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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Twee jaar geleden zijn we gestopt met het papieren clubblad en verder gegaan met een digitaal 
clubblad. De reacties blijven over het algemeen positief en dus gaan we, in ieder geval nog een 
jaar, gewoon door op deze wijze. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we ons op voor de 
feestdagen aan het einde van het jaar. 
Opvallend is wel dat er tot nu toe heel erg weinig wedstrijden zijn afgelast, maar dat komt natuur-
lijk ook doordat over een kunstgrasveld beschikken. 
De jeugdteams die aan de najaarscompetitie deelnamen, hebben hun wedstrijden zonder proble-
men allemaal kunnen spelen. Bij de jeugd is het najaar seizoen dus afgelopen en de JO09-1, 
JO13-1 en de JO17-2  zijn najaarskampioen geworden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te 
vieren. 
De overige jeugdteams hebben het wisselend gedaan in de najaarscompetitie.  
Bij de senioren zijn de resultaten wisselend. Het eerste elftal is na een goede seizoenstart in de 
onderste helft van de ranglijst beland.. 
 
In dit clubblad verder o.a. mededelingen van het bestuur, aandacht voor de kampioenschappen, 
weer een aantal sponsoren die bedankt worden en de  verslagen van de wedstrijden van het eer-
ste. Ook aandacht voor ons team dat heeft deelgenomen aan de Elster Dorpsquiz.  
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig en  gezond 
2017 toe. 
 
Ik doe hierbij een oproep om ook de komende periode nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke 
door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Wim Hendriks 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017 

 
 
Op zaterdag 7 januari 2017 houden wij een nieuwjaarsreceptie met live muziek. 
 
Voorafgaande aan de receptie wordt om 18.30 uur de traditionele wedstrijd tussen het  
huidige eerste elftal en een elftal bestaande uit oud eerste elftalspelers gespeeld.  
 
Aansluitend is er een gezellige avond met een drankje en een hapje tot ……….. 
De muziek wordt deze avond verzorgd door DJ Pepijn. 
 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters, ouders van jeugdleden en   
vanzelfsprekend onze sponsors uit voor deze Nieuwjaarsreceptie. 
 
U bent allen van harte welkom 

 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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Mededelingen Bestuur 
 

Sporten op kunstgras veilig.  
De rapportage van het RIVM is binnen en hieruit blijkt dat sporten op kunstgras veilig is.  
Het laatste nieuws kun je altijd lezen op onze website http://www.sc-elistha.nl/ 

 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering van 18 november 2016           

 
De vergadering werd geopend door voorzitter Martin de Goey.  
Duidelijk is dat de vereniging er goed voorstaat. Naast de positieve resultaten, zoals de promotie van het 
eerste elftal en de diverse kampioenschappen bij de jeugd is duidelijk dat we met een flinke groei bezig 
zijn.  
De aanwas van vooral jeugdleden zet flink door. Dit zal ook naar de winterstop weer leiden tot uitbreiding 
van het aantal teams. 
Ook zijn alle teams ook weer voorzien van gesponsorde kleding en vele teams hebben ook trainingspakken 
en andere materialen van sponsors ontvangen. 
Elistha is financieel gezond en er zijn diverse plannen voor de nabije toekomst.  
Zo zullen de komende zomerpauze een aantal zaken worden aangepakt, zoals de toiletgroep en kantine.  
Verder zijn er nog steeds plannen om de accommodatie uit te breiden, maar dat gebeurt pas als het  
financiële plaatje in orde is. 
Tenslotte zal er in de nabije toekomst veel aandacht zijn voor een goede technische begeleiding van onze 
jeugdteams.  
Vervolgens ging de voorzitter uitgebreid in op de diverse goed functionerende commissies binnen de  
vereniging. Hij noemde de PR commissie en de oud papier ploeg, die beiden op hun eigen wijze zorgen 
voor een enorme financiële bijdrage aan de vereniging.  
Verder dank aan de actieve technische commissie, die zorgen dat de accommodatie er altijd verzorgd en 
netjes uitziet. 
Ook de jeugd- en seniorencommissie werden bedankt voor hun inzet. 
Tenslotte ook nog de mensen die zorgen voor het randgebeuren, zoals de entree en lotenverkoop, de 
scheidsrechters en grensrechters, de mensen van de zaterdagdienst, de barmedewerkers, onze bestuurs- 
en commissieleden en verder allen die het mogelijk maken om het een ieder bij ELISTHA zo aangenaam 
mogelijk te maken.  
Allen bedankt. 
 
Verder nog kort een aantal punten die op deze vergadering aan de orde kwamen. 

1. Bestuursverkiezing 
 Jurroen Cluitmans wordt welkom geheten als nieuwe penningmeester. 
 Mireille Nool blijft nog 1 jaar aan als secretaris. Er wordt een opvolger gezocht. 
 Wilco Visser wordt met meerderheid van stemmen aangenomen als jeugdvoorzitter.  
         Rowan Janssen neemt de taken van Jan Hendriks over bij de seniorencommissie. 

2. Verslagen en begrotingen.  
Alle verslagen en begrotingen zijn goedgekeurd. 

3. Rondvraag. 
Naar aanleiding van een vraag in de rondvraag werd door de vergadering besloten dat de jongste 
jeugdteams, die thuis niet op kunstgras trainen en voetballen, dat ook in uitwedstrijden niet zullen 
doen. Er wordt dus bij uitwedstrijden afgestemd met de tegenstander en eventueel niet gevoetbald. 
De KNVB legt is dat geval geen sancties op. 
 

Al met al een vergadering in goede en positieve sfeer. 

 

Het bestuur van Sportclub Elistha bedankt iedereen voor de inzet en  

ondersteuning het afgelopen jaar en wenst allen prettige Kerstdagen  

en een gezond en sportief 2017 

http://www.sc-elistha.nl/
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Trainingen tijdens de winterstop 
Tijdens de winterstop is er een aangepast trainingsprogramma voor de trainingen op veld1.  
Verder trainen de Kabouters en de JO9- en J11 teams in de gymzaal van het OBC college . 
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ELISTHA JO13-1 (D1) najaarskampioen 
 
Met groot machtsvertoon is de D1, of tegenwoordig de JO13-1 najaarskampioen geworden door negen        

wedstrijden op rij te winnen. 

Met het idee dat zelf voetballen en veel balbezit hebben leerzamer is dan alleen maar achteruitlopen en verde-

digen is de D1 ingeschreven in de derde klasse. 

Voetballen is immers pas echt leuk als je veel de bal hebt en kunt samenspelen. 

Nou dat is in deze eerste seizoenshelft wel gelukt. Al bij de eerste wedstrijd in Heteren heeft deze ploeg de lat 

hoog gelegd, daar zat veel voetbal in. 

Veelal met goed voetbal werd de ene na de andere tegenstander over de knie gelegd. 

Directe concurrenten werden van het veld af geblazen, zo ook de nummer twee RKHVV. 

 
 

En zoals zo vaak in deze competitie was het verschil al in de eerste minuten gemaakt. Binnen de minuut lagen 

vreugde en verdriet dicht bij elkaar, waar het de hele week ging over het feit of de al weken geblesseerde Mila 

nog even kon spelen, spatte de droom van spits Pim uiteen. Na een halve minuut, bij het eerste doelpunt, ging 

het voor hem mis en viel hij uit met een zwaar gekneusde enkel. (sterkte Pim) 

Maar daartegenover stond de vreugde van het eerste doelpunt, scoren ruim binnen de minuut, we flikken het 

vaker. Ook nu dus, een actie van Bjarne, een blok van Pim en een eigen doelpunt van RKHVV of was het toch 

Niek die het laatste zetje gaf. 

Wat een droomstart tegen de nummer twee, die hevig onder de indruk was van de felheid en de druk die Elistha 

ontwikkelde in deze fase. Na drie minuten konden de gasten wederom niet onder de druk uitkomen, ze kregen 

de bal maar niet weg uit de 16 meter en toen dat wel lukte stond Kay klaar om de bal binnen te knallen. 

 
Elistha liet niet los, ook dat hebben we dit seizoen al vaker gezien, en na 6 minuten flitste Bjarne weer over de 

rechtervleugel, Nathan koos prima positie en schoof de bal binnen, 3-0 wedstrijd gespeeld. Kopjes bij de tegen-

stander naar beneden, Elistha liet de bal vlot rond gaan van voet naar voet. Van RKHVV viel één kans te note-

ren, keeper Tijs moest even flink aan de bak om een foutieve inspeelpass van hemzelf te herstellen. Op veel 

meer foutjes is Tijs gedurende het seizoen niet te betrappen geweest, keepend is hij al erg goed, maar ook zijn 

voetbalspel is enorm verbeterd. 

Afijn, we spelen erg goed in balbezit, oefenen ook erg veel op het verbeteren van de inspeelpass en het door 

bewegen zonder bal. 
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Na 19 minuten een doelpunt van gelegenheidsspits Ayte. Ayte die op veel posities uit de voeten kan en is ge-

bruikt dit seizoen, zelfs tot keeper toe. 

Nog voor rust stak Ed (eigen doelpunt) ons de helpende hand toe, en toen vervolgens Ayte twee keer kon profi-

teren van mooie passes van Kay leek een monsterscore in de maak, en dat tegen de nummer 2. 

In de rust was al duidelijk dat de jongens zich niet alleen tevreden stelden met de titel, in deze wedstrijd moes-

ten we de 0 houden, we moeten er meer maken en nog beter spelen in balbezit. Want deze groep legt de lat 

hoog, ook als het al goed gaat gaan ze zelf op zoek naar verbeterpunten. Vaak gaat het over het inspelen, het 

door bewegen, de posities, het coachen. Dingen waar de trainers de hele week, het hele seizoen al op hameren. 

Afijn, de tweede helft dus, met voor de spelers nog voldoende uitdaging om er een mooie helft van te maken. Al 

heel vlot soleerde Bjarne door de verdediging en kon zijn doelpunt meepikken, 8-0 na 32 minuten spelen. Elistha 

bleef goed aan de bal, de bal kon door het goede positiespel in de ploeg worden gehouden en waar mogelijk 

aan de andere kant worden geopend. Van RKHVV was niets te vrezen, bij balbezit op onze helft werden de 

aanvallen vakkundig onschadelijk gemaakt door Tom, Franklin, John en Jesper, die vervolgens ook snel het spel 

weer naar voren probeerden te verleggen. Snel inspelen op Reno en Nick om vervolgens via de middenman 

weer een opening te vinden aan de andere kant. Oranje moet maar eens kijken hoe het ook kan.  

Zonder verdere spanning maar met veel kijkgenot was het goed toeven voor het toegestroomde publiek, de 

wedstrijd ging niet vervelen, daarvoor was het spel te leuk om naar te kijken. Leuk ook omdat iedereen elkaar de 

bal gunt, ook in kansrijke positie. Leuk ook omdat iedereen elkaar motiveert om mee te doen zonder bal, blijf in 

beweging jongens. Na 43 minuten weer een doelpunt van Elistha, ditmaal ging Niek er op links solo van door en 

hij kon de bal zo in de korte hoek binnen prikken, 9-0 

Aan het eind van de wedstrijd toch nog wat speeltijd voor Mila, bij deze stand moest dat kunnen. Bij Mila aange-

geven dat hij niet mocht sprinten, geen rare bewegingen etc., niet schieten met rechts. Maar ja, het blijven wel 

kinderen en dus kreeg hij in de drie speelminuten toch twee geweldige ballen van Niek aangespeeld. De eerste 

ging nog heel voorzichtig op buitenkant paal, maar bij de 2e kans zag je hem welhaast denken "maar deze 

schiet ik erin" en zo schoot Mila de 10-0 eindstand op het bord. 

 
Vervolgens kon het feest losbarsten, T-shirt aan en op de foto.  
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Douchen met de inmiddels welbekende liedjes, een rondrit door Elst en een scene op het bordes van het ge-

meentehuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nog een huldiging in de kantine met een herinneringsbeker voor iedere speler, een frietje en een drankje erbij. 

 
Als laatste nog de mededeling dat de training voor de volgende dinsdag een keer werd overgeslagen. Allen kre-
gen ook nog een uitje aangeboden, namelijk de wedstrijd Jong Oranje tegen Jong Portugal op de Vijverberg in 
Doetinchem. 
Daarna pakken we de draad weer op, we willen nu ook de laatste wedstrijden in de competitie winnen.  
Vervolgens gaan we door met oefenwedstrijden tegen 2e klassers, kijken of we de goede ontwikkeling ook voort 
kunnen zetten op een hoger niveau. 
Johan. 
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ELISTHA JO9-1 (F1) najaarskampioen 
 

 
 
Op zaterdag 3 december speelde Elistha JO9-1 in Arnhem hun laatste wedstrijd, tegen VDZ JO9-3. Ze moesten 
winnen om medekampioen te worden in de 3e klasse, met MASV JO9-1.  
Er stond veel publiek langs de lijn, en in de vrieskou speelden Dani, Pim, Len, Senn, Swen, Jason, Jayden, 
Aristides en Nylan een goede wedstrijd, die met 2-4 werd gewonnen.  
Vanuit De Pas kreeg het team, met trainers Jeroen, Noa en leider Ivo, een rit op de kar door het dorp. Een ver-
diend feestje in de kantine maakte deze dag compleet.    
Gefeliciteerd mannen, namens heel Elistha.  
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ELISTHA JO17-2 (B2) najaarskampioen 
 

JO17-2 (B2) van Elistha is op zaterdag 19 november najaarskampioen geworden. 
Het kampioenschap werd behaald na  een mooie overwinning in de uitwedstrijd tegen OSC : 3-7. 
Door deze overwinning konden de tegenstanders in de competitie het team niet meer inhalen. 
 
Namens geheel Elistha van harte gefeliciteerd. 
 

 
 

ELISTHA JO11-4 (E4) net geen najaarskampioen 
 
De laatste competitiewedstrijd ging helaas niet door. 
Maar er werd uiteindelijk wel een knappe tweede plaats gehaald en dus toch even een momentje om deze  
succesvolle periode te evalueren. 
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SPONSORS BEDANKT 
 

Nieuwe kleding Elistha MO13-2  
 

 
 
Dennis Hendriks van www.goedkoopstevloertje.nl heeft trainingspakken geschonken aan 
de meiden van MO13-2. 
De speelsters hebben mooie trainingskleding aangeboden gekregen van: Remco Hageman 
van www.parallel.nu, Willem Jan van Anholt van www.anholt.nu en Henk van Londen van www.hvlklus.nl . 
Namens MO13-2, trainer Hans van den Brenk en het bestuur, bedanken wij deze heren, met een  
bloemetje, voor hun sponsoring. 

 

http://www.goedkoopstevloertje.nl/
http://www.parallel.nu/
http://www.anholt.nu/
http://hvlklus.nl/
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SPONSOR BEDANKT 
 

 
 
Het derde elftal van Elistha heeft een nieuwe sponsor. 
 
Door externe opstandigheden is er helaas niet direct aandacht aan besteed, waarvoor onze  
excuses aan de sponsor. 
Maar nu toch een foto, met daarop de spelers die trots  
poseren in het nieuwe tenue.  
  
 
Wij danken Albert van Kleef.  
eigenaar van Klusbedrijf Elst 
voor het sponsoren van dit tenue. 
 
 

 

 Adres: De Woerd 13 

  6662 ZD ELST 

 Telefoon: 0650471628 

 Email: 

 
 
info@klusbedrijfelst.nl 
 

 
 
 

mailto:info@klusbedrijfelst.nl


     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 17     Clubblad 355 

 

 

 

  



     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 18     Clubblad 355 

VERSLAGEN ELISTHA 1 
 
 

OVC’85 1 - Elistha 1                                                Ruststand 1 - 0                       Eindstand  4 - 0 
Gespeeld op zondag 30 oktober 2016 

 
Elistha weet niet te scoren 
 
Vooraf gezien altijd al een beweeglijke, technische ploeg geweest om tegen te spelen. 
In het begin wist Elistha het aardig bij te sloffen, maar ging toch met een te hoge score tegen terug 
naar Elst.  Plus het feit, dat Elistha ook nu weer met een aantal  invallers moest aantreden en dat 
zal het in de komende weken niet anders zijn. 
Na enig aftasten kreeg Elistha zomaar een vette kans om op voorsprong te komen. 
Na een pass van Julian Milatz op de vrijgelopen Sylvano van den Brink stond deze ineens vrij voor 
de OVC '85 doelman, echter zijn ingeschoten bal onder de keeper door was te zacht om Elistha 
op 0 - 1 te zetten. 
In de 14e minuut zagen we een poging van Roy Budel en even later moest Leon Leenders ingrij-
pen om erger te voorkomen. 
OVC '85 probeerde met positiespel bij het doel van Elistha te komen , terwijl de oranjemannen dit 
via de counter probeerden. 
In de 32e minuut werd de bal uit een vrije trap hoog voor het Elster doel gebracht en door een van 
de aanvallers doorgekopt net tegen de arm aan van Roy Derksen. 
Hands en een penalty voor OVC '85.  Luit Ernst verzilverde dit buitenkansje  1 -0 
OVC '85 probeerde direct door te drukken maar met een schot in de muur uit een vrije trap vanaf 
20 meter en een redding van keeper Leenders kwam OVC '85 verder niet. 
Net voor rust toch nog twee oplevingen van Elistha. Eerst het schot van Jimmy Scheerder, hoog 
over, uit een corner van Michael Melsasail en de knal van Renzo Stoffelen waarbij de Ooster-
beekse keeper alle zeilen moest bijzetten om de bal uit zijn doel te houden.   
Na twee minuten blessuretijd, thee drinken met een 1 - 0 ruststand 
Elistha begon weer goed aan de tweede helft getuige de twee pogingen, eerst een vrije 
trap met een redding van de OVC doelman met een aansluitende corner met weer een corner en 
twee minuten later vloog de bal uit Ferhat Halici's vrije trap vanaf zo'n 24 meter over. 
Twee minuten later scoorde Joost Jansen aan de andere kant de 2 - 0 voor OVC'85 nadat hij de 
bal goed aangenomen had en zelfs Leon Leenders geen kans had. 
In de 56e minuut ging Roy Budel en kwam Angelo Maätita. 
Het noodlot sloeg in de 64e minuut toe, nogmaals een penalty voor OVC nadat Jeffrey van Leur 
een klein schouderduwtje uitdeelde aan een aanvaller van OVC '85. Bovendien kreeg Jeffrey een 
rode kaart.  
Ook nu weer scoorde Luit Ernst .  Stand 3 -0 
In de 66e minuut de wissel van Michael Melsasail met Dean Polman. 
Doordat ook onze steunpilaren wel eens een foutje maken (Pim ter Voert) kwam Elistha duur te 
staan. Met een simpel balletje voor vanaf de rechter kant kon Ampa van de Drift  de 4 - 0 laten 
aantekenen op het grote scorebord. 
Ook Leon Leenders moest zich nog geblesseerd ( 70e minuut )laten vervangen door Stefan Polic. 
Deze invaller keeper wist met zeker drie reddingen Elistha voor een nog grotere nederlaag te be-
hoeden. 
Echte kansen of pogingen voor Elistha vielen er jammer genoeg niet te noteren. 
Na vier minuten blessuretijd blies scheidsrechter Mol af voor deze uiterst sportieve wedstrijd. 
Rapportcijfer voor de man :    4 ½  
 
Mahe 
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GVA 1 - Elistha 1                                            Ruststand 2-1                       Eindstand  4-1 
Gespeeld op zondag 6 november 2016 

 
Gysbrecht van Aemstel sterker dan Elistha 
 
De naam van de voetbalclub uit Doornenburg, kortweg GVA genoemd, is mooi maar kon Elistha 
ook iets moois doen in de wetenschap, dat er voor deze middag weer twee spelers ontbraken , 
keeper Leon Leenders, geblesseerd en Jeffrey van Leur, geschorst voor 1 wedstrijd  en ook nog 
die paar langgeblesseerden. 
Maar je moet roeien met de riemen die je hebt en Elistha zou het moeten doen met de spelers, die 
trainer Ron Stoffelen tot zijn beschikking had. En dat was een dunne keus. 
Al in 2e minuut vloog de eerste de beste kopbal van GVA maar net voorlangs het Elistha doel.  
Het zal je toch gebeuren, dat die er in gaat. 
Ferhat Halici probeerde het van afstand (20 meter) maar vond de GVA keeper op zijn weg. 
Half weg de eerste helft sloeg het noodlot voor Elistha al toe. Gewoon domme pech. 
Uit een GVA voorzet vanaf rechts scoorde niet GVA, maar wel onze grootste man in de laatste  
Linie. Roy Derksen.  E.D.  wat in ''eigen doel'' betekent. Stand 1 - 0 
In de 31e minuut een snelle uitval van GVA , waarbij Stefan Polic eerst nog redding kon brengen, 
maar in de rebound toch kansloos was op de ingeschoten bal van Jordy Wigman,  Stand 2 - 0 
Vier minuten later toch een kansje voor Angelo Maätita, bal voorlangs, na goed aangeven van 
Sylvano van den Brink. Dit was tevens zijn laatste optreden, want  twee minuten later ging ook 
Maätita naar de kant met een blessure. Alweer een man minder. 
Dean Polman kwam voor hem in het veld. 
Vanaf dit moment begon Elistha iets beter te voetballen. Uit een corner van Ferhat Halici lag de 
bal nadat deze in eerste instantie was afgeslagen zomaar ineens voor de voeten van Sylvano van 
den Brink. Ja , hij weet wel wat ermee gebeuren moet. 
Scoren en dat deed hij dus wel. Stand 2 - 1 
GVA was de weg wel even kwijt, want zij hadden geluk dat weer Sylvano van den Brink net 
niet lekker bij de bal stond om vrij in te schieten.  De pass was van Dean Polman. 
Had zomaar gekund. Ook de kopbal van Renzo Stoffelen had een beter lot verdiend. 
Misschien eerst aannemen en dan schieten in plaats van te koppen. 
De laatste actie voor rust was weer voor Elistha met als vrije trappennemer Ferhat Halici zoals 
gewoonlijk achter de bal.  De mee opgekomen Roy Derksen, hij wilde natuurlijk ook scoren in het 
goede doel, maar deze keer kwam hij net iets te kort. 
Ruststand 2 - 1  
Net na rust direct al het eerste kansje voor GVA , de bal maar net naast geschoten. 
Het bleek echter uitstel van executie , want een minuut later lag het witte monster toch achter de 
Elistha doelman Stefan Polic nadat de gehele verdediging was uitgetikt. 
Stand 3 - 1  Doelpuntenmaker was Tom te Boekhorst. 
In de 50e minuut een aanval opgezet door Ferhat Halici en Sylvano van den Brink met als 
eindstation Julian Milatz. Jammer te hoog en overgeschoten. 
Daarentegen kwam Elistha weer een keer goed weg maar net over en even later de knappe red-
ding links onderin van de Elistha doelman.  Vijf minuten later moest hij weer aan de bak bij een 
kopbal van GVA 'er. 
Over en uit was het voor Elistha toen Jimmy Scheerder een GVA aanvaller ten val bracht binnen 
de 16 meter.  Nee toch en een pingel ook nog ,binnengeschoten door Bram Derksen , ditmaal 
geen enkele kans voor de Elistha keeper.    Stand 4 - 1  
Elistha bracht nog wel twee wissels in : Michael Melsasail en Danny Versteege gingen 
naar de kant en voor hen kwamen Jordy Toonen en Carlito Wacki. 
Ook Julian Milatz kon niet meer verder, ook al geblesseerd en zo stond Elistha met 10 man en 
met nog 20 minuten te spelen. 
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Nog een keer moest Stefan Polic aan de bak maar bracht  redding met zijn rechter voet. 
GVA geloofde het zelf ook wel en met een schot voorlangs het Elistha doel hielden ook 
zij het voor gezien. 
Met nul minuten blessuretijd blies scheidsrechter M. Benali uit Bennekom voor de 
laatste keer in deze zeer sportieve wedstrijd. 
Rapportcijfer voor de man :   6 ½  
 
Mahe 
 

 
 
 

Elistha 1 - Driel 1                                            Ruststand 0-5                       Eindstand  0-7 
Gespeeld op zondag 13 november 2016 

 
Elistha krijgt flink op de broek 
 
Waar men al bang voor was, gebeurde inderdaad in de wedstrijd tegen Driel . 
Een snelle achterstand en dan achter de feiten aanlopen. 
Het was niet het slechte weer dat Elistha parten speelde maar wel de tegenstander 
In eerste instantie was daar nog in de derde minuut de geweldige redding van Leon Leenders, die 
de bal links onderuit de hoek tikte. 
Het bleek slechts uitstel van executie, want Elistha verloor de wedstrijd tussen de  twaalfde en de 
dertigste minuut, toen de Drielse machine op stoom was gekomen en maar liefst vijf keer scoorde. 
Elistha had tegen dit geweld totaal niets in te brengen en de eerste poging voor Elistha kwam op 
naam van Ferhat Halici in de 34e minuut maar de Drielse keeper stond op de goede plaats. 
In de 37e minuut schoot Dennis Knuiman ook nog maar eens op de paal, dat geluk had Elistha 
dan nog. 
De vrije trap van Ferhat Halici op Sylvano van den Brink had een beter lot verdiend maar ook nu 
weer gepakt door de Drielse sluitpost.  
In de 41e minuut nog een bal over geknald door Driel en net voor de rust nog een bijna kombinatie 
tussen Halici en van den Brink. Weer net niet. 
Dan eerst maar even thee drinken en van de schrik bekomen.   Ruststand  0 - 5 
Dean Polman was nieuw in de tweede helft, gewisseld voor Danny Versteege.In de 51e minuut 
bereikte een voorzet van Dean Polman na een misser van een Drielse achterhoede speler Angelo 
Maätita, die deze speler behendig uitkapte en de bal onder de Drielse keeper binnen schoot. 
He, he eindelijk gescoord denk je dan .Maar neen. 
Op deze pass stond wel Sylvano offside maar zeker niet Angelo, die zelf nog achter die back 
stond op moment van spelen. 
Maar de Drielse vlaggenist, Vincent Kuster, stak zijn vlag omhoog en antwoordde op de  
vraag van de scheids : “ Stonden ze alle twee offside ''.  Ja , was het niet goede antwoord.  
En dat bij een 0 - 5 stand.  Gewoon zielig. 
Dus doelpunt geannuleerd.  
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Een afstandsschot van de rand 16 meter was ook te machtig voor de Elster doelman, die de afge-
vuurde bal onder zijn handen door in het net zag verdwijnen. Stand 0 - 6 
Daarentegen redde hij weer knap met zijn voet op een van dichtbij ingeschoten bal in de 65e mi-
nuut. 
Sven Peters (16 jaar) kwam als invaller voor Roy Budel en ook Sylvano van den Brink werd 
gewisseld voor Michael Melsasail. 
In de 74e minuut weer een redding van Leon Leenders met aansluitend de uitval van Elistha over 
rechts met Dean Polman.  Zijn voorzet bij de eerste paal was geen probleem voor de Drielse  
keeper Danny Weijman, die zich wel een moeilijkere wedstrijd had voorgesteld.  
 
Driel geloofde het ook wel en schoof de bal soms met goed balbezit lekker rond. 
De laatste mogelijkheid voor Elistha kreeg Pim ter Voert, dacht hij, maar uit de corner van Ferhat 
Halici kwam hij net niet tot koppen toe. 
Het sluitstuk was voor Driel. Uit een corner werd raak gekopt en kwam de hatelijke 7 op het  
scorebord. Jeffrey van Leur maakte dit niet van dichtbij mee , want hij was al geblesseerd naar de 
kant gegaan. 
Weer een pijnlijke nederlaag voor de Elistha mannen tegen een superieur Driel en  bovendien ook 
trotse koploper in deze toch prachtig begonnen klasse 4 F. 
Hoe nu verder ?  De spelers zullen daar een antwoord op moeten vinden. Zij moeten het doen, 
natuurlijk onder de leiding van de trainer en de echte vaste supporters zijn en komen, ook in deze 
moeilijke tijden. 
 
Scheidsrechter was de heer H.A. Jansen uit Arnhem. 
Rapportcijfer voor de man:  6 ½  
 
 
Pupil van de week was Raul Veenstra uit de JO9-2 
Na de wedstrijd kreeg hij van trainer Ron Stoffelen een  
mooi Elistha vaantje en een bal voorzien van de  
handtekeningen van alle spelers overhandigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 
 
 
 
 
 
http://www.plazahendriks.nl/ 
. 
 
 

http://www.plazahendriks.nl/
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OSC 1 - Elistha 1                                            Ruststand 1-1                       Eindstand  2-1 
Gespeeld op zondag 27 november 2016 

 
Ongelukkig verlies van Elistha in derby. 
De Oosterhoutse Sport Club stond er nog penibeler voor dan Elistha. 
Zoals gezegd een degradatieduel waar beide ploegen de punten hard konden gebruiken en bij 
winst zou OSC zelfs over Elistha heen wippen en dat gebeurde. 
Elistha kon Ron van Dijk van de blessurelijst afvoeren, maar kon keeper Leon Leenders weer bij-
schrijven, die op de training ongelukkig viel en zijn pink brak en zeker voor enkele weken in het 
gips zit. 
Nu weer zonder Roy Budel, maar nog altijd zonder Kevin Tap en de pas geopereerde Dick van 
Dijk. Het leed houdt aan en de keuze voor de  scheidende trainer Ron Stoffelen wordt nu wel erg 
beperkt. 
Na een hosanna stemming na de eerste vier wedstrijden wordt er nu meer genuanceerd gespro-
ken over het verloop van deze kompetitie. 
Het begin van de wedstrijd was heel duidelijk voor Elistha. 
Ineens kwam Renzo Stoffelen vrij voor de keeper maar hij speelde nog Angelo Maätita aan, naast 
en over. Even later zijn schot op de bovenkant lat en het schot(je) van Sylvano van den Brink was 
veel te zacht om de zestien jarige keeper van OSC te verontrusten. 
De dikste kans was toch weer voor Sylvano van den Brink na een pass van Ferhat Halici. 
De kans was echt 100% en verder nog het schot van Pim ter Voert in handen van de keeper na 
een één twee met Halici. 
In de 23e minuut het eerste echte gevaar voor Elistha. De bal belandde uit een schot van een 
OSC' er  bovenop hoek kruising.  Een minuut later redde Elistha invaldoelman Berry vd Biezen op 
geweldige wijze door de bal rechts onderuit de hoek te tikken. 
Ron van Dijk zag in de 25e minuut wel dat Sylvano van den Brink offside liep, maar zag niet  
dat Halici helemaal vrij stond aan de andere kant. 
In de 27e minuut weer een redding van Berry vd Biezen, maar werd de terugspringende bal op vijf 
meter voor het doel alsnog over geknald door een OSC 'er. 
Het spel ging over en weer, maar in de 41e minuut knalde Rody Bakker raak, rechts onderin, on-
houdbaar voor de goed keepende Berry vd Biezen. 
Drie minuten lang droomde OSC, uit een corner van Ferhat Halici kopte de meegekomen Roy 
Derksen de bal goed tegen de touwen .  Geheel terecht gezien het vertoonde veldspel.       
Ruststand 1 --  1 
Direct na rust reageerde Berry v.d. Biezen op katachtige wijze op een kopbal van OSC en werd 
Danny Versteege gewisseld voor Jimmy Scheerder. 
In de 63e minuut bereikte Sylvano van den Brink net niet de uitglijdende Angelo Maätita en werd 
Ron van Dijk gewisseld voor Michael Melsasail. 
Tien minuten later een 100% kans voor open goal van OSC, maar in het zicht van de Elster  
keeper ging het helemaal mis.  Sylvano van den Brink knalde over na een pass van Ferhat Halici 
op Angelo Maätita en twee minuten later ging het weer voor hem mis, weer over. In de 88e minuut 
een corner voor OSC en de bal netjes breed gelegd en binnengeschoten. 
Stand 2-1 
De mooiste gelegenheid was er voor Elistha via een uitbraak met Michael Melsasail aan de bal. 
Zonder op of om te kijken, een balletje breed zou een betere optie geweest zijn, rende hij richting 
OSC doel en werd zijn schotje opgepikt door de OSC keeper. 
Dit had de 2 -  2 kunnen en moeten zijn !!!!! 
Ook Jordey Toonen kwam nog even in het veld voor Julian Milatz. 
Na 14 minuten blessuretijd vond de scheidsrechter, P. Hooijer uit Arnhem, het welletjes en blies hij 
Elistha' s droom uit.  
Rapportcijfer voor de man in het zwart :   6 -  
Mahe 
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Elistha 1 - SDOO 1                                            Ruststand 1-1                                Eindstand 4-2 
Gespeeld op zondag 4 december 2016 

 
Elistha weet weer hoe winnen aanvoelt 
Na de nederlagen van de afgelopen weken smaakte Elistha weer eens het zoet van een overwin-
ning tegen SDOO , de nummer 13 van de ranglijst. 
Een hele belangrijke winst gezien het verloop van de kompetitie. 
Voordat het allemaal zo ver was, eerst de vraag ,waar is de scheids ? Neen, nog steeds niet gear-
riveerd( 13.32 uur) Toen de goede man maar eens gebeld. 
Ik ben ziek, pas geopereerd en heb mij afgemeld bij de KNVB.  Daarna de KNVB gebeld en ver-
teld van zo en zo. "Oh, helemaal vergeten, maar we gaan op zoek voor u." 
Om 13.40 uur kwam het bericht door, dat er een scheidsrechter gevonden was in Nijmegen en die 
kwam er nu aan 
Inderdaad om 14.10 uur was de invalscheids ter plaatse en de wedstrijd kon om14.45 uur begin-
nen en zo geschiedde. 
Hoeveel geluk kun je hebben, al in de 1e minuut vloog de kopbal uit een corner van SDOO naast 
het oranje doel, 100% kans. Twee minuten verder kwam de bal via Ferhat Halici toch nog bij Ron 
van Dijk, die de bal via de keeper in het doel kreeg.  Stand 1 - 0 
Tien minuten later was de voorsprong alweer verdwenen doordat de bal uit een vrije trap van 
SDOO toevallig door Pim ter Voert werd aangeraakt en de stand was weer gelijk.  1 - 1  
Er gebeurde van alles. In de 15e minuut werd de bal van de SDOO doellijn gehaald op de inzet 
van Sylvano van den Brink, voorafgaand was er de corner van Halici en de doorkopbal van Roy 
Derksen. 
In de 20e minuut had Elistha de stand kunnen verdubbelen. Dit werd echter nagelaten door twee 
penalty's te missen. 
Na de eerste overtreding op Renzo Stoffelen de eerste penalty met Sylvano van den Brink achter 
de bal, mooi niet dus, gestopt en de terugspringende bal werd door de attente Renzo Stoffelen 
opgepikt en dacht, kaasje, mijn kans.  Ook mooi niet, hij werd gehaakt en de bal ging weer op de 
stip. Nu met Ferhat Halici als penaltynemer. 
Hij was wel hard, maar hij was te hoog. Hoe hoog, veel te hoog, hij vloog over de ballenvanger 
richting de buurman. 
Dan in de 27e minuut de blessure, hamstring, van invaldoelman Berry v.d. Biezen. 
Jurrian Ruiten kwam als vervanger. 
In de 42e minuut verrichtte hij een prima redding op een schot van een doorgebroken speler van 
SDOO en herhaalde dit later nog eens twee keer.   Ruststand  1 -- 1  
Vijf minuten na rust redde Ruiten nog op een schot van SDOO, maar een minuut later scoorde 
SDOO alsnog, doelpunt van Dennis Jansen  Stand 1 - 2 
Lang kon SDOO niet genieten van de voorsprong, omdat Ron van Dijk profiteerde van een foutie-
ve terugspeelbal van SDOO.   Stand  2 - 2 
Even later maakte Pim te Voert zijn eigen doelpunt meer dan goed, door nu in het SDOO doel te 
scoren en zo de stand op 3 - 2 bracht. 
In de 59e minuut de wissel van Renzo Stoffelen, geblesseerd, en hij werd vervangen door Dean 
Polman. 
Twee minuten later een schot op de paal bij Elistha vanaf 3 meter (weer 100% kans) 
Daarna nog een redding van keeper Ruiten en in de 67e minuut de wissel van Julian Milatz met 
Jimmy Scheerder. Lang deed hij niet mee, want na een overtreding (geel) en later "praten " tegen 
de scheids kon hij terecht met rood naar de douche. 
Zowel Elistha als SDOO kregen alle twee nog wel een paar mogelijkheden, maar het duurde tot 
de 90ste minuut, toen Dean Polman een uitstekende pass richting Sylvano van den Brink verzond. 
Op zijn eigen wijze scoorde hij de bevrijdende 4 - 2 . 
 
Heel belangrijke punten dus voor Elistha in de zeer sportieve derby. 
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De invalscheidsrechter was de heer Luuk van Zuijlen uit  
Nijmegen, die een voortreffelijke indruk achterliet. 
Rapportcijfer voor de man:  8 
 
 
 
Pupil van de week was Senn Pothof uit de JO9-1. 
Na de wedstrijd kreeg hij van trainer Ron Stoffelen een  
mooi Elistha vaantje en een bal voorzien van de  
handtekeningen van alle spelers overhandigd 
 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  

 
 

 
http://www.landmeten.nl/ 

 
 
Mahe 

 
 

DVOL 1 - Elistha 1                                            Ruststand 2-0                       Eindstand  6-3 
Gespeeld op zondag 11 december 2016 

 
Zwakke eerste helft breekt Elistha op. 
Na de overwinning van vorige week op SDOO gingen we toch met een beetje meer vertrouwen 
richting Lent. Weliswaar nog steeds een aantal geblesseerden en ook weer spelers die niet fit aan 
de wedstrijd konden beginnen. 
Voor de wedstrijd nog even bijgepraat met Eef Knipping, die ik nog ken uit de tijd dat hij voorzitter 
was bij DVOL en Lent nog bij Elst hoorde. Toen vaak met hem samen opgetrokken o.a. in ge-
sprekken met de gemeente. Hij vertelde me dat hij als een soort vraagbaak fungeert en van aller-
lei klusjes doet. De oudjes hebben ze nog nodig zei hij. Dus dat is daar ook al zo. 
 
Nu terug naar de wedstrijd. We waren nauwelijks begonnen of de linksbuiten van DVOL kon een 
voorzet afleveren. Op de rand van het zestienmetergebied  stond de spits van DVOL, Lorenzo 
Kokke, helemaal vrij. En hij kon de score gemakkelijk openen door een schuiver in de uiterste 
hoek. 1-0. 
DVOL bleef Elistha onder druk zetten en Elistha kon er moeilijk uitkomen. In de spits stond  

http://www.landmeten.nl/
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Sylvano alleen vaak tegen drie tegenstanders en hij werd vaak aangespeeld met lange ballen er 
over heen en door die tegenstand was hij kansloos.  
Zoals gezegd was DVOL gevaarlijker en dat resulteerde in 2-0 in de 22e minuut door Menno  
Niesten. Nadat enkele minuten later nog een goal van DVOL, wegens buitenspel, werd afgekeurd 
op advies van onze uitstekend vlaggende assistent scheidsrechter, Taco Hendriks, kwam Elistha 
er toch meer uit. Dat resulteerde in een schot op doel van Renze Stoffelen (30e minuut) en een 
aanval waarbij Sylvano van den Brink vrij op de keeper kon aflopen. Ook hier floot de scheidsrech-
ter, ten onrechte, voor buitenspel na een vlagsignaal van de Lentse assistent. 
In de 40e minuut kwam er nog een voorzet van links en kopte Angelo Maätita de bal net iets te 
zwak in. Ruststand 2-0. 
De pauze duurde erg lang. De scheidsrechter en de spelers van DVOL stonden al enkele minuten 
op het veld voor Elistha verscheen. Gezien het verloop van de tweede helft had men die tijd blijk-
baar nodig om er met goede moed weer tegenaan te gaan. 
Met Ron van Dijk en Jordey Toonen in het veld voor Renze  Stoffelen en Dean Polman, was er in 
de tweede helft ineens een ander wedstrijd beeld. Elistha speelde meer op de helft van de tegen-
partij en de strijd was meer gelijkwaardig. Maar net toen we dachten aan de aansluitingstreffer, 
schoot Freek Elbers voor DVOL de 3-0 binnen. 
Maar we namen nu duidelijk het initiatief en Sylvano van den Brink ging er op links vandoor.  
Na een rush gaf hij de bal voor aan Ron van Dijk. Deze maakte zich vrij en schoot beheerst de 3-1 
binnen. 
Maar in de periode die volgde zat het duidelijk niet mee. Terwijl Elistha twee maal pech had dat bij 
een scrimmage de bal er niet in wilde, lukte dat bij de tegenstander wel en scoorde tweemaal door 
Menno Niesten en Luuk Geerlings. Dus plotseling 5-1. 
Inmiddels was Julian Milatz vervangen door B-junior Carlito Wacki. Deze deed het goed aan de 
rechterbuitenkant. 
Elistha bleef doorgaan en via doelpunten van Sylvano van den Brink en Ron van Dijk werd het  
5-3. Even leek het erop dat er zelfs nog meer inzat. Nog ruim tien minuten te gaan dus wie weet? 
We bleven aanvallen , maar bij een uitval van DVOL in de  83e minuut scoorde Dasley van Dijk de 
6-3 voor DVOL. Een voor ons ongelukkig doelpunt, maar nu gingen de kopjes toch hangen. 
Er had, gezien de tweede helft, iets meer ingezeten, maar gezien de blessures en de niet geheel 
fitte spelers, is het goed dat we even rust krijgen. 
En dan maar weer vol vertrouwen en goede moed starten aan de tweede seizoenshelft met de 
wedstrijd van 29 januari 2017 tegen MASV. 
De scheidsrechter was de heer W. Jansen. Hij deed het goed, dus een 7. 
Weha 
 
Rest Programma 
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Trekkingsuitslag Grote Clubactie 
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Elster Dorpsquiz 
 
Elistha zakt op ranglijst in Elster dorpsquiz 
 
Verstand komt met de jaren zeggen ze altijd , maar dit gaat deze keer niet opvoor de dorpsquiz 2016 on-
danks de vijf jaar ouder. 
Ook Elistha was weer present bij dit evenement georganiseerd door de historische vereniging Marithaime 
hier uit Elst. 
In een bomvolle zaal van het Wapen van Elst werd er strijd geleverd tussen maarliefst 28 teams , elk be-
staande uit vijf deelnemers. 
Echt volle bak , want de zaal is bijna al te klein voor dit grootse evenement. 
Zelfs aan de zijkant buiten het ,, rood/witte lint" zaten ook nog supporters van sommige ploegen. 
Na een heerlijk gratis kopje koffie van Bert Carabain werd precies om 20.00 uur begonnen met de quiz na-
dat de spelregels nog eens waren uitgelegd. 
Zoals misschien bekend bestaat deze quiz uit vragen over sport , muziek , actualiteit , algemeen en over 
Elster beeldvragen en tekstvragen. 
Vier ronden van elk zestien vragen. 
Eerst krijg je de vragen te zien en te horen , later moeten de antwoorden op de uitgedeelde blaadjes inge-
vuld en ingeleverd worden. 
Tussendoor worden de antwoorden van de ronde doorgegeven. 
Soms weet je het even niet zo snel , hoewel je met z'n vijven bent, later natuurlijk wel. 
Ook komt het natuurlijk voor , dat de een zegt dit en de anderen dat. 
Na enige discussie moet er dan toch iets op papier ingevuld worden. 
Zo maar een paar vragen. 
...   Hoe wordt de nood-vervoersgreep genoemd om een slachtoffer naar een veilige  plek te verplaatsen ? 
...   Er bestaat een term voor valappels en ander afgevallen fruit. Welke term is dit ? 
...   Met welke drie verschillende clubs won Clarence Seedorf de Champions Leage ? 
...   Hoeveel dagen doet de aarde erover om een keer om de zon te draaien ? 
...   Waarom werd het meisje Sharbat Gula onlangs opgepakt in de Noord-Pakistaanse stad Peshawar en        
werd het symbool voor het burgerleed tijdens de Russische bezetting van Afghanistan.   
      Wat was de reden ? 
...   Welke kleur band hoort bij de tiende dan in het judo ? 
...   Op welke datum werd de Euro als chartaal betaalmiddel in Nederland ingevoerd ? 
...   Wat is de chique naam voor een dirigeerstokje ? 
...   De fabriek van Heinz in Elst kreeg een nieue toegangsweg. Hoe heet die weg ? 
...   In september 1944 werd een Nederlandse majoor benoemd tot Militair commissaris  voor het bevrijde      
deel van de Betuwe. Hoe luidde zijn naam ? 
Probeer het zelf eens. Antwoorden en die op de fotovragen (volgende pagina) staan op pagina 35 
...   In ronde 4 b werden er acht foto's op papier getoond van interieurs van horecagelegenheden in Elst.  
      Je kon kiezen uit tien namen. 
      Deze vraag kostte ons team de kop. Slechts drie van de acht werden goed ingevuld. 
Mede hierdoor en nog een paar andere punten bleef Elistha heel ver achter bij verleden jaar qua behaalde  
punten. Het was gezellig en volgend jaar gewoon weer opnieuw , maar...... we hebben de foto's nog. 

 
 
 
 
Het Elistha team bestond uit 
v.l.n.r. Ans Coenen,  
Wim Hendriks, Joop Sponselee, 
Martin Jansen van de Laak en 
Jan Willem Berns, 
   
Jala 
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Antwoorden op pagina 34 
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STARTDATA COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2017/'18 
 
 

Seizoen 2017/’18: later beginnen en langer door in het amateurvoetbal?  
 
Samen met amateurvoetbalclubs gaat de KNVB de mogelijkheid bespreken om het 
voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk was. Vanuit 
voetballend Nederland werd de vraag opgeworpen waarom het seizoen niet overal na de 
zomervakantie begint en langer doorloopt. Met het opgestelde voorstel hoopt de KNVB het 
amateurvoetbal van dienst te zijn.  
 
Volledige selecties in voorbereiding en voetballen met mooi weer  
Door pas volledig na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden, denkt de voetbalbond 
dat minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers, 
trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de start van de competitie. Als bijkomend 
voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente 
worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer! Hoe de speeldagenkalender definitief 
wordt vormgegeven bespreekt de voetbalbond de komende periode met verenigingen door heel 
het land.  
 
Amateurclubs hakken de knoop door  
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal overweegt de KNVB om de competitie in 
2017/’18 in het weekend van 23 en 24 september te starten. Dit geldt dan voor de A-categorie (1e 
tot en met 5e klasse mannen standaard en reserve, jeugd en vrouwenvoetbal) en de volledige 
categorie B in het amateurvoetbal. Het bekertoernooi start voorafgaand op 2 en 3 september met 
de eerste bekerpoulewedstrijden. Na drie bekerpoulewedstrijden, die allemaal in de 
daaropvolgende weekenden gespeeld worden, begint de competitie. In januari gaat de KNVB het 
land in om de plannen voor te leggen en samen uit te werken. Dit gebeurt op 
themabijeenkomsten, door heel het land, met clubvertegenwoordigers. Het is de insteek om 
uiterlijk voor 1 februari duidelijkheid te hebben over de speeldagenkalender van 2017/’18. Of het 
amateurvoetbalseizoen 2017/’18 inderdaad later gaat beginnen hangt af van de reactie van 
amateurclubs. Wil je hierover meedenken of een mening en/of suggestie geven? Stuur dan een 
mail naar amateurvoetbal@knvb.nl.  
 
Tweede en Derde divisieclubs beginnen competitie op 26/27 augustus  
Met de vertegenwoordigers van de Tweede divisie, Derde divisie en de Hoofdklasse is wel al 
besloten om de competitie later te beginnen. Voor de hoogste twee amateurdivisies is de 
competitieaftrap in het weekend van 26 en 27 augustus. De Hoofdklasse is één weekeinde later 
aan de beurt op 2 en 3 september. Zoals gebruikelijk worden in augustus ook de eerste 
wedstrijden om de landelijke KNVB Beker gespeeld. De eerste kwalificatieronde staat gepland op 
zaterdag 19 augustus en de tweede ronde voor woensdag 23 augustus. Indien mogelijk worden 
wedstrijden van de tweede kwalificatieronde in het weekeinde van 26 en 27 augustus gespeeld. 
Uiteraard kunnen dit dan alleen wedstrijden zijn waar geen Tweede en Derde divisie clubs bij 
betrokken zijn.  
 
De volledige speeldagenkalender voor het seizoen 2017/18 wordt zo snel mogelijk na 1 februari 
gepubliceerd op knvb.nl. 
 

 

 

 

 

 

mailto:amateurvoetbal@knvb.nl
http://knvb.nl/
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Antwoorden vragen dorpsquiz. 
 

Antwoorden Dorpsquiz 2016 
 
1    Rautekgreep 
2    Kroet 
3    Ajax, Real Madrid, AC Milan 
4    365 dagen 
5    Zij had een vervalste ID kaart 
6    Rood 
7    1 januari 2002 
8    Baton 
9    TEO weg 
10  Pierson 
 
 
Antwoorden Beeldvragen                                          
                                        = 
Vraag 2B-  09   Van Dulm  Transportbedrijf             
                  10   Kleuterschool St.Theresia                                 
                  11   Peters Slagerij                                                      
                  12   Dorpsstraat                                                           
                  13   Derksen  Bakkerij                                                 
                  14   Betonfabriek "De Aam"                                        
                  15   Groenestraat                                                         
                  16   Krintebol(leke)                                                      
 
 
Antwoorden Horecagelegenheden 
 
Vraag 4B- 09   Eethuis Westeraam 
  10   Het Wapen van Elst 
  11   Brasserie Binx 
  12   ODE 
  13   Lef 
  14   Fine Food Village 
  15   Ask the Chef 
  16   Brunello 
 
 
Jala 
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VERJAARDAGEN 

 
 

JANUARI FEBRUARI

01 HIJLKE BALTUSSEN 01 MARVIN MAÄTITA

03 JESSE DE VRIES 03 HALEY SCHOR

05 STEFAN POLIC 04 ESMEE HARTEMINK

05 ARNO VERSTEGE 04 HARM VEENSTRA

09 ROY BUDEL 06 ROWAN LEENDERS

09 RENS KERSTEN 06 RAFF VAN DER WOUDE

11 SHAIR MAHBOUB 06 ROBERT WIJDEVELD

11 DANNY VERSTEEGE 07 KEVIN TAP

12 WILKO VISSER 08 PIM JANSSEN

12 MEIKE ZWIER 10 ROBIN PASSON

13 REMCO KUSTER 11 GIOVANNI MOSKA

14 WIM JALINK 13 ERIK STAP

14 MARCEL VEENSTRA 14 DENNIS VAN OOIJEN

14 MIREILLE NOOL 15 LARS BIJLEVELD

15 JOEY VAN AMERSVOORT 15 AYTE CLUITMANS

15 TIJS MARTENS 15 LIESBETH HEIJ

16 JEROEN WILTINK 18 RENS DIVENDAL

17 JURRIAN RUITEN 18 ED LATUL

18 JORT BUSSCHER 19 DANNY DEIJS

18 JOOP KERSTEN 20 PIET VAN BURK

18 JAN NAB 21 LOTTE VAN HERWIJNEN

20 VINCE HOOGVELD 22 JOHN ROIWAWAN

20 RAPHAEL POLASEKE 23 MAAIKE HAGEMAN

21 FERHAT HALICI 23 MARK TERLOUW

22 THEO COENEN 24 JIMMY WENNEKES

22 JAYREN DWARSKASING 24 NICK WENNEKES

22 TEUN HOPMAN 27 SJOERD WINTERS

22 JORDEY TOONEN 28 JURRE CLUITMANS

22 YANOA USMANY 28 GIEL HENDRIKS

23 GEERT HENDRIKS

25 GIOVANNI FOOR

25 MARTIN  JANSEN VD LAAK

29 MARCO NAGTEGAAL

31 DAMIAN KEMPKES
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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 (tenues)

Elistha 4 : HOUTHANDEL WOUDENBERG

Elistha 45+ : SNELDERS SPORT (shirts)

JO6: ELISTHA (shirts)

JO9-1:                        IMPACT PERSONEEL  (shirts)

JO9-1:                        INGENIEURSBUREAU SELMAN (trainingspakken)

JO9-2:                        ELISTHA (shirts)

JO9-3: STOEIGRAS (shirts, broekjes, sokken)

JO11-1 MANTEL (shirts)

JO11-1 LINOCARE (trainingspakken)

JO11-1 CREPA (tassen)

JO11-2 COEF (shirts)

JO11-2 RGS GLAS (trainingspakken)

JO11-2 AUTOBEDRIJF BEUSE (tassen)

JO11-3 BERNE KLINIEK VEGHEL (shirts)

JO11-3 MANTEL (trainingspakken)

JO11-4 SNELDERS SPORT (shirts en trainingspakken)

JO11-5 STOEIGRAS (tenues)

MO13-1 KEMPKES LANDMETEN (shirts)

MO13-1 KAPSTER EN KAPSTER WILMA EN FRANCIS (trainingspakken)

MO13-2 GOEDKOOPSTE VLOERTJE .NL

MO13-2 PARALLEL.NU

MO13-2 ANHOLT.NU

MO13-2 HVLKLUS.NL

JO13-1 RGS GLAS  (tenue)

JO13-1 JANSEN SCHILDERWERKEN (trainingspakken)

JO13-2 IJZENDOORN BEVEILIGINGSTECHNIEK (shirts)

JO15-1 SNELDERS SPORT (shirts)

JO15-2 MANTEL ELST (tenue)

JO17-1 SNS (tenue)

JO17-1 IMPACT PERSONEEL (trainingspakken)

JO17-2 MAAT AFBOUW (shirts)

JO17-2 SNS BANK (tassen)  
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 SHARP, document solutions

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  
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ONZE SPONSORS 
 
RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN IMPACT PERSONEEL B.V.

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf IUVARE, administratie - belastingen

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant JANSEN MAKELAARS 

AUTOBEDRIJF BEUSE J. JANSEN, aannemingsbedrijf

AUTOBEDRIJF MUYS JACOBS , beheersbaar onderhoud

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

CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V OZON BV afval olie

DE KLOMP, dierenartsen PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DE LEEUW, kwaliteitslagerij PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DENNED, Beheer en Onderhoud BV SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

DRIES EN CO, restaurant SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.

ETOS ELST SNELDERS SPORT

FINE FOOD VILLAGE SNS BANK

FLYNTH, accountants en adviseurs STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

GLASAMBULANCE BV ULTI PRINT, zeef en textielprint

HARTELUST pannenkoek villa UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HCI Bouwcenter VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HENDRIKS CLEANING WIDO BV, kraanbedrijf

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WITJES, makelaars

HET WAPEN VAN ELST, HCR IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

HUISMAN, electrotechniek ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

HYPOTHEEKHUYS 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  Wilko Visser jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl    06-27070628 

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 februari 2017 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
mailto:jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl
mailto:jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl
mailto:jeugdapc@sc-elistha.nl
mailto:Marco.hofman1972@gmail.com
mailto:info@linocare.nl
mailto:holtrop071948@kpnmail.nl
mailto:pr@sc-elistha.nl
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