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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Hierbij het eerste clubblad van het seizoen 2016-2017. 
Voor de meesten zit de vakantie er al weer op en de actieve voetballers zijn al weer begonnen 
met de trainingen en de oefenwedstrijden. 
De echte supporters heb ik ook al weer in ruime getale langs de velden gezien. 
Wat dat betreft ziet het er dus goed uit. 
 
Voor veel vrijwilligers was er niet echt een zomerpauze.  
Naast het vaste groepje dat zorgt voor de uitstekende staat van onze accommodatie zijn er  
natuurlijk meerdere vrijwilligers die zorgen dat de vereniging zo goed draait. Denk ook maar eens 
aan de senioren- en vooral de jeugdcommissie, die er elk jaar weer een klus aan hebben om de 
teams in te delen. Steeds maar aanpassen en dan is nog niet iedereen tevreden.  
In het clubblad hierover ook een stukje. 
Verder zullen we vanaf dit seizoen moeten wennen aan de nieuwe benamingen van de jeugd-
teams. De KNVB heeft besloten dit te veranderen en dat zal best nog even wennen zijn. 
 
In dit clubblad o.a. foto’s van de eerste trainingen bij de jeugd en bij de senioren.  
Ook van de afsluiting van het zo succesvolle seizoen van het eerste. 
Het derde team is het seizoen begonnen met een flinke teambuilding sessie. 
Tenslotte weer een stuk uit de historie in het kader van ons 90-jarig jubileum. 
 
Het komt helaas nog HEEL weinig voor dat er vanuit commissies en leden kopij wordt aangele-
verd.  
Dat is jammer. 
Ik doe dus hierbij een dringende oproep om ook het komende seizoen nieuws, wedstrijdverslagen 
en dergelijke door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Tenslotte wens ik ieder een sportief en gezond seizoen 2016/ 2017  toe. 
 
Wim Hendriks 

 
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Start trainingen jeugd. 
 

Het nieuwe seizoen is ook voor de jeugd weer begonnen. 
Op 15 augustus is weer gestart met de trainingen. 
In verband met de nog lopende vakantie waren de teams van zelfsprekend nog niet compleet.  
Dit bleek ook bij de diverse bekercompetities, die al zijn gestart op zaterdag 20 augustus.  
Hier volgen een aantal foto’s van de eerste trainingen. 
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Jeugdkamp gereserveerd 
 

 
Het duurt nog wel even, maar er is al gereserveerd voor het pupillen jeugdkamp voor het volgend jaar. 
Als alles doorgaat wordt het gehouden op 9-10-11 juni 2017. 
 
Het wordt dan weer gehouden in  
 
www.brabantbos.nl 
 

Nieuwe maatkannen voor Elistha 
 

 
Wij schenken limonade siroop uit na elke jeugdwedstrijd. Voor zowel onze eigen teams als voor 
de gasten. Hiervoor worden kunststof maatbekers gebruikt, waaruit wij deze limonadesiroop  
kunnen uitschenken.  
 
 
 
SIMPLIE Nederland heeft ons 10  
maatkannen geschonken  
waarvoor we zeer dankbaar zijn. 
http://www.slimpie.com/nl-nl/ 
 
 
 
 

http://www.brabantbos.nl/
http://www.slimpie.com/nl-nl/
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Mijn zoon moet in de E1 
 

Onderstaand artikel wordt op dit moment gedeeld op veel websites van amateurclubs. Het 

gaat over een onderwerp dat rond deze periode bij vrijwel elke vereniging speelt. 

Na een lange heerlijke zomer, is het vanavond weer voor de eerste keer trainen. Jan is dit seizoen 
trainer van de E1 en behoorlijk benieuwd hoe zijn team het zal gaan doen. Vorig seizoen ging het 
bij de F heel goed, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het bij de E opnieuw lukt. 

Hij heeft er echter wel alle vertrouwen in en is dan ook blij dat ze vrij hoog zijn ingedeeld.        
Kampioen worden, vindt hij namelijk niet zo belangrijk. Het gaat hem er veel meer om, dat de   
kinderen wat leren en niet elke wedstrijd met grote cijfers winnen of verliezen. 

Zoals altijd, is Jan ook vanavond weer ruimschoots op tijd bij de vereniging. Hij ziet gelijk dat het 
nog erg stil is, want er staat pas één auto. Als hij de kantine binnenloopt voor het gebruikelijke 
kopje koffie, wordt hem echter gelijk duidelijk van wie die is. De vader van Harrie staat namelijk 
met een nors gezicht bij de bar te wachten en komt meteen naar hem toe. 

‘Hoi Jan, heb je even tijd?’ 
‘Niet lang, want ik moet om half zeven trainen. Is het erg belangrijk?’ 
‘Het gaat om Harrie. Hij zit dit seizoen in de E2 en dat vindt hij maar niets. Volgens hem is hij  
minstens net zo goed als de meeste jongens van de E1 en daar ben ik het mee eens. Als hij een 
eerlijke kans had gekregen, was jullie dat ook zeker opgevallen. Het wordt dus een probleem als 
hij in de E2 moet blijven, want dan gaat hij naar een nadere club. Daar komt hij namelijk wel in de 
E-selectie.’ 

‘We hebben afgelopen zomer met alle begeleiders de teams ingedeeld en meenden allemaal dat 
Harrie in de E2 moest. We vonden hem namelijk ten eerste wat bang en ten tweede komt hij voet-
ballend gezien duidelijk tekort ten opzichte van de rest. In de E1 zou het daarom een verloren jaar 
voor hem worden, want hij kan daar absoluut geen rol van betekenis spelen. Ik zou het verder erg 
onverstandig van u vinden om Harrie naar een andere club te doen. Hij schiet daar namelijk niets 
mee op, want hun E1 is van hetzelfde niveau als onze E2. Plus dat hij zich volgend seizoen mis-
schien wel in onze E1 kan spelen. Al blijft het natuurlijk jullie eigen keuze, waar we als vereniging 
altijd respect voor zullen hebben.’ 

‘Hij blijft het allerliefste hier spelen, maar dan moet hij wel kansen krijgen om zich te ontwikkelen.’ 
‘Die krijgt hij in de E2 voldoende.’ 
‘Dat zeggen jullie. Wij denken daar anders over en daarom gaat hij echt weg als hij niet in de E1 
komt. Kun je morgenavond niet even komen kijken bij de training van de E2? Dan kun je zelf zien 
dat dit team niets voor hem is.’ 

‘Ik moet hier morgenavond toch zijn, dus wil ik best even kijken. Reken er echter niet op, dat ik 
Harrie gelijk in de E1 neem. Ten eerste wijk ik niet zomaar af van de genomen beslissingen en ten 
tweede moet ik zoiets eerst bespreken. Er is hier namelijk geen enkele trainer die iets op zijn      
eigen houtje kan beslissen.’ 
‘Maakt niet uit. Kom morgen maar kijken, dan zul je snel zien dat jullie een fout hebben gemaakt. 
Hij vindt trouwens zowel zijn medespelers als zijn trainer helemaal niet aardig. Over de E2 hoeven 
we dus sowieso niet meer te praten.’ 
‘We bespreken het morgen wel verder.’ 
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Jan is de vader van Harrie inmiddels meer dan beu en loopt snel naar buiten. Als hij daar zijn     
spelertjes al op hem ziet wachten, knapt zijn humeur echter gelijk weer op. Al blijft hij de hele 
avond wel een erg naar gevoel houden over zijn gesprek met de ontevreden man. 

Harrie’s vader deed zijn verhaal namelijk zo overtuigend, dat hij aan zichzelf is gaan twijfelen en 
daar baalt hij behoorlijk van. Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kan zetten, besluit hij om na de 
training de trainer van de E2 op te bellen voor overleg. Die is echter heel stellig en noemt de man 
een verschrikkelijke zeur, die alleen maar gefrustreerd is omdat zijn zoon niet in de E1 zit. 

Hij is er zelfs zo stellig van overtuigd dat ze Harrie in het juiste team hebben ingedeeld, dat Jan 
zijn twijfels al snel kwijt is. Ze besluiten dan ook om het jochie gewoon in de E2 te laten. In ieder 
geval, zolang ze er niet echt van overtuigd zijn dat ze een fout hebben gemaakt. Mocht hij daarom 
zijn lidmaatschap opzeggen, dan is er niets aan te doen. Ze kunnen immers niet aan deze      
dreigementen toegeven, want anders beginnen er nog veel meer ouders te zeuren. 

Als Jan de volgende avond op het voetbalveld komt, staat Harrie’s vader hem al op te wachten. 
‘Hoi. Goed dat je er bent. Man, ik heb er alles aan moeten doen om de jongen naar het trainen te 
krijgen. Hij wil het voor deze ene keer proberen en rekent erop, dat je vanavond nog toezegt dat 
hij naar de E1 kan. Zo niet, dan vrees ik dat dit zijn laatste training hier is geweest.’ 

Jan knikt een keer, maar zegt verder niets. Als hij even op het trainingsveld staat, wordt het hem 
echter meteen weer duidelijk waarom Harrie in de E2 zit. Het is namelijk een heel lieve jongen, 
maar helaas geen daverende voetballer. 

Tot Jans stomme verbazing, blijkt hij het wel prima naar zijn zin te hebben. Ondanks dat hij nog 
nooit met deze jongens gespeeld heeft, straalt het plezier namelijk overduidelijk van hem af.    
Hierdoor beseft Jan nog weer eens goed wat er aan de hand is. Het is niet Harrie die problemen 
met de E2 heeft, maar zijn vader. 

‘Als ik het zo zie, heeft de jongen het uitstekend naar zijn zin.’ 
‘Ik denk dat dit schijn is. Hij doet leuk, maar inwendig baalt hij als een stekker. Daar ken ik mijn 
zoon goed genoeg voor.’ 
‘Laten we maar even afwachten tot de training afgelopen is, dan kunnen we het hem zelf vragen.’ 
‘Dat hoeft echt niet, want dat zie ik zo wel.’ 
Jan zegt niets meer, maar van binnen heeft hij de grootste lol. Over een paar minuten zal namelijk 
blijken dat de man alles verzonnen heeft omdat hij zijn zoon graag in de E1 wil. 

Als de trainer heeft afgefloten en de kinderen van het veld komen, maakt Harrie definitief een   
einde aan het probleem. Hij komt namelijk stralend naar zijn vader toe en zijn woorden laten aan 
duidelijkheid niets te wensen over. 
‘Leuk team Pa. Veel leuker dan de F van vorig jaar. De trainer is ook aardig. Zaterdag spelen we 
om tien uur thuis. Je komt toch wel kijken hè?’ 
Zwijgend met een blik starend in de verte, loopt de man met de arm om zijn zoon heen naar de 
uitgang van het complex. 

Let op: bovenstaand verhaal kwamen we slechts tegen op Internet en is dus niet geschreven door een lid van 

SC Elistha.. 

Kijk ook eens hier:   http://www.sc-elistha.nl/1/1608/een-beetje-normaal-doen/ 
 
 

http://www.sc-elistha.nl/1/1608/een-beetje-normaal-doen/
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Trainingen en bezetting velden 
 

Door het grote aantal (jeugd) teams en het feit dat we op dit moment “nog” maar beschikken over 
twee trainingsvelden zit het behoorlijk vol op de trainingsavonden. 
Verder zijn er teams (JO11 en JO9) die vanaf het huidige seizoen tweemaal per week gaan  
trainen. 
 
Het complete trainingsschema staat hier:   http://www.sc-elistha.nl/665/trainingen/ 
 
 
 
Overige op activiteiten op het kunstgrasveld: 
 

a. We Love Voetbal 
 
Naast de bezetting van de velden door trainingen zijn er vanaf  
2 september (van 17.00 tot 19.30 uur) voetbaltrainingen op ons 
kunstgrasveld. Deze worden verzorgd door We Love Voetbal. 
(Jeffrey Leiwakabessy en Marinho Letemahulu 
 
WeLoveVoetbal is een voetbalacademie die voetbaltrainingscursus-
sen biedt aan kinderen van 6 t/m 14 jaar om hen hun persoonlijke 
voetbalkwaliteiten te helpen ontwikkelen. Daarbij tilt zij de trainingen, 
oefenstof en begeleiding naar een hoog niveau door de ervaring van 
de trainers, zonder daarbij de funfactor uit het oog te verliezen. Meer 
info over de cursussen en overige activiteiten is binnenkort te vinden 
op www.welovevoetbal.nl 
 
 

 
b. Keepersschool On Tour 

 
 

De Keepersschool On Tour bestaat sinds 2008 en is 

clubonafhankelijk. 

Zij bieden jonge keep(st)ers in de leeftijdsgroep van        

8 t/m 18 jaar de mogelijkheid om zich tijdens hun        

trainingen voornamelijk op technisch, maar ook op      

tactisch vlak te verbeteren.                                         

Keepersschool On Tour heeft contact met professionele 

keepers en scouts bij BVO's 

Tijdens het seizoen 2016-2017 worden er op               

vrijdagavond van 18.45 tot 20.00 uur wekelijkse  

trainingen gegeven op Sportpark de Pas van SC Elistha 

te Elst. 
 
 
        http://www.keepersschoolontour.nl/ 
 

http://www.sc-elistha.nl/665/trainingen/
http://www.welovevoetbal.nl/
http://www.keepersschoolontour.nl/
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Start seizoen Elistha 1 

Op vrijdag 29 juli is de selectie van het eerste elftal weer begonnen met de trainingen voor het 

komende seizoen. 

Op vrijdag was de opkomst nog beperkt i.v.m. vakanties. 

De dagen erna werd intensief getraind en inmiddels zijn er al weer een aantal vriendschappelijke 

wedstijden gespeeld en waren er bekerwedstrijden. 
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Competitieprogramma Elistha 1 

 

 
 
Actuele informatie over het eerste elftal kunt u ook zien op de site: 
 
http://www.sc-elistha.nl/777/info/ 
 
 

http://www.sc-elistha.nl/777/info/
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Eindfeest ELISTHA 1  
 
 

Op zondag 10 juli hebben we met het eerste elftal, begeleiders en partners de traditionele  
afsluitingsmiddag gehad van het afgelopen succesvolle seizoen.  
Koos had de kantine tot onze beschikking gesteld en met een heerlijke BBQ is er deze middag 
heerlijk gegeten en de nodige drankjes genuttigd.  
Mooie verhalen over de nacompetitie en de festiviteiten werden nog even luidruchtig verteld. 
Ook is er de speler van het seizoen bekend gemaakt. Vorig seizoen won Roy Budel  de prijs over-
tuigend. Mede door een langdurige blessure kon hij de titel niet prolongeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leon Leenders werd winnaar van het klasse-
ment en kreeg uit handen van trainer Ron Stof-
felen de SONOS Play 1 draadloos muzieksys-
teem overhandigd. 

 

   
Ferhat Halici won het klassement beoordeling en Dean Polman het klassement Partij scherp. 
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Michael Melsasail was het vaakst op de training.  

 
 
 
 
 
Dit seizoen was er geen  
''moment van het jaar'' maar 
kreeg Wilco de Wit, onze  
verzorger, deze speciale prijs 
voor zijn optreden, verzorging 
en overige activiteiten. 
   
 
 

 

 
 

 
 
Activiteitencommissie 1e elftal 
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Teambuilding Elistha 3 
 
Elistha 3 teambuilding!  
We waren al een tijdje bezig met trainen, maar nu is het dan toch echt begonnen.  
Elistha 3 zit vol in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2016/2017. Helaas kon niet iedereen 
aanwezig zijn van het team er moet immers ook gewerkt worden en er zijn ook mensen die lekker 
op vakantie zijn. 

 
 

  
 
Wij hopen veel Elistha supporters langs het veld te zien dit seizoen om ons aan te moedigen.  
Wellicht kunnen wij ons dan weer opladen om de overige elftallen over het dooie punt heen te  
helpen met zingen, schreeuwen, klappen, oranje rook en spandoeken! 
 
Laat seizoen 2016/2017 een onvergetelijk jaar worden voor onze club Elistha!!! 
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VERZEKERINGEN KNVB 
 

De KNVB en Aon hebben, zoals bekend, een samenwerking en bieden voor de aangesloten  

verenigingen van de KNVB diverse verzekeringen aan.  

Graag informeert de KNVB de verenigingen over de collectieve ongevallen- en aansprakelijk-

heidsverzekering, die het voor haar aangesloten verenigingen en leden heeft afgesloten. 

 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzekerden bij alle clubactiviteiten, zoals deel-

name aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer 

van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten.  

De verzekering kent een eigen risico van EUR 500,00 en een secundair karakter (derhalve gaat 

de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor). 

Een uitgebreid dekkingsoverzicht staat hier:  

 

http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/140429_Dekkingsoverzicht.pdf 

 

  

Omdat deze verzekering is ontwikkeld als een soort vangnet, adviseren Aon en de KNVB de  

verenigingen ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Naast een mogelijk lager 

eigen risico, zal veelal legionella (die onder deze collectieve polis is uitgesloten) dan meeverze-

kerd zijn. 

  

Collectieve ongevallenverzekering 

Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle clubactivteiten, zoals deelname aan  

trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van  

uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten.  

(Assistent)-scheidsrechters zijn meeverzekerd. 

  

De KNVB-pakketverzekering 

Naast de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering biedt Aon in samenwerking 

met  de KNVB een pakket aan aanvullende verzekeringen, op maat voor uw vereniging.  

Denk bijvoorbeeld aan een bestuurdersaansprakelijkheids-, uitgebreide inventaris & opstal- en 

kunstgras en evenementenverzekering. 

 

Via het logo van de KNVB vindt men alle verzekeringen en kan men de gewenste polis direct  

afsluiten. Ook schades kan men via de site doorgeven, via het tabblad ‘schades melden’.  

Bellen met de Aon klantenservice kan natuurlijk ook, via telefoonnummer 010 - 448 88 75. 

 
 

http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/140429_Dekkingsoverzicht.pdf


     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 23     Clubblad 353 

  

 

 



     

Seizoen 2016 / 2017                      Pagina 24     Clubblad 353 

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 4 

5. De periode van begin seizoen 2003/2004 tot einde van het seizoen 2006/2007 

 
Het eerste elftal begon vol goede moed en vol vertrouwen aan het seizoen. Het bleek al snel dat ze goed konden 
meekomen in de vijfde klasse.   
Nog beter was de start van de dames. Na 6 wedstrijden 18 punten en een doelsaldo van 93 voor en 6 tegen! 
Het tweede elftal draaide ook lang mee in de top van de vierde klas. 
Op de helft van de competitie stopte Wim Albers als voorzitter. De functie werd overgenomen door Martin de Goey 
(tot dan voorzitter van de jeugdafdeling). 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd medegedeeld dat de Theo Leenders aan het einde van het seizoen ging stoppen 
als hoofdtrainer. Tevens werd bekend gemaakt dat hij zou worden opgevolgd door oud Elistha coryfee Jan de Bijl. 
De competitie verliep spannend voor het eerste. Lang draaide men mee voor het kampioenschap, maar uiteindelijk 
ging DVOL strijken en restten ons slechts de tweede plaats en een periodetitel. Helaas leverde de nacompetitie geen 
promotie op. 
Bij de senioren waren er wel kampioenschappen voor het tweede (dus voor het tweede seizoen in successie!) en de 
dames. Natuurlijk werd dit uitgebreid gevierd. 
Bij de jeugd waren er kampioenschappen voor de E1 en de D1. 
Al met al een leuk seizoen voor Elistha. 
 
Aan het begin van het seizoen 2004-2005 werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van onze  
erevoorzitter Chris van Holten. Chris is gedurende een lange periode voor Elistha een bepalende persoonlijkheid  
geweest. Gedurende zijn lange bestuursperiode (en in het bijzonder tijdens zijn voorzitterschap) was hij “het gezicht” 
van Elistha. 
Het eerste elftal ging goed voort op de vorig seizoen ingeslagen weg. Eind oktober had men nog geen officiële  
wedstrijd verloren en  een aantal supporters dachten alweer aan een kampioenschap. Maar het seizoen zou nog lang 
duren. 
In dit seizoen was ook Jeffrey Leiwakabessy weer regelmatig als toeschouwer bij wedstrijden van het eerste  
aanwezig. Trots als men bij Elistha was en is werd daar toch even aandacht aan besteed en Jeffrey onthulde op  
3 oktober een lijst met daarin een shirt van NEC en Jong Oranje. Dit kreeg een plaats in de Elistha kantine. 
Halfweg de competitie werd bekend dat Jan de Bijl aan het einde van het seizoen weer zou stoppen als hoofdtrainer. 
De resultaten van ons eerste waren over het algemeen goed, maar helaas waren er af en toe teleurstellende wedstrij-
den waardoor men net niet met de top meedeed. 
Maar na de winterstop begon met een ware opmars. 
Vermeldenswaardig is ook nog dat de jeugd van Elistha de jeugdprins van Elst leverde in de persoon van  
Jesse de 1

e
 van OranjeElistha (Jesse Rasing).  

Twee meisjes uit het meisjesteam waren pages. 
Ook dat seizoen werd gestart met een nieuwe en succesvolle tak t.w. het kaboutervoetbal. 
Aan het einde van het seizoen werden de dames opnieuw kampioen en promoveerden naar de derde klasse.  
Het tweede elftal dat  de twee voorgaande seizoenen kampioen was geworden kon zich helaas niet handhaven. 
Uiteindelijk was het resultaat van het eerste toch wel teleurstellend.  Het elftal bezat op papier met spelers en trainer 
de kwaliteiten om kampioen te worden maar dit lukte net niet. SCP werd kampioen en ook in de nacompetitie slaagde 
het eerste er niet in om te promoveren. 
 
In het volgende seizoen (2005-2006) startte het eerste elftal met een sterk verjongde selectie. Op trainersgebied werd 
Ferry Leiwakabessy hoofdtrainer en zijn assistent werd oud eerste elftalspeler Johan Hendriks. 
In de praktijk bleek al snel dat de laatste eigenlijk de trainer was en Ferry adviseur op de achtergrond. 
Het contract met de hoofdsponsor werd inmiddels voor de vierde keer met 3 jaar verlengd. 
In oktober was er een zeer geslaagde jeugdinstuif verzorgd door  twee spelers van NEC namelijk  
Jeffrey Leiwakabessy en Tininho. De belangstelling van de jeugd was heel groot. 
In dit seizoen zette zich ook de gestage groei van de jeugd in. Natuurlijk zeer positief, maar tevens bleek steeds meer 
hoe moeilijk het is om kwalitatief en kwantitatief voldoende kader te krijgen en (vooral) te behouden. 
Het eerste elftal ging weer goed van start in de competitie. Het was nu al een aantal jaren zo dat men zich alleen 
maar op de bovenste plaatsen kon oriënteren. 
 
Uniek was het feit dat zowel de F1, als de F2 en de F3 najaarskampioen werden. 
 



     

Seizoen 2016 / 2017                      Pagina 25     Clubblad 353 

 
Op de helft van dit seizoen was Martin de Goey genoodzaakt (op medische gronden) te stoppen als voorzitter.  
Martin was zeer actief op veler gebied en dit betekende dan ook een fors gemis voor de vereniging. Zijn functie werd 
tijdelijk overgenomen door de andere DB leden, maar dit legde nog een grotere druk op de behoefte aan  
kaderuitbreiding. 
Verder kregen we daarbij nog het bericht dat ons gemeentebestuur, in al haar wijsheid,  had besloten,  dat de huur 
van de velden verhoogd werd. Logisch lijkt en geleidelijke en geringe verhoging, maar twintig keer zo hoog in drie jaar 
tijd is dat niet. 
Maar ja wat doe je er tegen? 
T.a.v. de resultaten was er weer een tweede plaats aan het einde van deze competitie. HAVO behaalde  naar een 
spannend competitie einde de kampioenstitel. 
Voor ons resteerden opnieuw de nacompetitiewedstrijden, maar ook hier lukte de promotie niet. 
Bij de jeugd was er een kampioenschap voor de E-Pupillen. 
Aan het einde van dit seizoen (of voor het begin van het volgende seizoen) bestond de vereniging 80 jaar. Het bestuur 
was van mening dat dit geen officieel jubileum was dus is er verder geen aandacht aan besteed. 
 
In  het eerste clubblad van seizoen 2005/2006 zien we hoe een oude bekende zich voorstelt.  
Erevoorzitter Ben Holtrop was bereid gevonden, als waarnemend voorzitter, de vereniging weer te gaan leiden.   
Een goede zaak. 
Jammer was dat enkele maanden daarna de secretaris (Ton Nederveen) stopte en dus het resterende DB opnieuw 
met dubbele taken te maken kreeg. 
Het eerste elftal werd aan het begin van het seizoen, door onze hoofdsponsor (Jansen Makelaars Verzekeringen)  
weer voorzien van een geheel nieuwe uitrusting 
 
 Het eerste elftal aan het begin van seizoen 2006/2007 bij uitreiking tenue door Bob Plattel (Jansen Makelaars Verzekeringen) 

 
 

Boven v.l.n.r.: Bob Plattel, Remco Hendriks (leider), Johan Hendriks (trainer), Andy Sappuletty, Majid Bozakraft, Michael 

Knipping, Achmed Tahiri, Johan Verheijen, Marijn van Cleef,  Martin de Goey (verzorger)en Ben Holtrop(voorzitter). 

Onder v.l.n.r.: Boudewijn Nuij, Dennis Geurts, Patrick vd Brink, Johan Knipping, Rory Salakory, Mike Fischer, Wesley  

Toonen, Jochem Hendriks, Roger Leiwakabessy en Gerard Dulos. 

 
De training werd opnieuw verzorgd door Johan Hendriks, met Ferry Leiwakabessy op de achtergrond. 
Het eerste elftal presteerde opnieuw uitstekend en haalde de eerste periode titel binnen. Tijdens de winterstop kon je 
al zien dat we weer mee gingen doen voor het kampioenschap. TGB en GVA waren de belangrijkste concurrenten. 
Onze damestak, al jaren belangrijk binnen Elistha, bleef zich ook manifesteren. Naast de activiteiten op het veld  
waren het ook steeds de dames die het voortouw namen bij de activiteitencommissie. 
Uiteindelijk was dit weer het seizoen van het eerste. 
 
Na een spannend competitieslot werd het eerste elftal op zondag 22 april 2007 kampioen door thuis met 2-1 te  
winnen van Kolping Dynamo. Ongeslagen kampioen met een record aantal punten van 48 uit 18.  
Een prestatie om trots op te zijn en daardoor keerde het eerste elftal na 10 jaar weer terug in de vierde klasse.  
Een klasse waar we thuis horen. 
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De kampioenswedstrijd werd geheel in stijl gespeeld in een prachtige en volledig oranje gekleurde entourage 

 
Na de kampioenswedstrijd op 22 april 2007. 

Staand v.l.n.r.: Johan Hendriks (trainer), Roger Leiwakabessy, Boudewijn Nuij, Majid Bozakraft,  Johan Verheijen,  

Dennis vd Ent, Martin de Goey (verzorger), Mark Mocking, Achmed Tahiri, Patrick vd Brink, Gerard Dulos en Andy Sapulette 

(met zoon). 

Zittend v.l.n.r.: Arie van Niekerk (grensrechter), Rory Salakory, Dennis Geurts, Sergio Souisa, Wesley Toonen,  

Johan Knipping, Michael Knipping en Remco Hendriks (leider). 

Voor: Mike Fischer. 

 

Natuurlijk behoorde een rondrit door Elst en ontvangst door de Wethouders erbij. 
Op zaterdag 12 mei vond de officiële viering plaats met een receptie in het Wapen van Elst en een feestavond  
op de Pas. 
Op zaterdag 28 april werden ook de B junioren kampioen door hun thuiswedstrijd (in dezelfde entourage als het  
eerste) met 3-0 te winnen van SCE. 
Tenslotte slaagde ons vierde elftal er na een 17-1 overwinning in de laatste wedstrijd kampioen en dat juist op de dag 
dat het kampioenschap van het eerste officieel werd gevierd. 
In zijn voorwoord in het clubblad verwoordde Ben Holtrop dan ook het gevoel van velen:   
 “ Seizoen 2006/2007 jammer dat het voorbij is!! “ . 
 

6. De periode van begin seizoen 2007/2008 tot einde van het seizoen 2009/2010. 

 
De zomerpauze van 2007 werd benut om de kantine een grondige opknapbeurt te geven.  
De belangrijkste verandering was wel dat het overwegend bruine karakter plaatsmaakte voor heldere lichte kleuren. 
Verder werden de elektriciteitsleidingen, de verlichting en de geluidinstallatie vernieuwd. 
Problemen bleven er om een volledige ploeg bij elkaar te krijgen om eenmaal per maand het oude papier op te halen. 
Vaak lukte dat maar net. 
Het bestuur besloot verder om met ingang van het seizoen 2007-2008 meer structuur te geven aan een eigen  
internetsite. Enkele pogingen van leden daarvoor waren gestrand, met het gevolg verwarring en onduidelijkheid. 
Het seizoen was nauwelijks begonnen toen de Elistha familie werd opgeschrikt door het plotseling overlijden van  
Jan Oosterom. Op het moment van overlijden was hij naast penningmeester de dagelijkse vraagbaak voor velen en 
praktisch dagelijks op de Pas aanwezig. Jan heeft diverse functies binnen de vereniging vervuld. 
 
Het eerste elftal startte goed in de vierde klasse maar verbaasde ook wel eens door wisselvalligheid. Na onverwachte 
winst waren er ook onnodige nederlagen.  
Natuurlijk werd het meest uitgekeken naar de derby’s tegen HAVO, GVA en Driel. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Boudewijn Nuij benoemd tot penningmeester. Boudewijn was aan het 
begin van het seizoen genoodzaakt , wegens een hardnekkige blessure, te stoppen met de actieve carrière. 
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De aanwas bij de jeugd zette verder door en vooral het aantal jongste leden (de kabouters)  bleef maar toenemen. 

De F1 en E1 werden najaarskampioen. 
 
De E1 kampioen:  
Boven v.l.n.r.:  
Trainer John Knipping, Dennis Knipping,  
Daan Burgers, Jermaine Rosales,  
Hylke Baltussen, Marvin van Sinderen,  
Stefan Polic. Luc van der Meer,  
trainer Peter Knipping. 
Onder v.l.n.r.: 
Jasper Volman, Julian Milatz,  
Daniel Verdiesen, Jeffrey van Leur en  
Pieter Toisuta.  
 

najaarskampioen 2007. 

 
 
  
 
 

Nijpend was het tekort aan vrijwilligers en dat manifesteerde zich in de loop van dit seizoen steeds weer.  
Een gezonde en groeiende vereniging en desondanks stond het voortbestaan op het spel door het vrijwilligerspro-
bleem. Dit zou nog lang voor problemen zorgen. 
 
Het eerste elftal presteerde slecht rond de winterstop. Degradatie gevaar dreigde, maar door een prachtige eindsprint, 
beginnend met een klinkende 5-1 uitoverwinning bij GVA in Doornenburg,  was men snel veilig.   
Uiteindelijk werd ook nog een periodetitel gehaald na een beslissingswedstrijd tegen Eldenia. 
Een spannende nacompetitie volgde. Eerst werd Groesbeekse Boys na twee spannende wedstrijden uitgeschakeld. 
Vervolgens leek de uitschakeling nabij na een 5-2 nederlaag bij Brakkestein, maar door een prachtige 7-2 thuiszege 
kwam de derde klasse zowaar in zicht. Hiervoor was winst in de finale tegen Woezik in Groesbeek noodzakelijk. 
Een prachtige entourage en veel toeschouwers verloor een, door blessures en schorsingen, sterk gewijzigd team op 
het nippertje met 1-0.  
Een goed einde van het eerste seizoen in de vierde klas dus. 
Wie had verwacht dat er al direct, met een beetje geluk, promotie naar de derde klas mogelijk zou zijn. 
Na een spannend competitieslot werden de meisjes B kampioen. 
Het zaterdagmiddagelftal (Elistha 4) werd opnieuw kampioen. 
 

 
Elistha 4 .  Van links naar rechts (boven): 
DAAN,MO,MAIK,KEVIN,MARK,JAN,MUSTAFA,RON,VINCENT,KLAAS,JOHN,DICK 
Van links naar rechts (onder): 
JAN,ROWDY,ALBIN,KADRI,JOOST,ANDY,TONNY,VINCENT 
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Seizoen 2008-2009 
Enkele feiten bij het begin van seizoen 2008-2009. 
Jan Willem Berns volgt Ben Holtrop op als voorzitter van de vereniging. Ben Holtrop zal de secretaris functie waarne-
men tot er een opvolger bekend is. 
Voor het vierde seizoen zal de eerste selectie worden getraind door Johan Hendriks, met Ferry Leiwakabessy op de 
achtergrond. 
De internetsite van Elistha ( www.sc-elistha.nl )wordt steeds meer een belangrijk communicatiemiddel van de  
vereniging. 
Het probleem, om voldoende kader te vinden, blijft,  maar daarnaast zijn er steeds meer scheidsrechters nodig om de 
thuiswedstrijden te fluiten. 
Verder wordt weer met meer teams deelgenomen aan de competitie.  
Naast zes seniorenteams (incl. dames) hebben we bij de jeugd in ieder geval in elke categorie een team, maar zijn er 
tien pupillen teams en een groot aantal kabouters. 
 
Het contract met onze hoofdsponsor Jansen Makelaars en Verzekeringen werd wederom verlengd met 3 jaar. 

 
Namens de hoofdsponsor werd het contract ondertekend door de heer Bob Plattel (links)  en van Elistha zijde 
geschiedde dit door scheidend voorzitter Ben Holtrop. 
 
Het eerste elftal begint niet best aan de competitie met 1 punt uit 4 wedstrijden, maar herstelt zich knap en blijft  
daarna ongeslagen tot de winterstop. 
Bij de senioren doet verder het 5

e
 het goed en staat bij de winterstop bovenaan, terwijl ook het 4

e
 ondanks wisselende 

resultaten bovenaan meedraait. 
Bij de jeugd zijn er najaar kampioenschappen voor de C1, D1, E1, F1 ,F2 en de kabouters. Dus optimisme voor de 
toekomst. 
 
Opmerkelijk en zeer memorabel was het feit dat Elistha voor het eerst winnaar werd van de Wintercup. De wedstrijden 
werden gehouden op 27 december 2008. In de finale werd SDOO uit Heteren met 4-0 verslagen 
 

 
 
 
 
 
 
Boven v.l.n.r.:  
Johan Hendriks (trainer), Mike Fischer,  
Germaine Lenting, Remco Hendriks (leider), 
Gerard Dulos en Roger Leiwakabessy. 
                               
Onder v.l.n.r.:   Ruben Lantsink, Sergio 
Souisa, Johan Knipping,Michael Melsasail,  
Arie van Niekerk (leider) en Martin de Goey 
(verzorger). 

 
 
 
 
 

http://www.sc-elistha.nl/
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Voorzitter Jan Willem Berns was tijdens de Nieuwjaarsspeech dan ook zeer tevreden over het 
sportieve gedeelte.  
Maar zorgen bleven er bij het onderdeel kader / vrijwilligers.  
Dus vandaar dat er maar weer eens een beroep op de leden werd gedaan om zelf vrijwilliger 
te worden of in ieder geval eens mee te zoeken.  
Naast een nijpend te kort is het duidelijk dat een aantal belangrijke taken wordt uitgevoerd 
door 60 plussers. 
 
 
 

Opnieuw worden wijzigingen aangekondigd bij onze accommodatie. In verband met de aanleg van hockeyvelden ten 
zuiden van de kolk, komen er nieuwe parkeerplaatsen en langs de westzijde van onze velden een nieuwe toegangs-
weg naar die Hockeyvelden. Onze accommodatie is nu aan alle zijden ingesloten door wegen en gebouwen, dus  
uitbreiding van velden zit er niet meer in. 
 
De trainers van de selectie  (Ferry Leiwakabessy en Johan Hendriks) verlengden hun contract en gaan m.i.v. seizoen 
2009 / 2010 hun vijfde seizoen in. 
In april slaagde het bestuur er in om een nieuwe secretaris te benoemen.  
Wilma Sapuletej nam het stokje over van Ben Holtrop die deze functie tijdelijk had waargenomen. Ben op zijn beurt 
bleef ondersteuner van het Dagelijks Bestuur. 
 
Het seizoen werd afgesloten met drie kampioenen t.w. bij de jeugd de D1 en E1 en bij de senioren slaagde het vijfde 
elftal erin kampioen te worden. 
Elistha F1 won de KNVB beker. 
Het eerste haalde wederom een periode titel, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld. 
Op zaterdag 16 mei 2009 werd het seizoen, geheel volgens traditie, afgesloten met een onderling volleybaltoernooi en 
een aansluitende feestavond.  
 
Seizoen 2009-2010 
Ook dit seizoen werd begonnen met een groot probleem. Er waren te weinig vrijwilligers om alle teams te voorzien 
van voldoende leiding. Een oproep van de voorzitter had gedeeltelijk succes. 
Op vele gebieden zou het echter nog lang doorwerken. Vacatures bleven er verder in bestuursfuncties (penningmees-
ter en jeugdvoorzitter),  vrijwilligers in de kantine, trainer voor het tweede elftal en verzorger. 
 
Verder werd de start gemaakt met een grote verandering op het sportpark.  
Inmiddels waren de hockeyvelden aangelegd, maar nu zouden dit seizoen  de toegangswegen en parkeergelegen-
heid worden gerealiseerd. 
De start van het eerste elftal was moeizaam. Ook dit was geheel volgens de (onnodige?) traditie. 
Bij de jeugd werd de F1 najaarskampioen. 
 
Het nieuwe jaar begon natuurlijk met onze eigen nieuwjaarsreceptie, maar er gingen ook veel Elistha mensen naar de 
receptie van de Gemeente Over Betuwe. 
De reden was dat onze erevoorzitter Ben Holtrop werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2009 in de gemeente 
Overbetuwe. 

 
Ben Holtrop ontvangt de onderscheiding uit handen van burgermeester Tuijnman . 

Rechts echtgenote Gerda. 
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In dit seizoen publiceerde het bestuur ook  de gedragscode waaraan alle leden zich moeten houden. 
Verder werden door de commissie PR de voorbereidende werkzaamheden gestart voor een geheel nieuwe website. 
Deze gaat veel meer service verlenen aan de leden en voldoet geheel aan de nieuwste verwachtingen. 
Bij de resultaten over dit seizoen viel het op dat het eerste elftal er wederom, na een zeer succesvolle eindspurt, in 
slaagde om periode kampioen te worden. Maar zoals ook gewoonlijk leverden de promotiewedstrijden niet het ge-
wenste resultaat op. 
Bij de jeugd werd de C1 voorjaarskampioen en de F1 won de KNVB beker. 
 

 
Boven v.l.n.r. : Dennis Geurts (trainer), Chavez Sapuletej, Glenn Leenders, Hylke Baltussen,  Ruben Groeneveld en 

Michael Melsasail (trainer). 
Onder v.l.n.r. : Pasja, Mevlothan Güzel, Dean Polman, Levi Tutuarima, Remco Kuster, Angelo Maätita en 

Jeremy Tutuarima. 

 
F1 met de beker. 

 
Boven v.l.n.r.. : Alex Terng en Jan Hendriks (trainers) 

Midden v.l.n.r.: Tom Terng, Yanoa Usmany, Jordi Zets, Marciano Sapuletej, Sam Jansen en Nick Lewe. 
Onder v.l.n.r.:  Joan Kapteijn, Max Hendriks, Noa Hendriks en Bob Hendriks 

 
Het seizoen werd bij de pupillen met een spetterend jeugdkamp afgesloten. 
 
Teleurstellend was het feit dat het besluit moest worden genomen om te stoppen met damesvoetbal.  
Elistha was jarenlang (35 jaar) de vereniging in Elst met dames voetbal, maar door onvoldoende doorstroming was 
stoppen noodzakelijk. 
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VERJAARDAGEN 

 

SEPTEMBER OKTOBER

04 DION WOUTERS 02 MILO DOEZEJAGER

06 TWAN HOFMAN 03 RON STOFFELEN

06 GIOVANNI PETERS 04 DAAN SALAKORY

10 CASPER VAN BELLE 04 RENZO STOFFELEN

10 ROB GULIKERS 05 ANJA MOOTEN

10 LIAM OVEREEM 05 THIJMEN DE VRIES

10 BERRIE TURK 07 ZOË VANTIEL

10 SEM VERSTEGE 09 ROY JANSSEN

11 RIA SCHUIJL JANSSEN 10 KEANO VD BROEK

12 NICK TEUNISSEN 10 TONNY GÖDDEN

13 JEFFREY BODDE 10 BORRE HEIJ

14 ALY JANSEN VD LAAK FRERIKS 10 ROBIN TAP

14 GUSTAAF PAS 10 DOUWE WINTERS

15 MARCEL TAP 11 LOUIS DOEZEJAGER

16 ZARA DE BOEF 13 JAN WILLEM BERNS

16 HANS CLAASSEN 13 THEO LEENDERS

16 KAY VAN DREMPT 14 TIMO VANBAAL

16 VITISH SAMOEDJ 16 WILLEM HEIJ

17 MATTHIJS WOLVEN 17 JAMIRO RAJA BOEAN

20 DANIËLLE DE GOEY 19 JOÄO VANNIEUWENBORG

20 NATHAN SCHNITZLER 22 ANGELO MAÄTITA

21 TYGO PETERS 23 ELBERT VANKOOIJ

24 JORD CLUITMANS 24 MILAN VD WELL

25 MIKE BROENS 25 JAN BOS

25 SJOERD WILLEMSEN 25 FELIX PLANTING

27 MIKE HENDRIKS 25 HAMED SADIQI

27 DENNIS NEERVOORT 27 VINNIE VD TOORN

27 REIN VAN 'T VEER 28 NOA HENDRIKS

29 JESPER JANSEN

29 NIJLAN NGUYEN

30 DAVID ARTS

31 NATHAN POLASEKE
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ONZE SPONSORS 
 

HOOFDSPONSOR :    DRIES EN CO

SUBSPONSOR : IMPACT PERSONEEL
 

 

RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN JANSEN MAKELAARS 

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf J. JANSEN, aannemingsbedrijf

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant JACOBS , beheersbaar onderhoud

AUTOBEDRIJF MUYS JANSSEN & BARTRAIJ, accountants en belastingadviseurs

AUTOBEDRIJF TIP JUMBO, supermarkt Mc.Leane

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN KLINGELE GOLFKARTON

AUTORIJSCHOOL OVERBETUWE LINGE HOTEL ELST

AUTOSCHADE ELST BV LINOCARE, vloeronderhoud

AUTOSERVICE LAMPRECHT MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

AUTOSTUART ELST MANTEL for fashion and sport

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN MEURS, loodgietersbedrijf

BERNS BV, horeca Nijmegen MIKO, koffie / lavadrinks

BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

BURGERS onderhoudsbedrijf NOTARISSEN ELST

CAFÉ 'T FORT OVERBETUWE COLLEGE,

CARWASH CENTER Elst autowassen OMNISIGN, reclame design bureau

CEES VAN WOUDENBERG ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum

CHR. MULLER TOUW BV OUWERLING OPTICIENS

DE LEEUW, kwaliteitslagerij OZON BV afval olie

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DRIES EN CO, restaurant PLAZA HENDRIKS, cafetaria

ETOS ELST SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

FINE FOOD VILLAGE SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

FLYNTH, accountants en adviseurs SNELDERS SPORT

FRANCISSEN INSTALLATIES BV SNS BANK

GLASAMBULANCE BV STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HARTELUST pannenkoek villa ULTI PRINT, zeef en textielprint

HCI Bouwcenter UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HENDRIKS CLEANING VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WIDO BV, kraanbedrijf

HUISMAN, electrotechniek WITJES, makelaars

HYPOTHEEKHUYS ELST IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

IMPACT PERSONEEL B.V. ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

IUVARE, administratie - belastingen  
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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  
 
 

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!! 
 

 
 



     

Seizoen 2016 / 2017                      Pagina 35     Clubblad 353 

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 06-27856312 
Jeugd                                       Miranda Koeslag    06-25426677 
            
Seniorencommissie           
Contactpersoon Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 06-27856312 
      

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    06-57709339 

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    06-13857973 

 
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 oktober 2016 
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