd erelid van 
de vereniging en kreeg de gouden KNVB speld. 
Het volgende seizoen kwam eindelijk een einde aan de discussies rond de toekomst van ons sportpark. 
Ook werden nu definitief de geruchten over een eventuele fusie van de voetbalverenigingen in Elst wegge-
nomen. Besloten werd dat er drie nieuwe velden kwamen en daarnaast kreeg Elistha de beschikking over 
geheel nieuwe kleedkamers. Met dit vooruitzicht zag de toekomst er weer iets fleuriger uit. 
 
Op 23  januari 1999 konden we eindelijk feestelijk de nieuwbouw in gebruik nemen. Iedereen was hartstik-
ke trots en onze eigen technische ploeg had, naast de bouw door een aannemer, weer veel werk verzet om 
een prachtige nieuwbouw van de kleedkamers te realiseren. Bovendien werd de kantine gerenoveerd. 
Aan het einde van dit seizoen was er weer volle spanning over de resultaten van het eerste. Met moeite  



     

Seizoen 2015 / 2016                      Pagina 43     Clubblad 352 

 
slaagde het elftal erin zich te handhaven. Hoofdtrainer was inmiddels Joop Tolhuizen.  
 

 

Het eerste elftal in 1999 bij aanbieden tenue door Hoofdsponsor Jansen Makelaars / Verzekeringen. 

Staand v.l.n.r.: Hr. Willemsen (sponsor), Martin Jansen vd Laak (leider), Joop Tolhuizen (trainer), Reindert Peters (grens-

rechter) Martin de Goey (verzorger), Mark vd Zandschulp, Dick Grashoff, Eddy Toetenel, Richard Reurink, Pascal Janssen, 

Dick Rutjes, Edwin Tap, Jochem Hendriks, Salvatore Lombardo, Johan Hendriks,Mark Hendriks, Patrick vd Brink, Henk Jan 

Hendriks, Polly Hetharia, Gerard Dulos en Taco van der Lem.   

Kampioenen hadden we ook en wel F1 en E1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dus dit is zeer hoop-
gevend. Het derde bleef goed presteren en werd nu tweede. 
Bij het eerste elftal ging het nu iets beter. Men eindigde op de 6e plaats en had zelfs nog kans op een peri-
ode titel. 
Wat ik ook nog wel wil vermelden is de promotie van ons dameselftal aan het einde van dat seizoen. 
Het meest succesvolle elftal was echter ons meisjes team. Hierin speelde een groot aantal meisjes die later 
ook de basis van het damesteam zouden vormen. 
 
Het jaar 2000 was verder zeer positief op het gebied van de omstandigheden waaronder men kon spelen. 
De nieuwe velden lagen al lang uitnodigend te wachten maar in augustus 2000 was het zover. Elistha 
kreeg de beschikking over 3 prachtige velden, waarvan er liefst 2 verlicht zijn. 
Deze accommodatie werd in de maand augustus geopend 
 
Elistha had de beschikking gekregen over een prachtige accommodatie, een goed opgezet jeugdplan en 
een jonge selectie. Het vertrouwen was er dan ook dat dit er voor zou gaan zorgen dat de vereniging weer 
een belangrijke plaats in de Elster samenleving ging innemen. 
Duidelijk was dit al te merken aan de spectaculaire groei van het aantal jeugdleden. 
Helaas werkte dit niet door in de resultaten van ons eerste elftal. 
Onder leiding van trainer Joop Tolhuizen waren de resultaten ronduit slecht. Het bestuur besloot in maart 
2001, na 14 wedstrijden, de trainer te ontheffen van zijn functie. Boudewijn Nuij nam de trainingen tijdelijk 
over maar helaas slaagde hij er niet in degradatie te voorkomen. 
Het betekende degradatie naar de zesde klasse en dat juist in het jaar dat we ons 75- jarig jubileum vier-
den. 
Het jubileum werd desondanks op grootse wijze gevierd in het Wapen van Elst. De feestavond was druk 
bezocht.  
Een lichtpunt was het kampioenschap van onze B-junioren. 
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Het volgende seizoen (2001-2002) werd met goede moed gestart in de zesde klasse. 
Theo Leenders werd de trainer van de selectie en uit de resultaten in de zesde klasse bleek al snel dat we 
eigenlijk niet in deze klasse thuis hoorden. Ons jonge eerste team was een tegenstander van formaat en 
moest gezien hun technische spel alleen erg wennen aan de soms overdreven hardheid in de competitie.  
Het eerste draaide lang mee om het kampioenschap maar werd uiteindelijk derde. 
Verder werd de E1 dat seizoen kampioen. 
Aan het einde van het seizoen stopte Ben Holtrop, om gezondheidsredenen,  als voorzitter. Nadat hij een 
aantal jaren eerder al had besloten om het iets rustiger aan te doen,  bleek  steeds weer dat dit niet in de 
aard van Ben paste en op het laatst vervulde hij de functie weer volledig. Zijn opvolger werd Wim Albers. 
Het seizoen 2002-2003 begon met de ledenvergadering waarbij Ben Holtrop werd benoemd tot erevoorzit-
ter en dit was welverdiend. 
Het seizoen met onze hoofdsponsor (Jansen Makelaars Verzekeringen) werd wederom met drie jaar ver-
lengd en het eerste elftal kreeg ter gelegenheid daarvan prachtige nieuwe trainingspakken. 
Datzelfde gebeurde bij het tweede elftal waarbij de sponsor Bert Carabain van “Het Wapen van Elst” trai-
ningspakken op het veld overhandigde. 
Tijdens de winterstop stond het eerste elftal ruim bovenaan in de competitie, maar in het verdere verloop 
zou het toch nog spannend worden mat SVHA als belangrijkste concurrent. 
Maar uiteindelijk werd toch een het kampioenschap behaald tijdens de uitwedstrijd in Dodewaard op 27 
april 2003. De jeugd was in volle getale met bussen meegegaan en het leek of Elistha een thuiswedstrijd 
speelde. De wedstrijd werd gewonnen met 3-0 en omdat concurrent SVHA punten liet liggen was de terug-
keer naar de 5e klasse na 2 jaar een feit. 
Nadat er al flink was gevierd op de dag van het kampioenschap werden de festiviteiten afgesloten met een 
goed bezochte receptie en een feestavond op zaterdag 17 mei. 
Ook het tweede elftal werd dit jaar kampioen. 
Bij de jeugd werd D3 kampioen dat seizoen. 

 

 
 

Het kampioenselftal van 2003 tijdens de receptie in het Wapen van Elst. 
Boven v.l.n.r. : Boudewijn Nuij, Salvatoro Lombardo, Joris Maätita, John Hendriks, Peter Martens, Theo Leen-
ders (trainer), Arie van Niekerk (grensrechter), Martin de Goey (verzorger) en Martin Jansen vd Laak (leider). 
Midden v.l.n.r: Rory Salakory, Ronald Tap, Johan Hendriks ,Gerard Dulos en Patrick vd Brink 
Onder v.l.n.r.: Dennis Geurts, Johan Knipping, Michael Knipping, Mike Fischer, Ronald Leenders, Richard 
Reurink, Jochem Hendriks en Sergio Souisa. 
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VERJAARDAGEN 

 

JULI AUGUSTUS

03 BEP HENDRIKS 02 BOB HENDRIKS

04 QOSAI AL RABEEI 04 REMCO HENDRIKS

05 ARNO JANSEN 04 TIJN POLKAMP

06 PIM KOESLAG 04 BASAR UZUN

06 JURGEN VAN RIJN 05 PEPIJN CLUIJTMANS

06 CAS STEVENS 06 THIJN TEN HAM

06 TIM STEVENS 06 ERIC SPEE

08 SEM GERRITS 07 JELTE HARBERS

08 MAIK VAN DER WOUDE 07 OWEN SCHNITZLER

09 MAX POELMAN 09 RONNIE VAN DULM

10 ANNEKE CLAASSEN PETERS 10 REMCO VISSER

10 JOSHUA RAJA BOEAN 11 DENNIS GEURTS

11 HERMAN CLAPPERS 13 MARCEL GEURTS

15 MELANIE JANSEN VD LAAK 15 JULIAN MILATZ

17 DICK VAN HATTEM 15 DANI PETERS

17 SWEN SELMAN 15 MIKE VISSCHER

18 JULIAN JANSEN 17 YOURI BUIL

18 LUNA LATUL 17 RAMON KREGTING

18 DAMIAN VAN OOSTENRIJK 18 JOOP SPEIJERS

20 RENO VEENSTRA 19 NIELS HOFSTEE

20 FERRY VAN DE WOUDE 19 MICHAEL MELSASAIL

22 THIJMEN WILLEMS 19 JOHNNY VAN SINDEREN

23 DANI VEENSTRA 19 ROBIN VAN ZADELHOFF

27 DANNY DULOS 21 PIM VAN EIJK

27 STAN VAN INGEN 22 OMAR GHAUSI

27 JONATHAN SOPLANIT 22 MAX HENDRIKS

27 DANIEL VISSER 22 SEMIN IRISKIC

28 BRAM STRIK 22 MARCO JANSEN

30 HANS HOLTROP 23 JIMMY SCHEERDER

30 TOM TERNG 23 TIJN WIERSMA

30 ROSA OP HET VELD 24 IMKE GASSELING

31 BART VAN RIET 24 PIM STEVENS

26 TACO HENDRIKS

26 TIM HENDRIKS

27 OMAR ALDOLEMI

27 ROBBIE DULOS

28 HENK JANSSEN

28 SIMON MAÄTITA

31 RICK VAN BON

31 WILLARD HERMSEN

31 LUC GERRETSEN

31 NIEK STEVENS

31 RAMON VOSSELMAN

 
 
 

 
 



     

Seizoen 2015 / 2016                      Pagina 47     Clubblad 352 

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

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MANTEL for fashion and sport

COLOURS HOME VAN AALST MEGALUX rolluiken en zonwering

DA VAN OORT drogisterij NOTARISSEN ELST

DE LEEUW TOPSLAGERIJ OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk ONDER DE TOREN

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE OUWERLING OPTICIENS

DRIES EN CO, restaurant PLAZA HENDRIKS cafetaria

EXPERT ELST electronica winkel RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

GIJSBERTS , garage en tweewielers ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

HCI Bouwcenter SNELDERS SPORT

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes SNS BANK

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

HUTING, schilderwerken VAN HULZEN cafetaria

INSTALLATIEBEDRIJF PATRICK JANSEN VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

IUVARE, administratie en belastingen VINK HEKWERKEN ELST

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

SNS Bank PLAZA HENDRIKS

HENDRIKS CLEANING ZOLL Benelux

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

DOBEY ELST LEX VILIER AUTOBEDRIJF

EDDIE VAN OOIJEN MARTENS METAAL

ELSENAAR BLOEMEN ELST SNACKBAR VAN BURK

HEEZEN AUTOS SNELDERS SPORT

JALA STEENHANDEL GELSING

JUMBO MACLEANE WILLEMSEN WONEN

KEMPKES LANDMETEN

SCOREBORD SPONSOREN OVERIGE SPONSOREN

KEMPKES LANDMETEN BV AUTOSCHADE ELST  (reclamebord in ballenvanger)

OMNI SIGN reklame design bureau0 ERIC  VAN OOIJEN (financiele bijdrage)

ODE, Restaurant

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 
Jeugd Techn. Comm Marco Hofman Marco.hofman1972@gmail.com    06-23810934 

Jeugd. Techn. Comm  Marcel Veenstra info@linocare.nl    06-53965098 

      

Kantine            
Coördinator Koos de Goey     06-22433399 
            
Technische commissie (onderhoud sportcomplex “de Pas”)       
Coördinator Hans Holtrop holtrop071948@kpnmail.nl   0481-841264 
           06-41939028 
P.R. commissie                                    

Secretaris Wim Hendriks pr@sc-elistha.nl     

 
Contributie voor het seizoen 2016/2017(jaarbedragen) 
 

Senioren € 215,00   + pasfoto 

45+ € 115,00   + pasfoto 

JO18/JO19  (peildatum 1 januari) € 191,00   + pasfoto 

JO16/JO17  (peildatum 1 januari) € 165,00   + pasfoto 

JO14/JO15 (peildatum 1 januari) € 147,50   + pasfoto 

JO12/JO13 (peildatum 1 januari) € 137,50   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

JO10/JO11 (peildatum 1 januari) € 128,50   

JO8/JO9     (peildatum 1 januari) € 105,00 

JO6/JO7     (peildatum 1 januari) €   65,00 

Niet voetballend lid €   55,00 

Trainers / leiders €   20,00 

 

 

Sluitingsdatum kopij: 15 augustus 2016 
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mailto:pr@sc-elistha.nl
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