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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De winterpauze zit er al weer op. 
Echt winter hebben we natuurlijk niet veel gehad, maar door de weersomstandigheden zijn er toch  
wedstrijden afgelast, vooral vanwege de slechte toestand van de velden. 
Bij thuis wedstrijden was dit een uitzondering door het kunstgrasveld, maar ook hier waren er af-
gelastingen i.v.m. de sneeuw op het veld.  
 
In dit blad veel aandacht voor de nieuwjaarsreceptie, de huldigingen en de nieuwjaarswedstrijden. 
Verder stelt onze nieuwe hoofdtrainer zich voor. 
Er zijn twee nieuwe teams gestart bij de jeugd en die hebben beiden ook een nieuwe shirtsponsor 
waaraan aandacht wordt besteed. Bij de jeugd ook aandacht voor het eindejaars toernooi en het 
uitstapje van de JO9-1 naar Foxsports.  
Ook Elistha 4 ging er op uit en het verslag staat in dit blad. 
Door het groter aantal pupillen gaan er ook meer op jeugdkamp en dus is er ook meer geld nodig. 
We zoeken nog sponsors (zie blz. 18). 
 
Net als bij diverse andere commissies is een uitbreiding van de PR commissie zeer gewenst, zo 
niet noodzakelijk. Gaarne uw aandacht hiervoor (zie ook blz. 19). 
 
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 
 

ELISTHA LEDENSHOP 
 

 
Sinds kort  heeft Elistha, in samenwerking met SNELDERS SPORT,  
een ledenshop. 
De ledenshop biedt leden van Elistha de mogelijkheid items uit de unieke     
clubcollectie aan te schaffen. Onder het kopje ‘Clubcollectie’ zijn de (bedrukte) 
kledingstukken te bestellen die specifiek door Elistha geselecteerd zijn .           
Behalve onze eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop ook de mogelijkheid     
overige items  te bestellen, onder ‘Teamwear’ en ‘Accessoires’. 

De aankopen die je in de Ledenshop doet, leveren direct voordeel op voor 
Elistha. Iedere bestelling draagt bij aan de bonus die Elistha van de kledingspon-
sor ontvangt. Zo maak je met een aankoop in de Ledenshop dus niet alleen    
jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets goeds voor je club! 

De Ledenshop is ingericht om het bestelproces van de clubcollectie voor zowel 
Snelders Sport, als Elistha en haar leden zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk 
te maken.                                   

Levering van je bestelling vindt plaats via Snelders Sport. Als je een bestelling 
plaatst, kun je deze binnen enkele dagen daar ophalen. Daar wordt behalve de 
levering ook de eventuele bedrukking van je teamkleding verzorgd. 

De ledenshop vindt je op: https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/ 

 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
 

Op zaterdag 7 januari 2017 was weer de traditionele nieuwjaarsreceptie. 

 

Voorzitter Martin de Goey heette de aanwezigen welkom. 

Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er weer een groot aantal leden aanwezig.  

In zijn toespraak gaf Martin nog eens aan dat het goed gaat met de vereniging. 

Vooral bij de jeugd groeit het aantal leden gestaag. 

Na de winterstop worden er twee teams meer ingeschreven in de competitie. 

Natuurlijk was het afgelopen jaar belangrijk voor het eerste elftal omdat eindelijk weer de promotie 

naar de vierde klasse werd gerealiseerd. Op dit moment lijkt het er op dat het een flinke klus gaat 

worden om handhaving in de vierde klasse te realiseren. 

Hoofdtrainer Ron Stoffelen stopt aan het einde van dit seizoen.  

Er is inmiddels een nieuwe hoofdtrainer nl. Gert van Haaren uit Nijmegen. (Zie verder in dit blad). 

 

Op bestuurlijk niveau is er een belangrijke wijziging.  

Tijdens de ledenvergadering van november 2016 stopte Jessica Janssen-Nederveen als  

penningmeester. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd zij bedankt door Martin. 

 

 
 

Tijdens deze bijeenkomst werden ook een aantal jubilarissen gehuldigd. 

Een verslag staat op de volgende pagina’s. 

 

Ook vond weer het traditionele Nieuwjaars toernooi voor de lagere elftallen plaats en was er de 

wedstrijd van het huidige eerste elftal tegen een team bestaande uit oud spelers van Elistha. 

 

Zie de verslagen op de volgende pagina’s. 
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Huldigingen 
 

Jubilarissen gehuldigd. 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2017 zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Martin de Goey. 
 
Vervolgens kregen alle jubilarissen een speldje opgespeld door secretaris Mireille Nool en ontvin-
gen de aanwezige echtgenotes, die ook bij  de huldiging werden betrokken, een bos bloemen. 
  
Carmen Hendriks en Marcel Tap werden gehuldigd i.v.m.  hun 25-jarig lidmaatschap en  
Johan en John Hendriks omdat zij meer dan 40 jaar lid zijn. 
Verder werd Geert Hendriks gehuldigd i.v.m. zijn 50 jarig lidmaatschap. 
 
Hier volgen een aantal foto’s.  
 

  
 
Carmen Hendriks 25 jaar lid                          Marcel Tap 25 jaar lid. 

 
 

  
 
       John Hendriks 40 jaar lid      Johan Hendriks 40 jaar lid. 
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Geert Hendriks 50 jaar lid. 
 
 

Alle jubilarissen samen. 
 

 
 
Op de foto v.l.n.r.: 
Carmen Hendriks, Dionne (echtgenote van Johan), Johan Hendriks, Rianne  (echtgenote van John),  
John Hendriks, Geert Hendriks, Triena (echtgenote van Geert) en Marcel Tap. 
 

 
(Foto’s Maurice Peters) 
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Nieuwjaarswedstrijden 
 

Oud Elistha – Elistha 1 

 
Door de slechte weersomstandigheden waren er minder spelers aanwezig. Verder was de ge-
steldheid van de velden zo, dat op een klein veld werd gespeeld. 
Uiteindelijk slaagde het huidige eerste er in om met 5-3 te winnen. 
 
De teams: 

Oud Elistha 

 
Boven v.l.n.r.: Hugo Bos, Pim Stevens, Stefan Spaan, Edwin Tap, Andy Sapuletej, Ferry Leiwakabessy 

Onder v.l.n.r.: Jan Bos, Roger Leiwakabessy, Gerard Dulos, Boudewijn Nuij, Ron Stoffelen. 
 

Elistha 1 
 

 
Boven v.l.n.r.: Jim Scheerder, Renzo Stoffelen, Stefan Polic, Angelo Maätita, Sylvano van den Brink 

Onder v.l.n.r.: Dean Polman, Roy Budel, Danny Versteege, Michael Melsasail 

 
 (Foto’s Renate Diks) 
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Nieuwjaars toernooi. 

 

Op 7 januari 2017 werd ook weer het traditionele Nieuwjaars toernooi gehouden. Naast de lagere 
elftallen werd hieraan ook deelgenomen door de B junioren en het 45+ team. Door de slechte 
weersomstandigheden zagen een aantal spelers van deelname af en werd het toernooi op een 
klein veld gespeeld. 
 

 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie was de prijsuitreiking.  
Traditioneel werd deze weer, op zijn bekende ludieke wijze, verricht door Peter Jacobs. 
 
 
 
 
De winnaar van het toernooi werd Elistha 2. 
Namens dit elftal kon Ferry van Druten een 
aantal consumptiebonnen in ontvangst  
nemen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het vierde elftal was winnaar van 
de Fair Play prijs. 
Deze (ook een aantal consump-
tiebonnen) werd overhandigd aan 
Rowan Janssen. 
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Zoals eerder al vermeld werd de wedstrijd tussen het huidige eerste en oud Elistha gewonnen 
door het huidige eerste. Aanvoerder Michael Melsasail ontving uit handen van Peter Jacobs een 
envelop met een aantal consumptiebonnen. 
 

 
 
Oud Elistha heeft weliswaar verloren, maar werd ook nog beloond met een aantal bonnen. Deze 
werden in ontvangst genomen door Stefan Spaan. 
 

 
 
 
Daarna ging het feest nog door tot in de kleine uurtjes. 
 
(foto’s Maurice Peters) 
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Gert van Haaren nieuwe Hoofdtrainer. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2017 werd bekend gemaakt dat, met ingang van  
seizoen 2017-2018, Gert van Haaren de nieuwe hoofdtrainer van Elistha is. 
Hieronder stelt Gert zich voor. 

 
Beste leden van SC Elistha, 

Mijn naam is Gert van Haaren 49 jaar en woonachtig in Nijmegen. Getrouwd met Esther en vader van drie 

voetballende jongens, Brad (20) Ryan (17) en Kyle (15). Sinds 1988 werkzaam bij de ICT afdeling van het 

ministerie van defensie, eerst als militair en sinds 2002 als burger.  

In de jeugd als voetballer begonnen bij de amateurs van NEC en vervolgens naar het 1
e
 elftal.                      

In 1990 de overstap gemaakt naar het 1
e
 elftal van Blauw wit. Belangrijke trainers in deze periode waren 

Ernst van Nispen en Toon Willems. 

Op dit moment ben ik trainer van Blauw Wit JO19-1 en voorzitter van de technische jeugdcommissie.   

Hiervoor trainer geweest van alle jeugdselectie elftallen binnen Blauw Wit. De rode draad door mijn trai-

nerscarrière is altijd de doorstroming van de jeugd naar het naast hogere team geweest. Met als einddoel de 

stap naar de senioren selectie. Ik hoop met mijn ervaring en ambities een positieve bijdrage te kunnen leve-

ren aan de ontwikkeling van jeugdspelers, de doorstroming naar het 1
e
 en 2

e
 elftal en van Elistha 1 een sta-

biele 4
e
 klasse te maken. 

Tijdens de 1
e
 gesprekken voelde ik gelijk een klik, dat gevoel werd alleen maar versterkt tijdens de nieuw-

jaarsreceptie waar Esther en ik hartelijk zijn ontvangen. Met een aantal mensen al kennis kunnen maken en 

dit zal ik in de komende periode nog meer gaan doen. Ik wens de huidige trainer Ron, zijn staf en spelers 

veel succes in de 2
e
 helft van de competitie en zie er naar uit om te starten in mijn nieuwe functie als hoofd-

trainer van Elistha. 

Met sportieve groet, 

Gert van Haaren 

 
V.l.n.r.: Esther van Haaren, Gert van Haaren en Martin de Goey 
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SPONSOR BEDANKT 
 

Nieuwe shirts voor een nieuw team. 
Jeroen Jansen van Stuc Ydee (https://www.stucydee.nl/ ) heeft mooie nieuwe shirts geschonken 
aan Elistha JO7-1.  
Dit team neemt voor het eerst deel aan de competitie en speelt al volgens een nieuw spelsysteem 
van de KNVB. 
Voor de wedstrijd werden de shirts overhandigd door Jeroen Jansen. 
 
Namens geheel Elistha danken we Jeroen Jansen. 
 

                    
 

 
 

https://www.stucydee.nl/
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SPONSOR BEDANKT 
 

 

Nieuw voetbalteam van Elistha, de JO13-3, heeft nieuwe shirtsponsor! 

 

Het bedrijf DUBRU ( http://www.dubru.nl/home.html ) van Mike en Magda Dulos heeft het net     

opgerichte JO13-3 team van Elistha (voorheen de D3) voorzien van nieuwe shirts.                      

Mike is eigenaar van firma DUBRU dat flink aan de weg timmert bij de schoonmaak van verschil-

lende bedrijven, scholen en particulieren.  

En omdat Mike en Magda Dulos ook de ouders zijn van teamlid Danny Dulos, hebben ze besloten 

om dit fantastische nieuwe team met hele jonge en net startende spelers te voorzien van prachtige 

shirts. De naam van het bedrijf met logo staat er prachtig op.  

 

De eerste wedstrijd van het team afgelopen zaterdag tegen De Bataven JO13-5 begon           

voortvarend met een prachtige goal van Jordan. Daarna konden onze nieuwe spelers nog lang bij 

blijven (2-2 rust). Na de rust werd een lange sterke verdediger door De Bataven naar voren      

gehaald en dat werd onze verdedigers te machtig waardoor toch nog met 3-7 verloren.            

Danny Dulos mocht nog een penalty nemen maar dat bracht in de score geen verandering.       

Een mooie leercompetitie voor onze jonge nieuwe spelers. En een basis om mee verder te gaan. 

Wilko Visser 

Jeugdvoorzitter en coach 

 

http://www.dubru.nl/home.html
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JEUGDKAMP 
 

Het leukste weekeinde aan het einde van het seizoen hebben de jongens en meiden van JO9 t/m JO13.  
Zij gaan van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni op kamp, met een twintigtal trainers en leiders.    
Drie dagen plezier maken, sport en spel, twee nachten 'slapen' op een zaal en veel voetballen, is goed 
voor het clubgevoel.  
Op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/Jeugdkamp-SC-Elistha-2015-
Brabantbos/839801586093114?pnref=story spreken de beelden voor zich. 
 
Door groei van het aantal jeugdleden gaan er dit jaar meer spelers dan ooit mee op kamp.  
Het mooie Brabantbos biedt voldoende ruimte voor iedereen. Het huren van één dubbeldekker volstaat niet 
meer, er zullen meer spelers in auto's vervoerd moeten worden.  
Binnenkort krijgen alle ouders informatie via e-mail.   
 
Op 12 en 13 april is de jaarlijkse sponsorloop voor de spelers. Daarnaast maakt de Elistha 'Club van 50' 
(zie onder) het financiële plaatje ieder jaar weer rond. Voor meer informatie of een bijdrage,  
mail naar: renate.diks@planet.nl. 
 
Hartelijke groet van de Jeugdkampcommissie, 
 
Kiki Rutten, Annemiek Planting, Sabrina Zitter, Jolanda Miggelbrink en Renate Diks  

 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Jeugdkamp-SC-Elistha-2015-Brabantbos/839801586093114?pnref=story
https://www.facebook.com/pages/Jeugdkamp-SC-Elistha-2015-Brabantbos/839801586093114?pnref=story
mailto:renate.diks@planet.nl
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AFDELING PUBLIC RELATIONS 
 

Zoals bekend heeft onze vereniging een commissie PR.  

Deze commissie is actief om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. 

Dit gebeurt op de volgende wijze: 

 

1. Sponsoring van de elftallen.  

Het streven is om voor elk team een sponsor te hebben. Dit lukt tot nu toe uit-

stekend. 

2. Verder zorgen we voor en onderhouden contacten met de hoofdsponsor(s). 

3. Rond het hoofdveld staan een groot aantal reclameborden. Onze commissie ver-

zorgt de acquisitie en het onderhoud. 

4. We werven balsponsors voor de wedstrijdballen bij thuiswedstrijden van het eer-

ste elftal. 

5. We bieden nog als sponsoring mogelijkheden aan vlaggen rond het veld, banner op 

de internetsite, banner op de schermen in de kantine en nog sponsoring op maat. 

6. De pr is verantwoordelijk voor de website en mede verantwoordelijk voor de face-

bookpagina 

7. Verder verschijnt er tweemaandelijks een digitaal clubblad. Naast de verzorging 

van de inhoud van dit blad, zorgen we voor adverteerders. 

 

Naast de eerder genoemde acquisitie activiteiten om nieuwe contracten af te sluiten, 

contracten te verlengen, gesprekken met sponsoren e.d. zijn er natuurlijk ook een aantal 

administratieve zaken. Dat betreft o.a. het administratief afwerken van contracten, 

het innen van de verschuldigde bedragen en andere contacten met sponsors. 

 

Voor al die activiteiten (en vooral op het gebied van werven van sponsors en het onder-

houden van de contacten met sponsors) hebben we dringend ondersteuning, uitbreiding en 

hulp nodig. 

 

VANDAAR DEZE OPROEP. 

 

We willen de commissie graag uitbreiden met enthousiaste mensen die affiniteit met ge-

noemde zaken hebben. 

 

Reactie graag via mail aan pr@sc-elistha.nl 

Of bij: 

Wim Hendriks    (tel. 0481-373330) 

Martin Jansen vd Laak         (tel. 0481-371186) 
 
 

 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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JO9-1 te gast bij FOXSPORTS 
 

 
 
Op zaterdag 28 januari 2017 waren de jongens van JO9-1,  als weekwinnaar, te gast bij Fox Sports in het 
programma “De Eretribune”.  
Het ingezonden filmpje van de huldiging van hun kampioenschap bij het Gemeentehuis in Elst is in de  
prijzen gevallen. Ze hebben allemaal een NIKE tenue gewonnen en zijn live in de uitzending geweest.  
Ze maken nog kans op de maandprijs, een voetbalclinic onder leiding van Hans Kraaij. 
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WIE HEEFT ER (WEER) ZIN OM LEKKER TE GAAN VOETBALLEN ??? 
 

Elistha, de oudste en leukste voetbalvereniging van Elst, is op zoek naar 

nieuwe seniorenleden die graag recreatief willen voetballen op de zondag.  

Met het kunstgrasveld kan er bij Elistha vrijwel altijd worden getraind en kun-

nen er wedstrijden worden gespeeld.  

Bij Elistha wordt natuurlijk ook prestatief gevoetbald. Dat is op de zondag en 

het eerste elftal speelt in de Vierde Klasse. 

Recreatief wordt er gevoetbald door meerdere teams. Er wordt gevoetbald op de 

zondag op diverse niveaus en daarnaast bestaat is het mogelijk op doordeweekse 

avonden te trainen.  

Heb jij (weer) zin om lekker te gaan voetballen en te trainen, dan biedt Elistha jou 

diverse mogelijkheden. Dit kan individueel, maar het is natuurlijk ook mogelijk om je 

met een groep resp. half / heel team aan te melden. 

  

Wil je meer informatie of contact met de senioren commissie van Elistha dan kun je 

bellen met Rowan Janssen, 06-34389566 of per mail bij s.c.elistha@hetnet.nl 

 
 

 
 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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ELISTHA EINDEJAARSTOERNOOI 
 

 
 

De jeugd, van JO6 t/m JO17, kwam op 29 en 30 december lekker voetballen in De Helster. 

Het was weer zeer geslaagd. Veel  spelers op het veld en veel toeschouwers op de tribune. 
Organisatie bedankt! 
 
Hierbij enkele foto's. (Renate Diks) 
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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

Angeren 1 - Elistha 1                                                Ruststand  0-1                   Eindstand  3 - 2 
Gespeeld op zondag 5 februari 2017 

 
Elistha doet zichzelf te kort 
 
In de eerste wedstrijd na de winterstop liet Elistha de punten liggen in Angeren. 
De eerste helft was duidelijk voor Elistha getuige de enorme kans voor Angelo Maätita 
Na een enorme pass van Sylvano van den Brink kwam hij geheel vrij op de rand zestienmeter te 
staan, maar zag geen kans deze kans te verzilveren. 
In de 17e minuut werd Ferhat Halici in vermeend buitenspel aangespeeld, mocht verder, maar zag 
de inzet naast vliegen. 
Angeren had nog niets gebracht om Elistha te verontrusten. 
Elistha sloeg in de 18e minuut wel toe.   Ron van Dijk werd aangespeeld door Renzo Stoffelen, 
draaide zich snel om en schoot de bal onhoudbaar links onderin het hoekje bij de kansloze  
Angerense doelman.  Stand 0 - 1 
Een geweldige opsteker voor de '' blauwhemden". Ja, natuurlijk speelde Angeren in hun  
thuistenue ,oranje.  
 

 
Danny Versteege gooit in. 

 
Elistha ging door en wat stelde Angeren er tegen over, vooralsnog niets. 
De bal uit een vrije trap van Ferhat Halici smoorde in een woud van spelers in het 16 metergebied 
van Angeren en in tweede instantie kwam de bal nog bij Pim ter Voert ,die te zacht inschoot weg 
was de mogelijkheid. 
Aan de andere kant een eerste gevaarlijke genomen vrije trap door Angeren, waarbij de bal over 
de hele meute heen vloog en  opgevangen werd op de borst  (nooit gezien) door Stefan Polic , 
Elistha ‘s reserve keeper.    Je moet maar durven. 
In de 39e minuut een drie tegen een situatie voor Elistha en waarbij een der Elistha-voorwaartsen 
ook nog offside stond.  Bijzonder slecht uitgespeeld. Gewoon jammer. 
Een ruststand van 0- 3 zou zeer zeker niet hebben misstaan. 
Ruststand 0 - 1 
Angerens trainer Huiberts zal in de rust wel een klein preekje gehouden hebben, want zij begon-
nen fel , maar kwamen toch met 0 - 2 achter 
Ja., 0 - 2 onvoorspelbaar.  Hoe kon dat dan? 
Bij een verre ingooi (54e min.) over diverse Angerense verdedigers heen, van Pim ter Voert, lag 
de bal zomaar ineens voor de voeten van Sylvano van den Brink en hij wist er wel raad mee. 
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Dit kon toch niet waar zijn.  Het duurde enkele minuten voordat Angeren in de gaten had ,wat er 
gebeurde en schakelde een tandje hoger. 
Na ruim een uur spelen mocht Angeren een vrije trap nemen vanaf rand zestienmeter. 
Met linkspoot Stijn van Meurs achter de bal mag je iets verwachten 
De bal uit zijn inzet met links krulde mooi in de rechterbovenhoek en was te veel voor Stefan Polic. 
Stand 1 - 2 
In de 63e minuut nog een vrije trap van Ferhat Halici, maar de Angerense keeper was paraat. 
De druk werd nog meer verhoogd, eerst nog de kopbal uit een corner op de deklat 
bij Elistha en een minuut later nog een geweldige redding van de Elistha goalie Stefan Polic 
Uit een corner in de 72e minuut werd de bal binnengeschoten door Tom Queen. 
Stand 2 - 2 . Elistha wankelde en kwam er bijna niet meer uit.     
Vijf minuten later bracht Stefan Polic eerst nog redding met zijn rechtervuist, maar de daarop vol-
gende corner werd vanaf rand 16 als binnengeschoten door een wir war van spelers.   Stand  3 - 2 
In de 79e minuut nog wel een dubbele wissel bij Elistha. Ferhat Halici en Angelo Maätita gingen 
van het veld en de jeugdige Carlito Wacki en Jordey Toonen kwamen als hun vervangers. 
Alleen Sylvano van den Brink probeerde het nog met een lange eenzame rush , maar hield er 
slecht een corner aan over. Verder kwam Elistha niet. 
 
Met een beetje geluk en doeltreffend optreden was het toch bijna gelukt , waar van te voren er 
weinig mensen waren , die hadden gedacht dat Elistha hier ook maar een kansje zou hebben. 
Op naar zondag, weer en belangrijke wedstrijd tegen Eendracht Arnhem. 
Scheidsrechter was de heer S. Pothoven 
Rapportcijfer voor de man in het zwart :   6  1/2 
 
Mahe 

 

 

 
 

 

 

Jonge Kracht 1 - Elistha 1                                                Ruststand  1-0                   Eindstand  2-3 
Gespeeld op zondag 18 februari 2017 

 
Elistha pakt BONUS punten in Huissen 
 

Wie gedacht had dat Elistha maar even zou winnen in Huissen, zou er niet veel geld op gezet 
hebben. 
Even terug gedacht aan de wedstrijd in Elst, waarbij Jonge Kracht heel veel kansen kreeg en 
die om zeep bracht en pas in blessuretijd gelijk wist te maken, zegt genoeg wat Elistha nu te 
wachten stond. 
De eerste knal was van Ferhat Halici, hij testte hoe hoog de ballenvanger was. 
Heel hoog. 
In de 11e minuut een aanval over rechts met een voorzet van Gijs Thuis op Marc Jansen die de 
bal rustig binnenschoot.   Stand 1 - 0 
Het kon niet slechter beginnen en je houdt je hart vast wat je allemaal nog mee zult maken.   
Elistha herpakte zich snel en eerlijk gezegd er gebeurde niets schokkends gedurende een half 
uur. 
Echter in de 42e en in de aansluitende minuut werden twee kopballen door Jonge Kracht over  
gekopt. Gewoon geluk voor Elistha, weer terugdenkend aan de wedstrijd in Elst. 
Ruststand 1 - 0 
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Al snel in de tweede helft kon Carlito Wacki aangespeeld worden door Pim ter Voert. 
Als een volleerde prof sneed hij maar zo door de Jonge Kracht verdediging heen en scoor-
de beheerst door de bal onder de uitkomende keeper Maikel Schrijver in het doel te schieten.   
Stand 1 - 1   Niet te geloven. 
Jonge Kracht was het even kwijt. In de 52e minuut scoorde Sylvano van den Brink wel, maar in 
buitenspel positie en drie minuten later stond hij oog in oog met de Jonge Kracht keeper. 
Weer geen succes voor hem. 
In de 67e minuut de wissel van Angelo Maätita en voor hem kwam Sven Peters, ook een B junior, 
net als Carlito Wacki. 
In de 72e minuut ranselde Elistha keeper Stefan Polic een kopbal uit de kruising en hield Elistha 
daarmee in de race. 
Wat, het werd zelfs nog erger voor Jonge Kracht en wat zij zelf ook wel niet gedacht hadden 
In de 75e minuut lanceerde Carlito Wacki de vrijgelopen Sylvano van den Brink. 
Buiten het strafschopgebied werd hij ten val gebracht, maar de scheids zag er een pingel in ,die hij 
zelf verzilverde. Stand  1 - 2 
Wat een weelde en nog was de koek niet op. 
Waar was Jonge Kracht en wat deden ze en wat konden ze nog.  Niets. 
In de 83e minuut werd het zelfs 1 - 3 voor Elistha na een vrije trap van Ferhat Halici 
Pim ter Voert tikte de bal binnen. 
Het moest niet gekker worden. 
Jonge Kracht dacht, nu wij en nadat eerst een kopbal was over gekopt , werd het nog 2 - 3 door 
een eenvoudige kopbal van Luke Roelofs. 
Renzo Stoffelen werd nog vervangen door Julian Milatz (pas half hersteld) in de 89e minuut. 
Met slechts  twee minuten blessuretijd vond de scheids het welletjes. 
Gezegd hebbende dat ook hij niet alles zag of kon zien. 
Dat geluk had deze middag Elistha. 
Scheidsrechter was de heer M.M.T. Rutten uit Nijmegen. 
Rapportcijfer voor de man :   5+ 
 
Mahe 
 
 

RESTANT PROGRAMMA ELISTHA 1 
 

 

inh 14 5-mrt-2017 Elistha 1 vs MASV 1 14.00 uur

18 12-mrt-2017 Elistha 1 vs GVA 1 14:00 uur

19 19-mrt-2017 Elistha 1 vs HAVO 1 14:00 uur

20 26-mrt-2017 De Paasberg 1 vs Elistha 1 14:00 uur

21 2-apr-2017 Elistha 1 vs OVC'85 1 14:00 uur

22 9-apr-2017 Arnhemse Boys 1 vs Elistha 1 14:30 uur

15-apr-2017 Beker / Inhaal Paaszaterdag

inh 16 17-apr-2017 Elistha 1 vs Eendracht Arnhem 1 14.00 uur

23 23-apr-2017 RKSV Driel 1 vs Elistha 1 14:00 uur

24 30-apr-2017 Elistha 1 vs OSC 1 14:00 uur

25 7-mei-2017 SDOO 1 vs Elistha 1 14:00 uur

26 14-mei-2017 Elistha 1 vs DVOL 1 14:00 uur

21-mei-2017 START Nacompetitie  
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UITSTAPJE ELISTHA 4 
 

04-02-2017 Elistha 4 uitje – Bowlen en steengrillen bij Allround in Nijmegen 

In het kader van gezelligheid en een leuk samenzijn met aanhang, heeft onze eigen organisatiecommissie een spor-

tieve activiteit bedacht met een hapje en een drankje. Bowlen en steengrillen bij Allround in Nijmegen. Met nog een 

aantal extra toppers erbij, waaronder onze sponsor Cees van Woudenberg, Koos, Martin, Eric en Marjan, kon dit al-

leen maar een supergezellige avond gaan worden. 

 

Na aankomst in het Nijmeegse werden we vrijwel direct gedirigeerd naar de gere-

serveerde banen. Verdeelt over 5 banen werd er in groepen gestreden om de 

beste worp en zoveel mogelijk STRIKES! Niet alleen was er strijd bij de mannen, 

maar zeker ook bij de vrouwen die bij elkaar ingedeeld waren. Na iedere slok van 

een alcoholische versnapering leek het gooien van de bowlingbal steeds makkelij-

ker te gaan, maar omdat de kegels zoveel bewogen werd het gooien van een 

STRIKE steeds lastiger.                                                                                                       

Na een uurtje was het fanatieke deel achter de rug. We hebben veul gelachen!! 

  

Na deze inspanning zetelden we ons aan de lange eettafels om te gaan genieten van 

een lekker stukje vlees, vis en salade. De één genoot van een gigantische sparerib en de 

ander hield meer van een stukje mager vlees (zie foto). Voor een aantal duurde het zelf 

bakken te lang, dus zij snelden zich keer op keer naar de kok in de hoek, waar je een 

kant en klaar bereid stukje vlees kon afhalen.  
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Er werden ook nog prijzen uitgerijkt door een medewerkster van Allround voor de win-

naar van de avond. De winnaar was John Hendriks. Met het minst aantal punten ooit 

gehaald in de geschiedenis van het bowlen, ging de poedelprijs naar Pascal Overeem.  

Well done!  

 

Omdat onze organisatiecommissie een totaal andere puntentelling hanteerde, zijn er nog een aantal anderen in de 

prijzen gevallen. Zo won met een totaal van 243 punten in 10 beurten bij de mannen: Jurgen van Rijn. Bij de vrouwen 

was Carmen Hendriks de beste (géén idee hoe dat mogelijk is). De ezelsprijs ging naar Henrie Schuijl.  

 

We hebben heerlijk gegeten en gedronken en een supergezellig samenzijn gehad. Op en top geregeld waarvoor 

nogmaals dank. Aan het einde zijn enkele van ons nog in de stad beland en niet eerder dan de volgende dag terug 

gezien. Anderen begaven zich terug naar het dorp Elst, alwaar enkelen zich nog even met een drankje bij elkaar 

voegden om de avond in stijl af te sluiten. Kortom het was TOP. Volgend jaar weer zo’n uitje! 
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OPZET PUPILLENVOETBAL VANAF SEIZOEN 2017-‘2018 
 

 
 
 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor 
pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere 
veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, 
schieten, samenspelen en scoren.  
Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. 
Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van 
uitgebreid onderzoek.  
De KNVB gaat de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de nieuwe opzet 
succesvol in de praktijk te brengen. 
 
Meer voetbalplezier 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en nog 
meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze leeftijd moeten 
vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder 
scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de 
komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen met 
onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.” 
 
Gefaseerde overgang 
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen Onder 9 in de vernieuwde opzet op een kwart 
voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog  
7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van 
kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het 
spel voor kinderen in goede banen leiden.  
Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en Onder 12 met de nieuwe 
wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe 
opzet te leren kennen en in te voeren. 
De jongste voetballers in de voetbalhiërarchie – Onder 6 en Onder 7 – blijven in onderling verband 
op de vereniging kleine partijtjes spelen. 
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Wat verandert er concreet? 
Bij de pupillen van O6 t/m O12 verandert er in de nieuwe opzet e.e.a. in de veldgrootte en het 
aantal spelers: 
 

Categorie Ingangsdatum 
Aantal  
spelers 

Veldgrootte Bijzonderheden 

O6 Seizoen 2017/2018 2 tegen 2 20 x 15 Geen keeper, 
verenigingen organiseren 
zelf wedstrijdjes 

O7 Seizoen 2017/2018 4 tegen 4 20 x 30 m Geen keeper,  
verenigingen organiseren  
zelf wedstrijdjes 

O8 / O9 / O10 Seizoen 2017/2018 6 tegen 6 42,5 x 30 m  
(kwart veld) 

De KNVB houdt geen  
klassement meer bij. 

O11 / O12 Seizoen 2018/2019 8 tegen 8 64 x 42,5 m 
(half veld) 

 

 
Daarnaast vinden in de leeftijdscategorieën O8 t/m O12 een aantal spelregelwijzigingen plaats: 

 Time-Out: Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de 
mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen wat 
drinken. 
 

 Achterbal: Een achterbal mag in de nieuwe spelvormen niet langer uit de handen 
geschoten worden. 

 
 Uitbal: Een uitbal wordt in de nieuwe spelvorm niet langer ingegooid, maar ingedribbeld of 

gepast. 
 

 Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld. 
 

 Vrije trap: Een vrije trap mag in de nieuwe situatie geschoten, gepasst of ingedribbeld 
worden. 

 
 Shake hands: Om positief gedrag verder te bevorderen worden voorafgaand aan de 

wedstrijd handen geschud en stellen de spelers zich aan elkaar voor. Na afloop volgt een 
high five als dank voor de leuke wedstrijd. 

 
 Bij de pupillen O8 t/m O10 is er niet langer een scheidsrechter, maar een spelbegeleider 

aanwezig. Die staat buiten het veld en neemt enkel bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt dan de spelregels uit. 

 
ZIE OOK HIER: http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/23830/animaties-drie-nieuwe-
wedstrijdvormen-pupillen 
 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/23830/animaties-drie-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/23830/animaties-drie-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen
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SEIZOEN 2017-‘2018 BEGINT LATER 
 
Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te 
eindigen.  
Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De 
competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit is de 
belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over de 
speeldagenkalender van seizoen 2017/’18. 
 
‘Samen ons voetbal verbeteren’ 
Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd 
waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. 
Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun 
teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen. Met dit 
idee zijn we aan de slag gegaan en samen hebben we de plannen weten te vertalen in een concrete 
speeldagenkalender. Deze kalender is een uitkomst van een goede samenwerking met clubs en hiermee 
hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van dienst te zijn." 
 
Na de vakantie beginnen en door met mooi weer 
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te 
leggen en deze samen uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 900 
verenigingen, door heel het land. Er wordt eveneens overleg gevoerd met gemeenten om samen eventuele 
knelpunten weg te nemen. 
 
Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, wordt verwacht 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 en dus minder kans op afgelastingen. 
 
Flexibele winterstop 
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart. Dit 
betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen 
voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen 
verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-
categorie. 
 
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt 
aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden 
uitgebreid binnen de reguliere competitie. 
 
Belangrijk bekervoetbal in september 
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 2 september. Er wordt dit seizoen vooral in het 
weekend gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse avonden. Alle teams kunnen meedoen 
aan de poulewedstrijden in de beker en vooral voor de jeugd is het meedoen aan de beker van belang. De 
bekerresultaten worden namelijk gebruikt om de competitie indeling vanaf de eerste klasse en lager zo 
eerlijk en leuk mogelijk te maken. Dit geldt voor alle jeugdteams van Onder 8 tot en met O19. 
 
Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de nacompetitie. Hoe deze nacompetitieregeling er 
volgende seizoen definitief uit gaat zien wordt de aankomende periode uitgewerkt en zal voor het einde van 
het huidige seizoen bekend worden. 
 
De speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/'18 is te bekijken op site: 
 
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/9198/speeldagenkalender-2017/18 
 

 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/9198/speeldagenkalender-2017/18
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VERJAARDAGEN 
 
MAART APRIL

01 ALI GÜZEL 01 DANA VAN DE BRENK

01 WIM HENDRIKS 02 TIM WISMANS

01 LEVI HUIZER 03 NATHAN USMANY

01 MAURO POELMAN 04 DJESARO AKYUWEN

01 BRIAN VAN DER WELK 04 BJARNE SPITHOVEN

02 MARINUS CLAASSEN 05 BRUNEL SOMDA

03 LINDI ARENTSEN 06 RENATE DIKS

03 RUDY VERSTEEGE 06 FRANKLIN GEURTSEN

04 REIN GASSELING 09 PETER JACOBS

04 JOOP MEULENBEEK 09 MARVIN KOPPENAAL

04 BOUDEWIJN NUIJ 10 ARTHUR ADRIAENSEN

05 FERRY VAN DRUTEN 12 ARISTIDES BUNTARA

05 DEAN POLMAN 13 HAYDEN DAMEN

05 LARS WIJDEVELD 13 MUSTAFA YAVUZ

06 BENJAMIN SPAAN 17 DYLAN BOONE

07 JEROEN POTHOF 19 JUDITH HENDRIKS HENDRIKS

08 JORDEN VAN DEN BROEK 19 MARTIN DE GOEY

08 JOSHUA KEMPKES 20 KUZEY HALICI

08 JORI MULLER 22 JASON BERGEFURT

08 LINA WILLEMSEN 22 MAURICE PETERS

09 GERT-JAN KERSTEN 24 OMID AHMADI

10 KOOS DE GOEY HENDRIKS 24 IVAR GASSELING

10 FRANK OOSTERBROEK 26 MARCO HOFMAN

10 DENNIS SCHNITZLER 26 ROEL KOESLAG

12 KYLIE BURGERS 26 DAMIAN MIGGELBRINK

13 SAM JANSEN 26 SENN POTHOF

13 PETER MARTENS 27 JOB GEENACKER

13 VINCENT VAN DER WELK 28 SEBASTIAAN VAN EIJK

14 STEPHAN SPAAN 28 LEON LEENDERS

16 ALBERT VAN KLEEF 28 WILLIAM PETERS

17 ERWIN VAN DINTEREN 29 JOHN HENDRIKS

18 ELDAR HASANOVIC 29 LUCAS MULDER

18 IBO LAMBREGTS 29 STIJN WOLTERS

19 KEVIN BONS 30 KOEN WEBER

19 FREDDY MIGGELBRINK 30 MICHEL WEIJMAN

20 BERT TE DORSTHORST

21 ROWDY AHULUHELUW

21 BERTUS BRINK

21 HSEYIN KARAKAYA

22 JOHAN HENDRIKS

23 MIRANDA KOESLAG

23 TOM NAGTEGAAL

25 GERRIT HENDRIKS

25 DINAND KERSTEN

26 DANIËL VLEESHOUWERS

27 RONALD LINSSEN

28 DELANO MAÄTITA

30 ISA BO VAN ANHOLT

30 FRED HENDRIKS
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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)

JO7-1 STUC YDEE (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)

JO13-3 DUBRU (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 SNS Bank

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

HUTING, schilderwerken VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

IUVARE, administratie en belastingen VINK HEKWERKEN ELST



     

Seizoen 2016 / 2017                      Pagina 39     Clubblad 356 

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 06-34389566 
Jeugd                                       Miranda Koeslag    06-25426677 
            
Seniorencommissie           
Contactpersoon Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 06-34389566 
      

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 Pepijn Cluitmans pcluitmans@gmail.com    06-53860198 

Jeugd Techn. Comm Johan Hendriks noamiladionne@hotmail.com    06-13945223 

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 april 2017 
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