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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De competitie is al weer volop aan de gang. 
In dit clubblad heel veel aandacht voor het eerste elftal, simpel omdat dit het enige team is waar 
veel verslagen van binnenkomen. U kunt lezen dat het eerste elftal best goed is gestart in de  
4e klasse, maar dat het de laatste wedstrijden iets minder ging. Een reden is dat het elftal al vanaf 
het begin kampte met veel blessures. 
Ook positief zijn de stukjes van de pupillen, die pupil van de week waren bij thuiswedstrijden van 
het eerste. 
 
Bij de overige teams zijn de resultaten wisselend. 
In ieder geval maken nog een aantal teams goede kans op de titel in hun klasse.  
De JO17-2 en de JO13-1 staan zelfs ongeslagen bovenaan, maar ook JO11-4 en JO9-2 maken 
nog een goede kans. (toch raar die nieuwe namen). 
 
Het ledenaantal groeit gestaag.  
Dit heeft effect op het aantal jeugdteams, dat zoals het er nu uitziet na de komende winterstop 
weer met een aantal teams wordt uitgebreid. 
 
Op sponsoring gebied zijn de ontwikkelingen zeer  goed.  
De contracten met hoofdsponsor DRIES EN CO en subsponsor IMPACT Personeel lopen door .  .  
Tenslotte staan er rond ons kunstgrasveld een record aantal reclameborden. Nog nooit hadden 
we er zo veel. 
Al die sponsoren natuurlijk zeer bedankt!! 
Ook weer een (laatste) stuk uit de historie in het kader van ons 90-jarig jubileum. 
 
Ik doe hierbij een oproep om ook het komende seizoen nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke 
door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Wim Hendriks 
 

 
 

Uit de agenda. 
 

 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 november 2016 
 

http://www.sc-elistha.nl/1/1628/algemene-ledenvergadering/ 
 

 
 
 
Sinterklaasfeest voor de kleinste pupillen en kabouters 
 
Vrijdag 25 november 2016 vanaf 18.30 uur. 
 
Kantine Sportclub Elistha. 
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
http://www.sc-elistha.nl/1/1628/algemene-ledenvergadering/
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Mededelingen Bestuur 
 

Contributie-inning 1e seizoenshelft                 

 
Bij de inning van de contributie over de eerste helft van het seizoen, is bij een aantal leden iets 
misgegaan, waardoor de automatische incasso niet is uitgevoerd. 
 
Deze leden hebben in september een brief ontvangen met het verzoek het contributiebedrag over 
te maken. Een groot aantal leden heeft het bedrag snel overgemaakt, waarvoor onze dank. Een 
klein deel heeft begin oktober nogmaals het verzoek ontvangen de contributie over te maken. 
 
Namens het bestuur, 
Jurroen Cluitmans (penningmeester) 
 
 
 

 

 
 

Uitnodiging ALV vrijdag 18 november 2016 

 
Beste  leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Elistha alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden  
Vergadering. 
Deze wordt gehouden op vrijdag 18 november 2016 in de kantine van ons clubgebouw op  
sportpark de Pas. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
De vergaderstukken zijn vanaf 19.30 uur  beschikbaar om in de kijken. 
 
De Agenda van de vergadering staat  op de volgende pagina. 
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
Bestuur S.C. Elistha 
 
Afmelden kan bij de secretaris Mireille Nool (06-25431781) of per mail s.c.elistha@hetnet.nl 
 
Toegang en stemrecht hebben alle leden van achttien jaar en ouder. 
Toegang, maar geen stemrecht, hebben alle ouders c.q. verzorgers van leden die op de datum 
van de vergadering nog geen achttien jaar zijn. 
 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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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.  
 
 
 
SLIMPIE 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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SPONSOR BEDANKT 
 

IBS Ingenieursbureau Selman schenkt de JO9-1 van Elistha mooie trainingspakken. 

 
 

Namens het team werden de pakken in ontvangst genomen 
door trainer Jeroen Pothof en deze bood de heer Alexander 
Selman een bos bloemen aan. 
 
Natuurlijk poseerden de spelers en leiding trots in hun 
nieuwe pakken. 
 

Website : http://www.ibselman.nl/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ibselman.nl/
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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

MASV - Elistha                                               Ruststand 1 - 0                       Eindstand  3 - 0 
Gespeeld op zondag 4 sept.2016 

 
Elistha struikelt op eerste horde 
 
Nieuw geluk, nieuwe prijzen. 
Met een handvol geblesseerden langs de kant moest Elistha in deze eerste wedstrijd aantreden 
tegen de titelkandidaat uit Arnhem Zuid. 
Tenminste zo werd er geschreven. Na een wedstrijd of zes krijg je een beter inzicht hoe de hazen 
zullen lopen. 
Dus zonder : David Arts. Kevin Tap, Michael Melsasail, Roy Budel en Sylvano van den Brink 
moest Elistha de zaak zien te klaren wat de eerste helft ook aardig lukte.   
Weggespeeld worden, neen. 
Na vijftien minuten, daarvoor was er nog niets gebeurd, vond de scheids het nodig de bal op de 
stip te leggen. De Elster keeper Leon Leenders zou net binnen de zestien meter een overtreding 
hebben begaan tegen Romario van Beek, aanvaller van MASV. 
Velen zagen, dat de overtreding eerst door van Beek zelf werd gemaakt. Maar ja, de scheids  
beslist. De slecht ingeschoten penalty werd door Leon Leenders prima gestopt. De meesten  
zeggen dan, de lieve heer straft gelijk. 
In de 31e minuut een afstandsschot van Ferhat Halici maar de MASV keeper had hiermee geen 
probleem. 
Toch viel net voor rust, toch op een ongelukkig moment, de 1 - 0 voor MASV. Na een voorzet 
vanaf de rechter flank kon de robuuste MASV linksachter Johua Cortus de bal vol op zijn schoen 
nemen en zag hem door een woud van spelers in het Elistha doel belanden.  
Onhoudbaar voor de Elster doelman Leon Leenders. 
Ricardo Schouten kwam na de pauze in het veld voor de geblesseerde Julian Milatz. 
Na 53 minuten spelen kwam de MASV rechtsbuiten op het Elistha doel afgerend, maar Leon 
Leenders was net iets eerder bij de bal. 
In de 60e minuut de goede voorzet van Renzo Stoffelen op Ron van Dijk, maar deze kon net niet 
bij de bal. 
Af en toe een gevaarlijke uitval van MASV. Zo ook in de volgende minuut Maar dit schotje was 
geen probleem voor Leon Leenders. 
In de 65e minuut de wissel van Ron van Dijk uit en Eric van der Upwich er in. 
Deze v.d. Upwich kon net niet bij de bal na een uitstekende voorzet van Angelo Maätita, die deze 
keer zijn bewaker buitenom te snel af was. Prachtige rush om te zien, alleen jammer van de  
afwerking en was het tot nu toe de beste mogelijkheid voor Elistha. 
Dick van Dijk, ook al geblesseerd, werd gewisseld voor Michael Melsasail.( 68e min.) 
In de 68e minuut werd Angelo Maätita afgevlagd voor buitenspel na een pass van Ferhat Halici. 
Het schot van Pim ter Voert ging dan wel twee meter over, maar niet geschoten is altijd mis. 
In de 83e minuut verhoogde de nummer 9,  Romario van Beek, de stand naar 2 - 0 voor MASV 
door de bal hard in te schieten, ditmaal geen kans voor de Elistha doelman Leon Leenders. 
En dat er in de 89e minuut ook nog gescoord werd door MASV, stand 3 - 0, was eigenlijk een 
beetje teveel van het goede. 
De Elistha achterhoede werd goed uitgespeeld, balletje breed voor het intikken 
Doelpuntenmaker was Michlel Serfilia. 
Elistha verloor dus zo haar eerste wedstrijd onder leiding van scheidsrechter de heer Beumer. 
Rapportcijfer voor de man in het geel :  een 4+ 
 

Mahe 
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Elistha - Angeren                                          Ruststand 1 - 0                   Eindstand  1 - 0  
Gespeeld op zondag 11 sept.2016 

 
Hoeveel geluk kun je hebben 
 
De eerste mogelijkheid was voor Elistha in de 6e minuut, maar in twee keer lukte het Elistha niet te 
scoren. 
Angeren daarentegen bijna wel, alleen zag de nummer 10, Stijn van Meurs de bal op de deklat 
belanden. Vanaf achttien meter en met een heerlijke traptechniek. 
Aan de andere kant kwam Angelo Maätita door op rechts, zijn voorzet was net iets te hoog voor 
de aanstormende Ron van Dijk. 
In de 16e  minuut knalde Ferhat Halici de bal uit een vrije trap ineens op goal, zonder resultaat. 
De no. 10 van Angeren herhaalde zijn kunststukje in de 19e minuut opnieuw. 
Weer had Elistha geluk, want ook nu werd alleen de kruising geraakt. 
Het schot van Ron van Dijk , 21e min,  was te slap en belandde in de handen van de doelman. 
In dezelfde minuut bracht het aluminium voor de derde keer redding voor Elistha. 
Ditmaal was het Tom Queens, die de bal tegen de paal zag belanden. 
Renzo Stoffelen dacht te scoren, al dan niet in buitenspelpositie, maar het feestje ging mooi niet 
door. Later kreeg hij nogmaals een kansje maar alleen voor de keeper, stond voor hem het doel 
niet op de goede plaats. Dus naast. 
In de 34e minuut redde de Elistha goalie, Leon Leenders, op fraaie wijze op een van dichtbij inge-
schoten bal en scoorde Angeren in tweede instantie echter geannuleerd wegens buitenspel. Nog 
steeds stond Elistha op de nul en had Angeren niet het geluk 
Dan komt weer het bekende gezegde om de hoek kijken.............als ze er daar niet ingaan , dan 
vallen ze ............ Juist. 
Dat gebeurde inderdaad. De bal uit Ferhat ’s ingooi prikte Angelo Maätita voorbij de doelman.  
Roy Stienstra probeerde het onheil nog te voorkomen, maar roste de bal hoog in de kruising en 
Elistha zei : bedankt. 
Elistha mocht echt haar handen dichtknijpen, hoeveel geluk kun je hebben. 
Angeren ging na rust gewoon verder met een kopbal net naast in de 52e minuut. 
Trainer Ron Stoffelen bracht in de 61e minuut een dubbele wissel. Ron van Dijk en Angelo Maätita 
gingen en Michael Melsasail en Dean Polman kwamen. 
Vier minuten later hield Leon Leenders Elistha op de nul na een geweldige save op een eveneens 
geweldige kopbal van een Angeren speler. 
Elistha kreeg zelf ook twee mogelijkheden. Eerst de poging van Michael Melsasail (redding  
keeper) en de poging van Ferhat Halici (naast). 
In de 77e minuut de laatste wissel : Julian Milatz uit en Jordey Toonen in. 
Angeren dacht ook gescoord te hebben, maar na overleg met zijn secondant keurde de scheids 
het doelpunt alsnog af. Natuurlijk onder luid protest van de gehele Angeren kolonie.  
In blessure tijd (ruim 9 min) vloog de bal nogmaals voorlangs het Elistha doel en pakte Leon 
Leenders de laatste geschoten bal van Angeren. 
De eerste Betuwse derby was gespeeld en was Elistha de gelukkige winnaar. 
De wedstrijdbal werd geschonken door JALA. 
Pupil van de week was : Joshua Kempkes uit de JO9-3 (zie verslag op bladzijde 25) 
 
 
De scheidsrechter was de heer M.G.M. Grisel uit Druten. 
Rapportcijfer : 6 
 
Mahe 
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Eendracht Arnhem 1 – Elistha 1                                      Ruststand 0-2                   Eindstand  1-4  
Gespeeld op zondag 18 september 2016 

 
Elistha makkelijk langs Eendracht . 
 
Het hadden er zeven of acht kunnen zijn, maar met elke week vier doelpunten in de tas kom je 
toch zeker een heel eind. 
Nog steeds zonder een handvol geblesseerden moest Elistha dit varkentje toch maar even zien te 
wassen. En dat deden ze ook en hoe. 
De eerste klap is nog steeds een daalder waard, zo zal ook Ferhat Halici gedacht hebben, toen hij 
in de 4e minuut de bal uit een vrije trap ineens in het Arnhemse doel schoot. 
Stand 0 - 1 
De toon was gezet en was Elistha heer en meester, mede gezien de mogelijkheden voor opnieuw 
Ferhat Halici na een pass van Renzo Stoffelen en de kogel van Dick van Dijk, vanaf 26 meter, 
waarbij de Eendracht keeper de bal uit zijn doel wist te houden met een goede save. (35e min). 
In de 40e minuut een vervelend incident voor de goed spelende Danny Versteege. Nadat de bal 
eerst was uitverdedigd werd deze opnieuw ingebracht, recht in het gezicht van Danny Versteege. 
Volkomen groggy . Niet op de brancard maar lopend verliet hij het veld .  
Was even geen fijn gezicht. Invaller was Ron van Dijk. 
In de 46e minuut een gave pass van Dick van Dijk op de vrijgelopen Michael Melsasail. Met een 
intikkertje langs de doelman liet hij de 0- 2 op het scorebord noteren. 
Ver in blessuretijd, kwam hij opnieuw alleen voor de Arnhemse goalie, maar wist deze keer niet te 
scoren. Ruststand 0 - 2 
In de 50e minuut viel het doek voor Eendracht. Na een lekkere kombinatie tussen Angelo Maätita 
en Renzo Stoffelen kon Michael Melsasail zijn tweede doelpunt scoren. 
Na een uur spelen begon Eendracht een beetje aan te dringen. Eerst schoot de linksachter de bal 
naast en werd een schot van de middenvoor gekraakt, nadat Pim ter Voert de bal op links was 
kwijtgeraakt. 
Bij een kopbal uit een corner stond de Elistha achterhoede even niet goed en kon Eendracht met 
een goede kopbal scoren .(61e min). Doelpuntenmaker was Steven Galle. 
Michael Melsasail werd in de 64e minuut vervangen door de jeugdige Carlito Wacki. 
Deze speler speelde zich knap alleen vrij en stormde richting Arnhemse keeper, die de bal tot  
corner bombardeerde. Een leerproces is natuurlijk, dat hij de bal gewoon breed had moeten  
leggen dan was het zeker een doelpunt geworden. 
Elistha bleef en kon komen. Eendracht dacht alleen maar aan verdedigen. 
Uit een voorzet van Carlito Wacki knalde de mee opgekomen Jimmy Scheerder ineens op goal, 
wel naast, maar toch goed geprobeerd. 
Ook Ron van Dijk had het vizier niet goed staan, bal over. 
Jeffreij van Leur, ook goed gespeeld, werd gewisseld voor Jordy Toonen. 
Na 84 minuten toch iets van Eendracht, eerst de opruiming van Jimmy Scheerder en  even later 
de redding van Leon Leenders. 
In blessuretijd, 92e minuut, kreeg Eendracht ook nog nummer vier tegen. 
De toegekende penalty werd door Dick van Dijk onbeschoft hard ingeschoten, recht door het  
midden. Eindstand 1 - 4 
 
De scheidsrechter, de heer ten Berge uit Apeldoorn, floot in de 94e minuut af en haalde een  
voldoende : 6 ½. 
 
Mahe 
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Elistha – Jonge Kracht 1                                         Ruststand 0-0                Eindstand  1-1  
Gespeeld op zondag 25 september 2016 

 
Elistha overleeft ook tweede thuiswedstrijd.. 
 
Mooi weer, zonnetje en een beetje wind waren een paar ingrediënten voor de wedstrijd tegen 
Jonge Kracht, verder JKr genoemd. 
Elistha nog steeds zonder de geblesseerden: Kevin Tap, Roy Budel , Sylvano van den Brink ,  
David Arts en met Michael Melsasail op de bank zou het wel moeilijk krijgen tegen de  
Huissenaren. Dacht men. 
Zo werd het ook. Een beetje geteld hebbende  5 tegen 17. 
Nee, dit was niet de uitslag en ook niet de cornerverhouding, maar het aantal kansen dat JKr 
kreeg, waarvan ze er maar 1 wisten te verzilveren. 
Hoeveel geluk kun je hebben als Elistha zijnde en hoe wanhopig moet je je als JKr gevoeld heb-
ben, dat die bal er maar niet in wilde. 
We beginnen uiteraard bij het begin. Bij de warming up van JKr al een blessure voor de doelman. 
In de eerste 10 minuten twee keer een schot op het Elistha doel. In de 14e minuut de bal uit een 
corner op de deklat door Bas Gruson en een minuut later bemachtigde Luke Roelofs de te zacht 
teruggespeelde bal van Jimmy Scheerder, passeerde Leon Leenders, maar schoot naast. 
Renzo Stoffelen vond Pim ter Voert in goede positie, maar hij zag zijn schot gekraakt worden.  
Eén minuut later in de 19e minuut werd Ron van Dijk in de ruimte aangespeeld door Ferhat Halici, 
maar zag zijn bal in het zijnet belanden. Net iets te gehaast. 
Luke Roelofs ( JKr) kreeg in de 22e minuut een dot van een kans , alleen voor de meer dan  
voortreffelijke doelman Leon Leenders, wist hij de bal niet tegen het net te schieten. 
En waar Leon Leenders niet bij kon, op de kopbal van Michel Jansen, dan was er altijd nog de 
doelpaal, die hem hielp. 
In de 27e minuut knalde Ferhat Halici voorlangs en werd het schot van Renzo Stoffelen tot corner 
verwerkt. De strakke pass was van Dick van Dijk 
Na een half uur een uitval van JKr via de no.11 Michel Jansen. Ook de Elistha doelman had het 
gevaar gezien en net buiten de zestien meter kwam het tot een botsing. 
Geel (?)voor de keeper van Elistha en een invaller bij JKr was nodig. 
Elistha probeerde het maar eens met een uitval via Ron van Dijk op een pass van Ferhat Halici. 
Verder dan een corner kwam Elistha niet.  
In de 46e minuut het voortijdige vertrek van Dick van Dijk, verkeerd geland en met een groot knie-
probleem naar de kant. Michael Melsasail werd zijn vervanger. 
In de 48e minuut was Leon Leenders weer paraat  op een schot van JKr. 
Na negen minuten blessuretijd bijtelling mochten de ploegen naar de kleedkamer voor de thee.  
De eerste tien minuten na rust waren weer voor JKr. De kopbal van Fatih Sprenkel ging maar een 
meter naast en knalde de invaller net voorlangs. 
Dan in de 55e minuut knalde Danny Versteege de bal van dichtbij hoog in het Huissense doel op 
aangeven van Angelo Maätita. Stand 1 - 0. 
In de aansluitende aanval van Elistha werd Michael Melsasail getorpedeerd door een JKr speler , 
maar de scheids zag er niets bijzonders in. 
De volgende drie pogingen waren van JKr.  Een schot via Leenders op de lat, een misser van  
jewelste van JKr na een uitgespeelde aanval, zo voor het intikken en nogmaals de lat geraakt in 
de 67e minuut via de kopbal van Nick v.d. Ham. 
Elistha begon een steeds beter gevoel te krijgen. Zou het lukken, net als tegen Angeren, dat kan 
toch bijna niet. 
Trainer Ron Stoffelen gooide er maar even twee nieuwe krachten in, dit met nog ruim 22 minuten 
te spelen, toch wel een beetje riskant. Maar hij zal het goed doordacht hebben. Angelo Maätita en 
Danny Versteege gingen en Roy Derksen en Dean Polman kwamen. 



     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 17     Clubblad 354 

 
Elistha en JKr kregen nog een kans en zowaar stond Michael Melsasail alleen voor de JKr keeper. 
Bijna was het toch raak na een overtreding op Ferhat Halici. 
In de 87e en 89e minuut nog een bal over gekopt door een JKr speler en een redding van Leon 
Leenders in het Elistha doel. 
Tussendoor knalde Ron van Dijk de bal nog maar eens op deklat. 
In de 92e minuut, net voor tijd, moest ook Elistha ‘s doelman , je mag zeggen, Man of the match, 
Leon Leenders zich gewonnen geven. Stand 1 - 1 
Elistha hield een punt over aan deze wedstrijd en mag er gelukkig mee zijn. 
Ze hadden zelfs kunnen winnen, maar oh wee, als Jonge Kracht alle kansen had omgezet in 
doelpunten. Maar ja,  dat is voetbal 
Pupil van de week was  Raphael Polaseke uit de J 09 – 2 (zie verslag op pagina 26) 
Scheidsrechter van dienst was de jeugdige heer R. Foget uit................Elst. 
Rapportcijfer voor de man :   7+ 
 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door 
Handelsonderneming Eddy van Ooijen uit Elst. 

 
Mahe 
 
 

 

 

Elistha – De Paasberg 1                                       Ruststand 1 - 1                   Eindstand  4-2  
Gespeeld op zondag 2 oktober 2016 

 
Onverwacht spannend. 
 
Na het goede resultaat tegen Jonge Kracht vorige week was iedereen toch wel zeer optimistisch. 
We moesten immers tegen de onderste die alle wedstrijden al had verloren. 
Maar zoals bekend moet het eerste elftal steeds weer, o.a. door blessures, met een andere  
opstelling aantreden en dat is dus steeds weer even wennen. 
Ook in deze wedstrijd was dat weer te zien.  
In het begin was Paasberg meer in de aanval, zonder echt gevaarlijk te zijn en Elistha kreeg dan 
ook de eerste grote kans.  
Ferhat Halici nam in de 7e minuut één van zijn gevaarlijke vrije trappen. Uit de kluts kwam de bal 
bij Pim ter Voert en die schoot de bal in, maar helaas in buitenspelpositie. 
Het spel ging op en neer maar of het weer zich nu aanpaste bij het spel, of dat het andersom was, 
in ieder geval was het allebei slecht. 
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Elistha was geen schim van zoals men de laatste weken speelde. Maar de zeer deskundige  
analytici naast het veld wisten het wel: Elistha moest nu het spel maken en dat ging niet goed. 
In ieder geval is er over de eerste helft niet veel te melden tot de 45e minuut. Na een scherpe pass 
van Renze Stoffelen ging Michael Melsasail er op rechts vandoor. Hij kwam schuin vrij voor de 
keeper en deze had geen verweer op zijn schot in de hoek. Dus toch 1-0 voor Elistha. 
Maar het lukte niet om met deze stand te gaan rusten, want direct daarna kreeg De Paasberg nog 
een corner en hieruit kon spits Wensley Dahlgliesh ongehinderd inkoppen. 
Ruststand dus 1-1. 
 
De pauze duurde lang, het leek erop of scheidsrechter Smits wilde wachten tot het droog werd, 
maar dat zou toch niet lukken dus werd vol goede moed begonnen aan de tweede helft.  
En inderdaad dat leek te lukken, want bij een corner, genomen door Michael Melsasail, sloeg de 
keeper langs de bal en nu was de beurt aan Julian Milatz om dit onverwachte kansje te benutten. 
2-1. 
 
En nu deze voorsprong verder uitbouwen was ongetwijfeld het idee, maar ook nu was het anders. 
Bij een aanval van De Paasberg trad Elistha wel heel erg nonchalant op en weer was Wensley 
Dahlgliesh er als de kippen bij om de bal onder in het Elistha doel te plaatsen. 2-2. 
Daarna weer een wedstrijd waar niet veel van de melden is van Elistha zijde.  
Tot de 85e minuut. Toen kwam de keeper van de Paasberg ver uit zijn doel om een aanval van 
Elistha onschadelijk te maken. Hij trapte de bal weg en deze kwam precies terecht bij Pim ter 
Voert. Deze aarzelde niet en nam de bal van zo’n dertig meter direct op de slof en schoot deze 
met een prachtige boog over de teruglopende keeper in het doel. Toch nog 3-2. 
Inmiddels was ook Sylvano van den Brink ingevallen. Na een langdurige revalidatie kon hij  
eindelijk kort meedoen en het was natuurlijk heel leuk voor hem dat hij er direct in slaagde, op 
aangeven van Jordey Toonen, de 4-2 binnen te schieten. 
Elistha hartstikke blij, maar het doelpunt viel niet in goede aarde bij De Paasberg (waarom niet??). 
De scheidsrechter was al snel het gemopper zat en lastte een korte “afkoelingsperiode” in (noem 
je dat ook zo met dat koude weer?). 
De resterende vier minuten werden uitgespeeld en Elistha kreeg nog 5 corners, die verder niets 
meer opleverden. 
We staan gedeeld bovenaan! 
 
Pupil van de week was Bram Strik van de JO9-3 (verslag op pagina 27) 
De scheidsrechter was de heer J.A.E. Smits en het rapportcijfer is een 7. 
 
De opstelling van Elistha in deze wedstrijd: 
Doel:  Leon Leenders 
Achter: Danny Versteege (Roy Derksen), Jim Scheerder, Pim ter Voert, Jeffreij van Leur. 
Midden: Ferhat Halici, Julian Milatz (Jordey Toonen), Renzo Stoffelen. 
Voor: Michael Melsasail, Ron van Dijk, Angelo Maätita  (Sylvano van den Brink). 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door 
 

 
 

http://www.autoschadeelst.nl/ 

 
weha 
 
 

http://www.autoschadeelst.nl/
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HAVO 1 – Elistha 1                                        Ruststand 2-0                   Eindstand  5-0 
Gespeeld op zondag 9 oktober 2016 

 
Kansloze missie voor Elistha. 
 
Hoopvol was het begin voor Elistha tegen de zwart/gele van Havo. 
Al hoewel de meeste spelers boven de Elistha spelers uitstaken was de eerste corner toch voor 
Elistha met David Arts achter de bal. De Havo keeper kon de klus klaren en zag de bal in de  
rebound over geknald worden door Julian Milatz. 
In de 10e minuut een knal vanuit het achterland van Havo op de linkervleugelspits, die op zijn 
beurt de bal over de hele verdediging van Elistha heen plaatste op Thijs Barten . 
Met een goede trap ineens plofte de bal onhoudbaar binnen. Stand  1 - 0 
De bal uit de corner van weer David Arts in de 18e minuut kon niet door de Havo keeper klemvast 
worden gepakt en belandde bijna op het hoofd van Michael Melsasail. 
 
Net niet scherp genoeg. 
De wedstrijd, gezien het verloop ervan, werd bijna al in de 25e minuut beslist toen Havo voor de 
tweede keer toesloeg. Een voorzet vanaf rechts werd door invaller doelman Stefan Polic totaal 
verkeerd beoordeeld en zo kon Lex Doeleman de 2 - 0  ongehinderd binnen tikken. 
Daar tegen over stonden ook weer de twee reddingen die hij deed in de 35e en 44e minuut. Deze 
laatste was een knal vanaf 16 meter. 
In de blessuretijd (totaal 4 min) werd een cornerbal net voor het Havo doel weggewerkt door een 
Havo verdediger.                Ruststand  2 - 0  
Jimmy Scheerder was in de kleedkamer achter gebleven en Sylvano van den Brink moest het 
maar eens proberen. 
 
De volgende tegenvaller voor Elistha was de 3 - 0 voor Havo. Een kopbaldoelpunt van Michael 
van Aalten  in de 55e minuut na een voorzet vanaf links. 
Stefan Polic bracht tien minuten later met zijn rechter been redding op een schot van linkerspits 
maar was een minuut later kansloos op het afstandsschot van Michael van Aalten.  Stand 4 - 0   
Wedstrijd helemaal gelopen met nog wel 24 minuten op de klok. 
Hoe vaak zouden ze nog scoren, vraag je je dan af.  Wordt het een afstraffing ? 
Michael Melsasail met slechts één echte poging werd gewisseld voor Eric van der Upwich.  Ook 
Ferhat Halici, enorm veel energie gebruikt in de eerste helft, werd gewisseld voor Jordey Toonen. 
Maar ook met deze drie verse invallers wist Elistha zich geen kans meer te scheppen om tot een 
voor het oog draaglijker stand te komen. 
Havo schoot gelukkig niet met scherp, al hoewel, de bal raakte nog wel een keer de bovenkant 
van de deklat en nog een keertje net naast. 
Net voor tijd knalde Kefas Schut de 5- 0 via de lat achter de Elistha doelman Stefan Polic. 
 
Een echte afstraffing bleef Elistha gelukkig dus bespaard, het had zomaar kunnen gebeuren.  
Op naar de volgende wedstrijd, zondag thuis tegen Arnhemse Boys. 
 
Scheidsrechter van dienst was de heer M.M.J. Daemen 
Rapportcijfer voor de man :  6 - 
 
Mahe 
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Elistha – Arnhemse Boys 1                                       Ruststand 0-3                  Eindstand  0-6 
Gespeeld op zondag 16 oktober 2016 

 
Elistha verliest opnieuw. 
 
Na de nederlaag in Haalderen een week geleden, raakte Elistha ook zijn ongeslagen thuisrecord 
kwijt tegen Arnhemse Boys ,hierna AB genoemd. 
Al in de 7e minuut moest, de van een blessure teruggekeerde keeper, Leon Leenders van Elistha 
de bal uit het net halen na een vrije trap ineens van Damon van Hoften.  
Gelukkig, met alleen een schot tegen de Elsterse keeper na een lijp teruggelegd kopballetje van 
oud Elistha speler Germaine Lenting, kwam AB deze keer niet. 
Zeven minuten later knalde een van de AB spelers, geheel vrij, net over het Elistha doel. 
In de 28e minuut eindelijk een voorzet van Ferhat Halici op het hoofd van Pim ter Voert, die met 
een kopbal de AB keeper probeerde te verschalken, maar pakte de bal goed. 
Damon van Hoften van AB probeerde het nog eens met een afstandsschot, maar Leon Leenders 
stond goed opgesteld en tikte de bal met een sublieme redding tot corner. 
De 0-2 voor AB werd, nadat de Elistha verdediging was uitgekapt, binnengeschoten door El Idris-
si. Weer een tegenvaller voor Elistha tegen een vlotter spelend AB. De kopbal van de mee opge-
komen Roy Derksen kon ook geen potten breken na een goede pass van Ferhat Halici. 
 
Net voor rust werd gepruts in de Elistha defensie direct afgestraft door wederom Damon van  
Hoften.     Ruststand 0 - 3 
Julian Milatz was in de kleedkamer achtergebleven, zijn plaatsvervanger was Angelo Maätita. 
De Elistha spelers begonnen voortvarend na de rust. Eerst een poging van ver van Michael 
Melsasail, de AB keeper bracht redding en ook Jeffrey van Leur probeerde het maar eens, naast 
geschoten. 
Na de overtreding op Sylvano van den Brink, knalde Ferhat Halici  de bal keihard in de opgetrok-
ken AB muur en deed AB dit vier minuten later ook zonder resultaat aan de Elistha kant. 
In de 65e minuut was het helemaal over en uit voor Elistha. 
De linker aanvaller van AB, Stefan Gezius werd op pad gestuurd, omspeelde Jeffrey van Leur en 
schoot de bal rustig, onhoudbaar binnen . Stand 0-4. 
In een tegenaanval van Elistha mocht Roy Derksen ongehinderd inkoppen, na een pass van Fer-
hat Halici. 
In de 75e minuut scoorde Germaine Lenting uit een voorzet vanaf links de 0-5 voor AB. 
Sylvano van den Brink kon en had moeten scoren voor de oranjehemden, alleen voor de keeper 
duurde het net even te lang voordat hij de bal echt goed onder controle had. 
Jammer, een doelpuntje zou mooi geweest zijn. 
Michael Melsasail werd gewisseld voor de lang geblesseerde en terugkerende Roy Budel.   
Op de zwabberbal van opnieuw Germaine Lenting had Leon Leenders deze keer geen antwoord. 
Met de 0-6 op het grote scorebord begon het er nu wel dramatisch uit te zien voor Elistha en er 
moest ook nog een kwartiertje gespeeld worden. 
In de 80e minuut kreeg Elistha geen penalty toegewezen, nadat Ferhat Halici wel degelijk binnen 
de zestien meter was neergehaald. Ook daar moet je mee leven. 
Vier minuten later behoedde de Arnhemse keeper AB voor een tegendoelpunt.  
De vrije trap van Ferhat Halici werd tot corner verwerkt. 
Ook Danny Versteege, zat ook in de ziekenboeg, kwam nog even in het veld voor Roy Derksen. 
Het laatste wapenfeit was voor Elistha. Uit de pass van Pim ter Voert knalde Ferhat Halici de bal 
over het Arnhemse Boys doel. 
Met een 0-6 nederlaag is het wonden likken en op naar de volgende wedstrijd 
Gelukkig iets minder personeel in de ziekenboeg, maar a.s. zaterdag de bekerwedstrijd tegen de 
zaterdag 1ste klasser Bennekom. We wachten rustig af. 
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Pupil van de week was Zoë van Tiel uit de J 09-3 (verslag op pagina 28) 
De scheidsrechter was de heer Tom Schenk uit Nijmegen. 
Rapportcijfer :  7 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door 

 
 

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

 
Mahe 
 
 

Rest Competitieprogramma Elistha 1 
 

 
 

http://www.gelsing-steenhandel.nl/
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Pupil van de week 

 
Op 11 september 2016 vormde sportpark De Pas, de thuisbasis van Elistha, het decor voor de wedstijd 
Elistha 1 tegen Angeren 1.  
Joshua Kempkes van J09-03 had de grote eer om als pupil van de week het hele wedstijdgebeuren te  
ervaren. Best wel een beetje spannend maar ook heel erg leuk.  
Joshua werd hartelijk ontvangen door de spelers, door hoofdtrainer Ron van Stoffelen en door  
leiders Arie van Niekerk en Remco Hendriks. Joshua mocht bij de voorbespreking zijn, mocht de uitslag 
voorspellen, mocht meedoen met de warming-up  

 
en mocht aftrappen.  

 
Hoewel de keeper van Angeren 1 heel goed was, kon hij de bal van Joshua niet tegenhouden. Wat was het 
ook gaaf dat Roel, de trainer van Joshua ook nog kwam kijken met zijn vrouw en teamgenootje Zoë. 
Na de aftrap volgde een bloedstollende wedstrijd. Al in het eerste half uur kreeg Angeren veel kansen, on-
der meer twee op de lat en een bal op de paal. Er ging nog een bal voor langs en ook nog een afgekeurd 
doelpunt. Elistha 1 pakte haar kans en Angelo Maätita maakte er voor de rust 1-0 van (de door Joshua 
voorspelde eindstand).  

 
 
Ze vochten goed, hadden een goede inzet en waren fel in de duels.  
Na de rust ging het duel door. Kansen voor beide clubs.  
Opnieuw een afgekeurd doelpunt voor Angeren 1.  
Er kwam aardig wat blessuretijd bij maar wat een opluchting toen het 
eindsignaal klonk en wat gaaf dat Joshua de uitslag goed had voorspeld.  
Een knappe prestatie van Elistha 1 die tegen een sterke tegenstander 
moest spelen.  
 
Voor Joshua, die ook net jarig is geweest, was dit toch wel de kers op de 
taart. Zijn weekend stond in het teken van voetbal en feest.  
Zaterdag eerst met zijn eigen team met 11-1 gewonnen, daarna zijn  
verjaardagsfeestje en zondagmiddag pupil van de week.  
Zijn woordenschat is na deze ervaring wel wat groter maar wat was het 
gaaf. In de ogen van een 7-jarige zijn de spelers helden.  
 
De gesigneerde bal en het vaantje krijgen een hele mooie plaats.  
Heren van Elistha 1, ga zo door! 
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Pupil van de week 
 
Op zondag 25 september mocht ik, Raphaël Polaseke,  pupil van de week zijn in de wedstrijd die het  
eerste elftal speelde tegen Jonge Kracht. Al om 12.30 uur stond ik op de Pas klaar en nam Ruud mij mee 
om een paar dingen uit te leggen wat ik die middag kon verwachten. 
Ik vond het eerst best een beetje spannend: voetballen met de grote mannen, stel je voor! 
Maar gelukkig viel het mee en iedereen stelde mij op m’n gemak. En ik ken Julian Milatz al want die past 
wel eens op bij ons.  Nadat Ruud mij wat dingen had uitgelegd, mocht ik eerst bij de wedstrijdbespreking 
zijn. En daarna mocht ik samen met de spelers op het veld meedoen met de warming-up. Ik heb lekker 
veel overgeschoten met de bal; aannemen, passen, aannemen, passen… 
 
Daarna gingen we terug naar de kleedkamer en moesten we wachten tot de wedstrijd ging beginnen. 
Ik mocht voorop in de rij lopen, en toen ik al die mensen zag langs de lijn en die grote spelers, vond ik dat 
best een beetje spannend. Het was wel heel leuk dat ze gingen omroepen dat ik pupil van de week was! 

 
Toen mocht ik op de middenstip staan en meedoen 
met het tossen. Dat vond ik misschien nog wel het 
leukste van de wedstrijd , want nu weet ik hoe je 
dat moet doen! 
Toen ging de scheidsrechter fluiten en mocht ik af-
trappen. Ik ging er met de bal vandoor, maar er was 
niemand van de tegenstander die probeerde de bal 
af te pakken. Dus ik vroeg me af waar ze bleven 
want ik kon zomaar doorlopen naar de goal! Maar 
ze kwamen niet, en dat vond ik raar, en toen schoot 
ik náást in plaats van in de goal! Maar toen mocht 
ik een nog een keer schieten en toen was het wel 
raak. 
 

 
Daarna begon de wedstrijd echt en mocht 
ik naast de trainer op de bank zitten in de 
dug-out. Het was een spannende wedstrijd 
en het werd 1-1. Dat vond ik heel knap van 
Elistha, want de tegenstander was wel erg 
goed!  

 
Na de wedstrijd kreeg ik in de bestuurskamer eerst wat te drinken. 
En toen kwam de trainer en die gaf mij een bal met alle handteke-
ningen van de spelers erop en een vaantje van Elistha. De bal 
heeft een mooi plekje boven mijn bed, want als ik er mee ga voet-
ballen gaan de namen eraf en dat wil ik niet. 
 
Tenslotte mocht ik nog een frietje eten in de kantine. 
Ik heb erg genoten van deze middag en wil graag alle spelers, de 
trainer en de verzorgers bedanken, ook namens mijn ouders. Het 
was top! 
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Pupil van de week 
 
Ik,  Bram Strik, was op 2 oktober  pupil van de week.   
Ik vond het heel leuk dat ik van het begin tot het einde bij het eerste team van Elistha mocht zijn.  
Ik was bij de bespreking in de bestuurskamer, daarna mocht ik meedoen met de warming-up, ik 
mocht de aftrap van de wedstrijd doen en vervolgens in de dug-out de wedstrijd zien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elistha won met 4-2. Op het einde heb ik een 
voetbal gekregen met daarop de namen van de 
spelers en ook nog een vaantje.   
Ik werd als een VIP behandeld. 
 
 
 
Het was een onvergetelijke dag en ook nog een 
leerzame want heb veel mooie acties gezien en ik 
hoop dat ik deze met veel oefenen straks ook bij 
de wedstrijden kan laten zien.  
Ik ga nu nog meer mijn best doen om een goede 
voetballer te worden zodat ik later ook bij het  
eerste kan spelen.  
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Pupil van de week 
 
“10-0 voor Elistha” voorspelde Zoë enthousiast.   
  
Op zondag 15 oktober mocht Zoë van Tiel een middag meelopen bij het eerste elftal van Elistha, ze was 
namelijk Pupil van de Week. Onze jongens moesten tegen de Arnhemse Boys voetballen en eigenlijk alles 
zat mee.  

 
 

  
Het weer was fantastisch, de sfeer zat er goed in en de boys 
hadden vanwege de stand in de competitie slechtere  
kaarten. Helaas het heeft niet mogen baten. Elistha kon 
geen vuist maken en de doelpunten vlogen ons om de oren. 
Wij toch stiekem een beetje balen. Maar niet Zoë. Zij had de 
tijd van haar leven.  
Ze is verwend met snoepjes, drinken, frietjes, nog meer  
snoepjes en heel veel aandacht van de boys.  
Ze heeft een ontzettende leuke middag gehad en naast 
mooie herinneringen leuke presentjes mee naar huis geno-
men.  
  
Bij navraag door de leider of er nog knappe mannen tussen 
zaten, antwoordde Zoë resoluut “nee”. Daar was pappa na-
tuurlijk blij mee. Alhoewel wij toch vermoeden dat een aantal 
spelers wel indruk hebben gemaakt.  
Ik sluit af met onze complimenten voor de boys, de leiding, 
de verzorgers, de dames achter de bar en  
verder iedereen die haar zo’n fijne middag heeft gegeven.  
  
Roel en Ursula van Tiel 
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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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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 5 
 

5. De periode van begin seizoen 2010/2011 tot einde van het seizoen 2012/2013 

 
 
Seizoen 2010/2011 
In tegenstelling tot eerdere seizoenen kon gestart worden met voldoende leiding bij alle teams.  
Verder had de PR er voor gezorgd dat ook op materiaal gebied alle wensen waren ingevuld. Dit was al een goed 
begin dus. 
Op alle andere kaderplaatsen waren er nog een groot aantal vacatures. 
Positief was verder de groei bij de jeugd. Een stabiel aantal teams. 
Op 1 juli ging de nieuwe website online. Geheel up to date. 
Iedereen kon snel inzicht krijgen in indelingen, programma, afgelastingen en uitslagen. 
 
Dit seizoen werd gestart met een zaalvoetbalteam, dat deelnam aan de competitie van de KNVB.  
Na enkele zeer grote overwinningen in de vierde klasse, werd het team ingedeeld in de derde klasse en ook hier 
waren de eerste resultaten goed. 
Bij het veldvoetbal startte het eerste elftal zeer zwak. 
Na een aantal wedstrijden besloot hoofdtrainer Johan Hendriks, die net aan zijn zesde seizoen was begonnen, te 
stoppen. Ferry Leiwakabessy zou zijn taken tot het einde van het seizoen overnemen. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering trad Boudewijn Nuij af als penningmeester van de vereniging.  
Wel zou hij, op de achtergrond, zich bezig blijven houden met een aantal zaken op financieel gebied. In het dagelijks 
bestuur werd zijn opvolger Jurroen Cluitmans. Administratieve ondersteuning voor de penningmeester werd vanaf dan 
verleend door Jessica Janssen. 
Aan het einde van het kalenderjaar 2010 kon de eerste balans van het lopende seizoen worden opgemaakt.  
De prestaties van het eerste elftal waren er bepaald niet beter op geworden en tijdens de winterstop stond het team 
op een degradatieplaats.   
 
Bij de jeugd waren de prestaties over het algemeen zeer goed. 
De F2 haalde het eerste kampioenschap van het seizoen binnen door najaarskampioen te worden. 
 

 
V.l.n.r.: Joep Meussen, Kaan Uzun, Stijn Wolters, Jord Cluitmans, Jori Muller, 

  Revelino Nikijuluw, Roel Koeslag, Nathan Polaseke, Dani Muller en Nino van Setten. 
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Niet veel later behaalde ook de E1, na een sterk gespeelde competitie, de titel van najaarskampioen.  

 
Staand v.l.n.r.: Dick Raja Boean (trainer), Jericho Tap, Marciano Sapuletej, Sven Peters,  
        Noa Hendriks  en Chaquelin Tap (leidster). 
Zittend v.l.n.r.: Emirhan Bulbul, Jordy Zetz, Joep van der Meer, Pim Koeslag en Daniel Buil. 

 
 

De nieuwjaarsbijeenkomst was op 8 januari 2011. 
Zoals gebruikelijk werd deze bijeenkomst voorafgegaan door een toernooi van lagere elftallen en leiders. Dit toernooi 
werd gewonnen door het 2

e
 elftal. Ook was er weer de traditionele wedstrijd tussen het eerste elftal en een elftal 

bestaande uit oud-eerste elftal spelers. Winnaar werd Elistha 1 met 7-3. 
Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst werden ook een aantal jubilarissen gehuldigd. 
Omdat ze 25 jaar lid waren werden Jan de Bijl, Martin de Goey en Rowan Jansen gehuldigd. Ditzelfde gebeurde voor 
hun 40-jarig lidmaatschap met Herman Clappers en Jan Hendriks. 
Drie leden werden in het zonnetje gezet i.v.m. hun 50-jarig lidmaatschap t.w. 
Jan Nab, Wim Hendriks en Henk Straatman 
 

 
   v.l.nr.: Wim Hendriks, Jan Nab en Henk Straatman 
 
In februari werd bekend dat Ferry Leiwakabessy was aangesteld als trainer voor de selectie voor het seizoen  
2011-2012. 
Uiteindelijk slaagde het eerste elftal erin om naar een moeizaam seizoen, zich net nog te handhaven in de 4

e
 klasse. 

Inmiddels was wel duidelijk dat een groot aantal spelers van de selectie de club aan het einde van het seizoen gingen 
verlaten. De redenen waren divers. 
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De enige (voorjaars) kampioen was de F3. Een goed resultaat.  
Verder won E3 de KNVB beker. 
De zaalvoetballers wonnen in een volle sporthal in Elst de laatste wedstrijd van de competitie met 3-2 van de 
Beuningse Boys 4 en werden zo kampioen van de 3e klasse. Een zeer goed resultaat voor deze Elistha jongens in 
het eerste seizoen dat ze deelnamen aan de competitie. 
Op 8 en 9 april was er een zeer geslaagd jeugdkamp voor de pupillen in het Brabantse Lierop.  
 
De afsluiting van het seizoen was op zaterdag 28 mei. 
De middag begon met onderlinge wedstrijdjes van de pupillen tegen hun ouders. 
De dag werd afgesloten met een barbecue waaraan kaderleden, jeugd, ouders en andere belangstellenden 
deelnamen.   
Tijdens deze feestavond deelde voorzitter Jan Willem Berns mede dat de aandacht binnen de club meer richting 
jeugd zou gaan.  
De jeugd coördinatoren Andy Sapuletej en Johan Hendriks kregen hiertoe symbolisch een cheque van € 20.000,- 
aangeboden. 
Ook werden er nog 2 jubilarissen gehuldigd namelijk  Jaap Bos (links op de foto)  i.v.m. 40-jarig lidmaatschap en  
Andy Sapuletej omdat hij meer dan 25 jaar lid was. 

 

 
 
Onvermeld mag ook niet blijven dat onze accommodatiecommissie een compliment kreeg van de KNVB.  
Bij de zogenaamde “cultuurtechnische en bouwkundige accommodatiecheck” werd geconstateerd dat de totale 
accommodatie er goed en verzorgd uitzag.  
Dus trots is in dit geval wel op zijn plaats. 

 
Seizoen 2011/2012 
Bij de start van het seizoen lag de accommodatie er weer uitstekend bij. De velden lagen er prachtig bij en de kantine 
had een opknapbeurt achter de rug. 
Problematisch bleef het gebrek aan voldoende kader. Dit is breed binnen de vereniging, maar bij een aantal vitale 
commissies zoals de accommodatiecommissie en de PR commissie openbaart dit zich in grote mate. Dit wordt vooral 
verzorgd door de “vergrijzing” binnen deze commissies. 
Zeer positief was dat het contract met onze hoofdsponsor “Jansen Makelaars” uit Elst weer met een seizoen werd 
verlengd. 
 
Ondanks het vertrek van een groot aantal spelers kon hoofdtrainer, Ferry Leiwakabessy, starten met een grote, maar 
vooral zeer jonge, selectie. 
De jeugd startte met een groot aantal teams, die allen voorzien waren van voldoende begeleiding. 
In de zaalvoetbalcompetitie werd nu met 2 teams deelgenomen aan de competitie. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Peter Kuppen gekozen tot penningmeester.  
 
Met de winterstop kon de eerste balans worden opgemaakt. 
De start van het eerste elftal was niet best en bij de winterstop stond het team op de laatste plaats. Best wel jammer 
voor dit jeugdige team, maar er zou nog een tweede seizoenshelft komen om hier iets aan te doen. 
De resultaten bij de jeugd waren wisselend en de enige najaarskampioen was de C1. 
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De nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden op zaterdag 7 januari 2012. 
 
 
 
Tijdens deze bijeenkomst werd Geert Hendriks gehuldigd wegens zijn 
benoeming tot erelid van de vereniging. 
 
Hij werd toegesproken door voorzitter Jan Willem Berns. 
 
 

 
 
 
In het voorjaar kondigde voorzitter Jan Willem Berns aan m.i.v. het volgende seizoen te stoppen als voorzitter. 
Verder werden in de maand mei een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor leden en ouders van jeugdleden. Alles 
met de bedoeling verandering te brengen in het vrijwilligersbeleid. Het nijpende tekort noodzaakte tot een ander en 
minder vrijblijvend vrijwilligersbeleid. 
Edwin Peters werd benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer m.i.v. seizoen 2012-2013. Edwin heeft in het verleden in de 
jeugd en in het eerste van Elistha gespeeld. 
 
Bij de jeugd waren er maar liefst 4 voorjaarskampioenen. 
De F1, de C2, E3 en E4 behaalden het kampioenschap en werden natuurlijk uitgebreid gehuldigd. 
Daarentegen was zeer teleurstellend dat ons eerste elftal degradeerde uit de vierde klasse, toch een klasse waar we 
zeker in thuis willen horen.  Het spelniveau was duidelijk te gering om dit waar te kunnen maken. 
In het weekend van 1 t/m 3 juni werd weer een uitstekend jeugdkamp gehouden voor de pupillen. Dit maal zelfs een 
dag langer als gebruikelijk.  
 
In de zomer van 2012 slaagde de actieve PR commissie erin het contract met onze hoofdsponsor Jansen Makelaars 
met 3 seizoenen te verlengen. 
Verder werd er een driejarig contract afgesloten met de SNS bank uit Elst. Samen met Jansen Makelaars ging de 
SNS bank het hoofdsponsorschap gedeeld uitvoeren. 
Dus uitbreiding van sponsoring in een tijd van crisis. 
Verder was Elistha winnaar geworden van de BOBsport campagne gedurende de zomer. Dit leverde een compleet 
nieuw tenue op voor de B1. 
 
Seizoen 2012/2013 
De start van seizoen 2012-2013 zag er veelbelovend uit. 
De trainingen begonnen weer onder uitstekende omstandigheden. 
Een goede accommodatie en weer meer jeugdteams, die allen voorzien waren van adequate leiding.   
Het jeugdbestuur was weer volledig, met als voorzitter Albert van Kleef. 
Een goed initiatief was om weer te starten met de “Pupil van de week” bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Verder was de promotieregeling bij het eerste aangepast. In verband met een herinrichting van diverse klassen en het 
verdwijnen van de zesde klasse was er een beter mogelijkheid om te promoveren (de bovenste drie). 
 
Op vrijdag 16 november 2012 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering namen voorzitter Jan Willem Berns en secretaris Wilma Sapuletej afscheid. Helaas was er 
niemand beschikbaar om de functie van voorzitter over te nemen. Tot secretaris werd benoemd Mireille Wiersma. 
Door de mishandeling met dodelijke afloop van een grensrechter in Almere kwam er landelijk veel aandacht voor het  
niet meer tolereren van agressie. Ook Elistha werd hier veel aandacht aan besteed en maatregelen genomen. 
 
Het eerste elftal deed het goed. Met de winterstop stond men op een verdienstelijke tweede plaats.   
Verder werd reeds in december besloten om het contract met onze hoofdtrainer, Edwin Peters, met één seizoen te 
verlengen.  
 
Op 28 december 2012 overleed Jaap Bos, op dat moment voorzitter van de PR commissie. Jaap was een zeer 
enthousiaste voorzitter van de PR commissie. Voordien was hij lang actief geweest als voetballer en in diverse 
commissies.  
 
Een groot probleem bleef dat er vacatures waren voor twee belangrijke functies in het dagelijks bestuur, namelijk die 
van voorzitter en penningmeester. Met veel moeite en tijdelijke steun van enkele oud bestuursleden werd dit 
opgevangen. 



     

Seizoen 2016 / 2017                      Pagina 36     Clubblad 354 

 
 
 

De C1 en de F3 werden najaarskampioen. 
C1 

 
Boven links naar rechts: Frank Oosterbroek, Floris Meinardi,  Lisa Lewe,  Jeffrey van Leur, Elena Maätita, 
Daan Burgers, Alper Halaci,  Lucas Groeneveld. 
Onder links naar rechts: Jamiro Raja Boean, Rick Oosterbroek,  Job Burgers, Jihad Oulad Baktit, Bob 
Meinardi en Pieter Toisuta.  
 
F3 

 
F3 2012/2013 
 
Boven v.l.n.r.: Jedidja Polaseke, Zara de Boef, Luna Coenders, Rowen Schuler, Marcel Veenstra. 
Onder v.l.n.r.: Maico Geurtsen, Franklin Geurtsen, Reno Veenstra, Tim Wilcke, Wout Hoenekamp. 
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Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2013 werd Bep Hendriks gehuldigd als erelid van de 

vereniging.  

 
 
Wegens de vele verdiensten voor de vereniging hebben de leden van Elistha tijdens de Algemene Ledenvergadering 
benoemd tot erelid van onze vereniging.  
Iedereen die al wat langer bij de vereniging rondloopt kent Bep. Hij heeft veel voor de vereniging gedaan.  
Nadat hij de onderscheiding opgespeld had gekregen van secretaris poseerde Bep samen met zijn echtgenote Thea. 
 
In de loop van het seizoen werd er binnen de jeugd gestart met een nieuwe technische commissie.  
Er kwam een nieuw en duidelijk selectie- en indelingsbeleid.  
 
Het eerste elftal slaagde er niet in om in de reguliere competitie een promotieplaats af te dwingen. Maar wel was er 
deelname aan de nacompetitie. In twee wedstrijden tegen MASV uit Arnhem zou alsnog een promotie behaald 
kunnen worden. Helaas lukte dat niet doordat zowel uit als thuis met 2-1 werd verloren. Jammer. 
 
Wel kampioen werd de D1  

 
Spelers: Mike Broens, Bob Hendriks, Luc Gerretsen, Jordi Zetz, Noa Hendriks, Daniël Buil, Sam Janssen, Max 
Hendriks, Pim Koeslag, Joep van der Meer, Marciano Sapuletej, Olaf Verhaaf, Daniël Vleeshouwers, Carlito 
Wacki, Tijn Wiersma en Sven Peters. Trainers: Johan Hendriks en Andy Sapuletej, grensrechter: Jos Broens.  

 
Verder werd er tegen het einde van het seizoen voor het eerst in jaren weer een jeugdtoernooi georganiseerd bij 
Elistha. 
 
Tegen het einde van het seizoen (21,22 en 23 juni 2013) was er weer een zeer geslaagd jeugdkamp voor de pupillen. 
Dit werd weer gehouden in Brabantbos en viel weer zeer goed in de smaak bij de pupillen. 
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Seizoen 2013/2014 
In de zomerpauze was de PR commissie weer zeer actief. Het aantal reclameborden werd flink uitgebreid en verder 
was er weer een balsponsor voor alle thuiswedstrijden van het eerste. 
Het eerste elftal werd compleet in het nieuw gestoken met kleding van onze hoofdsponsor SNS bank.  
Daarnaast kregen maar liefst 5 andere teams een nieuwe uitrusting van een sponsor. 
 
De trainingen voor de selectie begonnen weer op 28 juli met een zware training in het bos. 
Bij de jeugd begonnen de trainingen, zoals inmiddels traditie, met een open training, op 10 en 11 augustus. 
 
Op 24 juli werden we opgeschrikt door het overlijden van Wilma Fischer op de leeftijd van 57 jaar. Wilma is jarenlang 
een zeer actieve vrijwilligster geweest binnen onze vereniging.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2013 werd er eindelijk weer een compleet Dagelijks 
Bestuur gekozen. Voorzitter werd Martin de Goey, secretaris bleef Mireille Nool en penningmeester werd Jessica 
Janssen Nederveen. 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd Jan Nab benoemd tot erelid van de vereniging. 
Naast het feit dat Jan al 55 jaar lid is, heeft hij zich veel ingezet voor de vereniging. 
Naast jarenlang actief voetballer was hij geruime tijd jeugdleider. Verder is hij nu al jaren lid van de accommodatie 
commissie. Hij is elke dag aanwezig om mede te zorgen voor onderhoud van gebouwen en velden. 
Op de foto wordt Jan de speld opgespeld door erevoorzitter Ben Holtrop. 
 

 
 
De najaarscompetitie verliep voor de teams divers. Het eerste elftal leek versterkt t.o.v. het voorgaande seizoen, maar 
de resultaten vielen tegen. 
Bij de jeugd verliep het uitstekend en de F1 en E2 werden najaarskampioen. 
 

 
E2 kampioen 2013/2014, met burgemeester van Asseldonk 

V.l.n.r.: Tomas Willemsen, Milan van der Well, Nathan Usmany, Tijs Martens, Wino Gerritsen,  
Ayte Cluitmans, Mila Hendriks, Jedidja Polaseke en Jesper Jansen. 
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De F1 met de volgende spelers: 
Boven v.l.n.r.: Bjarne Spithoven, Daan Jonker, Tygo Peters, Mauro Poelman, Reno Veenstra. 
Onder v.l.n.r.:: Senna Zwartkruis , Bas van de Molen, Pim Jansen, Imke Gasseling. 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Martin de Goey. Vervolgens kregen alle jubilarissen een speldje 
opgespeld door secretaris Mireille Wiersma  en ontvingen een bos bloemen. 

 
Tonnie Gódden en John Roinwawan werden gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap. 
Veertig jaar lid zijn Jan van Kleef en Theo Coenen. 
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Ook tijdens deze nieuwjaarsreceptie werd bekend gemaakt dat Ron Stoffelen de nieuwe hoofdtrainer van de 
vereniging werd m.i.v. seizoen 2014-2015. 
 
Leuk was de reünie van de A junioren (met begeleiding) van 1987. Deze reünie werd gehouden op zaterdag 12 april 
2014. 

 
Het eerste elftal slaagde er op nieuw niet in om te promoveren naar de vierde klasse. De nacompetitie was spannend 
en  een groot aantal supporters togen op zondag 1 juni 2014 naar Groessen voor de beslissende wedstrijd. Er werd 
zelfs een heuse harmonica bus ingeschakeld om een groot aantal supporters te vervoeren. 
Het mocht helaas niet baten. Een gelijkspel was voldoende geweest om te promoveren, maar na een ongelukkige  
wedstrijd werd met 3-1 verloren. 
 
Op zaterdag 31 mei 2014 was de afsluiting van het seizoen. Door het uitstekende weer werd het weer een gezellige 
Elistha middag. 
 
Seizoen 2014/2015 
Op zaterdag 16 augustus 2014 werd het seizoen bij de jeugd gestart met de traditionele instuiftrainingen. 
De selectie was al begonnen met hun trainingen op 1 augustus 2014, voor het eerst met de nieuwe hoofdtrainer Ron 
Stoffelen. 
Het clubblad ging het 40

e
 geregistreerde seizoen in en tevens werd afgesproken te stoppen met het clubblad in 

papiervorm. Besloten werd het clubblad m.i.v. 2015 in digitale vorm uit te brengen. Vooralsnog als proef en na een 
jaar een evaluatie. 
 
De Algemene Ledenvergadering van 21 november 2014 verliep rustig. 
De voorzitter maakte bekend dat het contract met de hoofdtrainer met een seizoen werd verlengd 
Elistha F1 werd najaarskampioen. 
 
In de loop van het seizoen werd bekend dat Elistha aan het einde van het seizoen de beschikking zou krijgen over 
een kunstgrasveld. 
Besloten werd dat dit zou komen op de plaats van het hoofdveld en dus ook het nieuwe hoofdveld zou worden. In de 
maanden juni en juli werd er intensief aan het hoofdveld gewerkt en eind juli werd het opgeleverd. Op 29 augustus 

2015 zal het feestelijk in gebruik worden genomen. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 werden weer een aantal jubilarissen gehuldigd. 
 
 

 
Van links naar rechts : Martin Jansen van de Laak (25 jaar), Peter Jacobs (25 jaar), Marcel Geurts (25 jaar) en 
Joop Meulenbeek (40 jaar). 
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In verband met het naderende jeugdkamp werd er op 15 en 16 april door de pupillen de sponsorloop gehouden.  
Deze bracht heel wat geld in de kas. 
De actieve organisatoren hadden daarnaast het idee om d.m.v. een “club van 50” de verdere benodigde geldmiddelen 

binnen te halen. 
Dit bleek een goed idee, want de financiering van het jeugdkamp kwam daardoor rond. 
 
Het jeugdkamp dat werd gehouden op 5,6 en 7 juni werd weer een groot succes. 
Het werd gehouden in het Brabantbos te Mierlo, inmiddels de vertrouwde plaats. 
Het eerste elftal leek lang mee te doen voor het kampioenschap, maar helaas ging het in de laatste wedstrijden net 
mis. 
Wel resteerde een beslissingswedstrijd tegen Victoria’25 om een plaats in de vierde klasse. Deze wedstrijd werd 
gespeeld in Weurt en helaas werd deze druk bezochte wedstrijd ongelukkig verloren met 3-1. 
Een derde kans op promotie waren de nacompetitiewedstrijden tegen OVC’65 uit Oosterbeek. 
Ook deze derde kans werd niet benut omdat beide wedstrijden werden verloren. 
 
Maar natuurlijk waren er ook kampioenen aan het einde van het seizoen. 
 
Op 26 april 2015 was ons tweede elftal de eerste die kampioen werd. 

Met liefst 9-1 werd tegenstander MASV2 uit Arnhem verslagen. 
 

 
Boven v.l.n.r.:  
Jan Hendriks (trainer), Albert van Kleef (grensrechter), Nick van Kleef, Dean Polman, Ferry van Druten,  
Semin Iriskic, Casper van Belle, Angelo Maätita, David Arts, Robin van Zadelhoff, Andy Sapuletej,  
Jurrian Ruiten. 
Onder v.l.n.r.: 
Gustaaf Pas, Dennis  Neervoort, Eric van der Upwich, Dennis Geurts, Rob Boekelmans, Jeroen Ruiten,  
Hamed Sadiqi 
Op deze foto ontbreken leider Hartger van de Kamp en vaste grensrechter Eric Spee. 
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De F1 was al najaarskampioen geworden en dus hoger ingedeeld (1

e
 klasse), maar aan het einde van het seizoen 

werd dit team ook in deze hogere klasse kampioen. 
Een prestatie van formaat en als klap op de vuurpijl werd ook nog eens de K.N.V.B. beker gewonnen. Hulde natuurlijk 
ook aan de trainers Marco Hofman en Dennis Schnitzler en leidster Renate Diks. 

 
Bovenste rij v.l.n.r.: Borre Heij, Vince Hoogveld, Cas Stevens, Owen Schnitzler 
Onderste rij v.l.n.r.: Twan Gesink, Twan Hofman, Mauro Poelman, Silvio van Winsen en Tygo Peters 
Trainers F1: Marco Hofman en Dennis Schnitzler 

 
Ook de F2 werd voorjaarskampioen. 

 
Spelers van links naar rechts: 
Omar Kalid Aldolemi,  Ramon Vosselman,  Benjamin Spaan, Dinand Kersten, Dylan Boone, Danny Dulos, 
Giovanni Peters, Maik van der Woude en Lyvana Janssen 
Trainers: Links Marco Peters en rechts Edwin Boone 
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VERJAARDAGEN 

 
 

NOVEMBER DECEMBER

01 BILLAL HASSAN 01 HENK STRAATMAN

03 TWAN GESINK 02 FEMKE PETERS

04 MILA HENDRIKS 03 HARTGER VAN DE KAMP

07 ANDY SAPULETEJ 04 TOM KOESLAG

09 JERICHO TAP 05 ROY DERKSEN

09 CARLITO WACKI 10 RENZO HILVERS

13 TRIENA HENDRIKS PETERS VAN NIJENHOF 10 REINDER PETERS

14 PIM TER VOERT 13 STEFAN CORNELISSEN

15 DICK RAJA BOEAN 13 RICK OOSTERBROEK

16 DJAMARA NANERE 13 ESMEE SANDERS

19 AIMEE POELMAN 13 JOHAN VERHEYEN

19 RICARDO SCHOUTEN 14 NICKY KOP

20 JOB LEENDERS 14 MILAN VELDKAMP

20 QUINTEN WILLEMS 15 GEERT DULOS

22 BRITTANY BURGERS 15 RAUL VEENSTRA

23 COEN HOOGVELD 16 BRITT GROENENDIJK

24 MARCEL KOESLAG 16 FRANK USMANY

24 ERIK VAN DER UPWICH 17 CHRISTIAN PAUL

25 LUNA COENDERS 18 BRETT BOONE

26 BART BERNS 19 ALEXANDER ARENDS

28 DURMUS KARAKAYA 19 KEVIN GERRIST

29 CANE VAN RAAY 24 WESSEL VAN ELST

24 LISSE WILLEMSEN

30 BERRY VAN DE BIEZEN

31 TYAGO HULSHOF
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ONZE SPONSORS 
 

HOOFDSPONSOR :    DRIES EN CO

SUBSPONSOR : IMPACT PERSONEEL

Elistha 1 :                            DRIES EN CO

Elistha 2 :                            HCR 'T WAPEN VAN ELST

Elistha 3 :                            ALBERT VAN KLEEF 

Elistha 4 : HOUTHANDEL WOUDENBERG  
 
RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN IUVARE, administratie - belastingen

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf JANSEN MAKELAARS 

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant J. JANSEN, aannemingsbedrijf

AUTOBEDRIJF BEUSE 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 KLOMP, dierenartsen OZON BV afval olie

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DENNED, Beheer en Onderhoud BV PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DRIES EN CO, restaurant SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

ETOS ELST SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.

FINE FOOD VILLAGE SNELDERS SPORT

FLYNTH, accountants en adviseurs 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  
 

Koop bij onze sponsoren!! 
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ONZE SPONSORS 
 

CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AMI KAPPERS kapper JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF BEUSE JEWELZ & MORE

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

BLOEM-ID LA STRADA ijssalon - lunchroom

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN MANTEL for fashion and sport

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MEGALUX rolluiken en zonwering

COLOURS HOME VAN AALST NOTARISSEN ELST

DA VAN OORT drogisterij OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DE KLOMP, dierenartsen ONDER DE TOREN

DE LEEUW TOPSLAGERIJ OUWERLING OPTICIENS

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PLAZA HENDRIKS cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DRIES EN CO, restaurant ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

EXPERT ELST electronica winkel SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNS BANK

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN DE WAL woninginrichting

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

HUTING, schilderwerken VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

IUVARE, administratie en belastingen VINK HEKWERKEN ELST

SPONSORING AED ZOLL Benelux 

BANNER WEBSITE

HENDRIKS CLEANING PLAZA HENDRIKS

IUVARE, administratie - belastingen ZOLL Benelux

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL

AUTOSCHADE ELST PLAZA HENDRIKS

EDDIE VAN OOIJEN RENE VAN DAM

IMPACT PERSONEEL SNACKBAR VAN BURK

JALA SNELDERS SPORT

JUMBO MACLEANE STEENHANDEL GELSING

KEMPKES LANDMETEN WELKOOP ELST

KIOSK HUNERPARK NIJMEGEN WILLEMSEN WONEN

MARTENS METAAL

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  
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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 Jurroen Cluitmans    06-21208331 

       

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 december 2016 
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