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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Het einde van het seizoen nadert al weer.  
In dit blad weer een variëteit aan artikelen. 
De laatste wedstrijden worden de komende weken gespeeld en bij de jeugd zijn nog aan aantal 
teams die een kans maken op het kampioenschap.  
Het eerste elftal zit in een belangrijke periode van de competitie. Er is nog van alles mogelijk.  
Omdat de resultaten de laatste weken nog al wisselend waren, bestaat de mogelijkheid tot recht-
streekse degradatie nog, kan er nacompetitie moeten worden gespeeld of is het zelfs nog mogelijk 
dat ze zich direct handhaven.  
Spannend en daarover natuurlijk in het volgende clubblad meer. 
In dit blad weer verslagen van de wedstrijden van het eerste. 
Verder nog meer verslagen en mededelingen van het bestuur.  
Ook hebben een aantal pupillen van de week een verslagje met foto’s ingeleverd.  
 
Verder is de financiering van het jeugdkamp bijna rond. De sponsors van de sponsorloop en de 
bedrijven en particulieren,die een sponsorbijdrage hebben geleverd worden bedankt in dit blad.  
We gaan er natuurlijk van uit dat we in het volgende clubblad een verslag van het jeugdkamp, dat 
gehouden wordt op 9 t/m 11 juni, kunnen plaatsen. 
 
In ieder geval is er weer een goed gevuld clubblad. 
Ik hoop dat dit in ieder geval weer aanleiding is om voor het volgende clubblad weer voldoende  
stukjes en foto’s aan te leveren. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
Wim Hendriks 
 

ELISTHA LEDENSHOP 
 
Elistha heeft, in samenwerking met SNELDERS SPORT uit Elst,  
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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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 

Clubgebouw. 
 
Op dit moment zitten we in de afrondende fase om de toiletgroep in ons clubgebouw grondig te 
renoveren.  
Er zijn offertes aangevraagd en er is overleg met bedrijven om ons daarin te ondersteunen. 
Als dit volgens onze plannen verloopt wordt dit in de komende zomerpauze gerealiseerd. 
 
Ook zijn er plannen om de kantine te moderniseren. Dit houdt in dat er eventueel een nieuwe bar 
komt en een nieuwe vloer. Ook hier zijn offertes voor aangevraagd, maar dit is nog niet zo con-
creet als de renovatie van de toiletgroep. 
 
Vacatures. 
 
Helaas hebben we nog steeds vacatures op zeer belangrijke functies. Ondanks vele verzoeken en 
oproepen lukt het niet om deze op te vullen. 
Zo als al eerder is gemeld brengt dit een goed functioneren van onze vereniging ernstig in gevaar. 
Wij doen dus nogmaals een beroep op U om te een van de vacatures te vervullen dan wel eens te 
kijken of u iemand weet waar we eventueel contact mee kunnen opnemen. 
 
De urgente vacatures zijn: 

 Secretaris; 

 Leider eerste elftal 

 Grensrechter eerste elftal 

 Uitbreiding PR commissie 
Meer informatie staat hier : https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/ 
 
En dan is er nog steeds  de vacature van verzorger : 

 https://www.sc-elistha.nl/1/1661/verzorger-gezocht/ 

 

Contributieteruggave bij langdurige blessures 
 
Als je als speler langdurig geblesseerd bent, kun je een deel van je contributie terug krijgen. 
Onder langdurig geblesseerd verstaan we: 
 

- Je kunt een volledige seizoenshelft geen wedstrijden spelen en niet trainen; 
 
Maak je gebruik van faciliteiten zoals de verzorger tijdens deze periode, dan krijg je geen  
contributie terug. 
 
De contributie die terug wordt betaald is het verschil tussen de contributie als voetballend lid (die 
is afhankelijk van de leeftijd) en de contributie voor niet-voetballend leden (55 euro per jaar). 
 
Het bestuur wil met deze regeling langdurig geblesseerden tegemoet komen. Tegelijkertijd is de 
regeling zo opgezet dat deze uit is te voeren zonder dat we voor alle leden de contributie moeten 
verhogen. 

 
 

Het bestuur. 

https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/
https://www.sc-elistha.nl/1/1661/verzorger-gezocht/
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KABOUTERTOERNOOI 
 

 
 
 
 
Op zaterdag 27 mei organiseert Elistha een toernooi voor de jongste voetballers, tot 6 jaar, die 
nog niet in competitieverband spelen. 
 
We spelen 4 tegen 4, zonder keeper en scheidsrechter, volgens de nieuwe KNVB regels.   
 
Aanvang: 9.30 uur.  
De eerste wedstrijden starten om 10.00 uur.   
Tussen 12.30 uur en 13.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats.   
Voor iedere speler is er een leuke attentie.  
 
Gratis deelname.   
 
Voetbalverenigingen en samengestelde teams van  
minstens 5 spelers, in eigen tenue, zijn welkom.  
 
Aanmelding voor 1 mei bij Pascalle Overeem: 
 dennispascalle@hotmail.com 
 

mailto:dennispascalle@hotmail.com
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Natuurlijk neemt ook ons eigen team (JO6) deel. 
 

 
 
De organisatie van het kaboutertoernooi wordt ondersteund door de volgende sponsors: 
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SPONSORLOOP 
 

Op 12, 13 en 18 april was de sponsorloop om gelden in te zamelen voor het jeugdkamp van  
9 t/m/ 11 juni 2017.  
Hier volgen een aantal foto’s. 
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Verslagen Elistha JO13-1 
 

Zoals bekend is Elistha JO13-1 ongeslagen najaarskampioen geworden.  
Dit betekent een promotie en dus een nieuwe start in een hogere klasse in de voorjaarscompetitie. 
Hier volgen de verslagen van de wedstrijden in die voorjaarscompetitie. Aan het einde vindt u een link naar 
de actuele competitiestand. 
 

Elistha JO13-1 – ESA JO13-2   Gespeeld op 18 februari 2017    Uitslag 3-0 

 
Indrukwekkend begin van de voorjaarscompetitie 
De eerste vijf minuten van de wedstrijd waren overduidelijk voor de gasten uit Arnhem, met een paar snelle 
combinaties zorgden ze voor veel druk en dreiging.  
Elistha leek te moeten wennen aan het hoge tempo, de druk en de snelheid van de tegenstander. Tot duels 
kwam het bijna niet en als die er wel kwamen werden ze veelal verloren. Maar op karakter kwamen we de 
eerste minuten door en langzaam kwamen we in de wedstrijd. De linkerkant met een telkens opkomende 
John zorgde voor veel problemen voor de gasten uit Rijkerswoerd. De middenvelders beten zich vast in de 
tegenstander en overliepen ze regelmatig, en verdedigend wonnen we inmiddels bijna alles. Veel kansen 
vielen er in die eerste helft niet te noteren, daarvoor was de eindpass vaak te onzorgvuldig of te laat. In de 
22e minuut een prima opbouw van Elistha en een loopactie van Nathan die een prachtige diepe bal gaf op 
de achter de centrumverdedigers opgedoken Mila. Die knalde de bal vervolgens knalhard met de wreef, 
volley tegen de touwen.  
Elistha bleef knokken en voor elkaar werken. In de rust dus even uithijgen, dit was andere koek. Na de thee 
was het een stukje eenvoudiger, nog steeds een goede tegenstander maar Elistha was wat feller. Won wat 
meer duelletjes en nam elkaars posities wat beter over, meer een team dus. De wedstrijd kon door Ayte in 
het slot worden gegooide, een panklare corner kon hij eenvoudig binnen koppen. Met een droge knal van 
afstand kon Nathan een kwartier voor tijd het laatste restje hoop van ESA wegnemen, ook dit weer een 
prachtige goal. 
Een echte teamprestatie, een superstart met veel vertrouwen voor de komende weken. 
Doelpuntenmakers: Ayte Cluitmans, Mila Hendriks en Nathan Usmany 

 

 
 

Driel JO13-1 – Elistha JO13-1  Gespeeld op 4 maart 2017   Uitslag 2-5 

 
JO13-1 wint weer eenvoudig in Driel 
Voor de tweede keer wist de JO-13-1 te winnen in Driel, voor de tweede keer eenvoudig maar niet erg 
mooi. Daarvoor waren de omstandigheden weer te matig.  
Het veld, waar naar de wedstrijd de koeien nog geblesseerd op raken, was zompig van de vele regen. 
Elistha was daarbij ook nog slordig in balbezit en de matige wedstrijd was verklaard. En toch was Elistha 
weer een klas beter, en was de ruime overwinning logisch.  
Met 6 punten uit twee wedstrijden is de start gewoon prima te noemen, met de passing komt het op een 
beter veld en met wat meer concentratie ook wel goed. 
Doelpuntenmakers: Niek Stevens (2x), Nathan Usmany (2x), Pim Janssen en Reno Veenstra 
 

 
 

SML JO13-2  - Elistha JO13-1  Gespeeld op 11 maart 2017   Uitslag 1-1 

 
Spannende en fysieke pot levert een gelijkspel op. 
In Arnhem, bij SML JO13-2, kwam Elistha JO13-1 op deze zaterdag niet verder dan 1-1 
En toch waren er zeer veel tevreden gezichten bij zowel trainers als ook ouders langs de lijn.  
Tevreden want in deze fysieke pot waren de kansen schaars, SML was voor rust wat sterker, maar onze 
jongens lieten zich de kaas niet van het brood eten. Vechtend voor iedere bal en  
iedere meter bleven we op de been. SML wist zich met de enorme inzet geen raad en dus ontspon zich  
een wedstrijd zonder al teveel kansen.  
De ruststand op het wederom slechte veld was dan ook een logische 0-0 
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Na rust nam Elistha wat meer het heft in handen en al vrij snel kwamen we zelfs op voorsprong, Een uittrap 
van Tijs door Nathan achter de verdediging verlengd en Mila die zijn verdediger was ontglipt was net  
eerder bij de bal dan de uitgelopen keeper. Met een slim tikje richting doel was hij zo SML te slim af en de 
bal rolde en hobbelde tergend langzaam richting goal, 0-1 
Het spelbeeld veranderde nauwelijks. Veel duels op het midden gedeelte van het veld, de tegenstander 
werd er moedeloos van. Helaas gaven we toch een tegengoal weg, uit een zeldzaam foutje (te korte uit-
trap) van Tijs kon de tegenstander zo 1 tegen 1 op diezelfde Tijs af, beheerst schoot men de bal binnen en 
het stond weer gelijk. 
Dat is het lot van een keeper, koppie omhoog en doorgaan. De laatste 10 minuten bleven we strijden voor 
meer, kregen ook nog wat kleine kansjes maar met een punt kon uiteindelijk iedereen leven. 
 

 
 

Elistha JO13-1 – Spero JO13-2   Gespeeld op 18 maart 2017   Uitslag 3-1 

 
Winst tegen Spero 
Koud, nat en guur en vroeg ook, veel wind en het windvoordeel in de eerste helft mee. Klaar om te starten 
tegen Spero JO13-2. In de winterstop hebben we geoefend en met 2-0 gewonnen door twee kopballen. Nu 
was de openingsfase duidelijk voor Elistha, en via een hoekschop kwam de voorsprong na 10 minuten van 
het hoofd van Ayte , verdiend op dat moment. Elistha bleef met de wind in de rug duidelijk de betere ploeg 
in die fase, en na 20 minuten schoot de net ingevallen Franklin van afstand de 2-0 binnen.  
Laten we de marge maar uitbouwen zeiden we op de bank nog tegen elkaar. In de tweede helft immers 
wind tegen. Elistha verslapte, slordig en ongeconcentreerd en zo kwam Spero vanuit een ingooi op 2-1, 
geen enkele reactie van wel een man of vijf. Even later, vlak voor rust zelfs de kans op de gelijkmaker voor 
Spero, buitenspel. 
In de tweede helft weinig te beleven, Elistha bleef ondermaats en Spero kon geen vuist maken. Uit de 
mooiste aanval van de ochtend scoorde Nathan nog de 3-1  
 

 
 

De Bataven JO13-2 – Elistha JO13-1  Gespeeld op 25 maart 2017  Uitslag 0-3 

 
Om kwart voor tien de punten al in de D1 tas. 
Naar Gendt om te voetballen om half negen, en vroeg spelen is niet helemaal ons ding.  
Dus helemaal gerust waren we er niet op, want hadden de spelers de tip aangenomen om op tijd naar bed 
te gaan? In ieder geval zagen alle jongens er fris en gretig uit bij het verzamelen om half acht, de bespre-
king laten we vandaag maar een keer achterwege, gewoon beginnen en erop klappen was het devies.  
Na drie minuten leverde dit al resultaat op, een mooie aanval kon nog worden onderbroken maar de terug-
speelbal op de keeper van de Bataven bracht zoveel onrust dat de keeper de bal omhoog schoot i.p.v. 
weg. Niek die vervolgens vanuit een moeilijke hoek de bal binnenschoot met rechts, een technisch zeer 
knappe goal. Goede start dus, maar de start kreeg geen vervolg.  
Met behoorlijk veel foute passes hielpen we de Bataven weer in de wedstrijd, onnodig eigenlijk maar we 
hadden te weinig vertrouwen in onze passing. Zonder dat het gevaar opleverde was De  
Bataven in die fase gelijkwaardig aan ons. Tijs hield zijn doel schoon bij de grote kans die de gastheren 
cadeau kregen. Wijzelf stichtten nog gevaar door met name Niek die telkens met snelheid en kracht op 
links doorkwam. De grootste kans was voor Pim die alleen op doel af ging, hij speelde de bal te ver voor 
zich uit. In de laatste minuten voor rust was het Mila die met een paar aardige acties voor gevaar kon zor-
gen, Kay en John wisten de geboden kansen niet te benutten. Na rust een duidelijker spelbeeld, Elistha 
was de baas maar verzuimde de trekker over te halen. Inmiddels gaven we achterin niets meer weg, de 
matige start was vergeten en de gastheren kwamen niet verder meer dan tot wat afstandsschoten. De be-
slissing viel na een kwartier spelen in de 2e helft. Waar de scheidsrechter bij 0-1 nog door liet spelen na 
een duidelijke overtreding op Tom (gestrekt been en behandeling was even nodig) kon Elistha in de aanval 
daarop scoren via weer Niek op aangeven van Nathan. Direct na de aftrap een balverovering van Elistha 
en nu ging Elistha tot onvrede van de Bataven bank door bij een blessure van een Batavenspeler, Mila  
scoorde de 0-3 en de wedstrijd zat in het slot. 
Het was inmiddels zoals u kunt lezen een fysiek potje geworden, waarbij onze spits Pim het zwaar te  
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verduren kreeg, een aantal maal werd hij nagetrapt maar hij stond zijn mannetje. 
Tevreden over het spel, tevreden met het resultaat en tevreden met het feit dat jongens die niet goed be-
gonnen zich herpakten en later in de wedstrijd super speelden. Qua veerkracht zit het goed met dit team. 
Komende weken kijken of we deze goede start een vervolg kunnen geven. 
 

 
 

Elistha JO13-1 – De Paasberg JO13-1 Gespeeld op 1 april 2017  Uitslag 13-0 

 
De Paasberg geen partij voor onze D1 
De gasten uit Arnhem hadden voorafgaand aan de wedstrijd nog goede hoop op de eerste punten. Bij het 
oplopen van het veld zagen ze wat kleine jongens in ons team. Desgevraagd aan onze trainer kregen ze 
de bevestiging, ja dit is onze D1. Jaaaahuh  we gaan winnen vandaag, kijk hoe klein. 
Maar goed, al snel bleek Elistha vandaag goed in vorm, met goed veldspel werden de kansen aaneen ge-
regen. Het spel werd telkens verplaatst en de gasten uit Arnhem moesten veel achter de bal aan lopen. 
Elistha was heer en meester en het was genieten voor iedereen die voor oranje was. 
Het mooiste doelpunt voor rust begon rechts achterin, de bal verplaatst via de centrale verdedigers naar de 
linksback, die weer naar de linksvoor positie waar via een overtalsituatie de achterlijn werd gehaald, veel 
beweging voor het doel en uiteindelijk het doelpunt van Niek. Prachtig spel, langdurig balbezit, waar moge-
lijk met 1x raken en veel beweging zonder bal. 
Ook bij de grote voorsprong mooi om te zien dat iedereen blijft overspelen en vanuit de positie blijft spelen, 
op andere posities uitkomen is prima, als er dan maar weer overgenomen wordt. 
Maar ook 13-0 krijg je maar 3 punten voor, dus volgende week gewoon weer beginnen op nul-nul, dus de-
ze week weer lekker trainen. 
Doelpuntenmakers :  
Ayte Cluitmans (2x), Nick Cornelissen, Kay van Drempt (2x). Mila Hendriks (5x), Niek Stevens, 
Johnny van Sinderen en Nathan Usmany.  

 
 

Elsweide JO13-1 – Elistha JO13-1  Gespeeld op 8 april 2017    Uitslag 1-1 

 
D1 niet langs Elsweide. 
Een wedstrijd met weinig hoogtepunten, zo kunnen we de uitwedstrijd in Arnhem het best samenvatten. In 
de eerste dertig minuten viel er geen enkele kans te noteren, wellicht twee kleine mogelijkheden voor ons 
en een bijna kans voor de gastheren. Maar het was een rommelige eerste helft met veel hots knots bego-
niavoetbal op het middenveld.  
De beste man van het veld was de grensrechter van Elsweide, die vlagde werkelijk op ballen die op geen 
uur naar buitenspel waren. De man schaamde zich er blijkbaar niet voor want in de tweede helft ging hij er 
rustig mee verder. Dus als we al eens tot een fatsoenlijke aanval kwamen hadden we nog een extra man te 
omzeilen. In de rust maar eens iets anders geprobeerd en dat plan viel al binnen één minuut in duigen. Een 
slechte inspeelpass, een vrije bal zo in de voeten van de tegenstander. Een (slap) duel verloren om te her-
stellen en een verkeerd geraakte bal die aldus als lob over de uitkomende keeper in het dak van het doel 
viel. We staan achter. 1-0  
Een minuut of zes later een door Elsweide doorgekopte bal, hiervoor kon zelfs deze grensrechter niet vlag-
gen, Mila alleen op doel af en we stonden weer gelijk. 1-1. 
Vervolgens op jacht naar de voorsprong, maar het spel was vandaag gewoon bij lange na niet goed ge-
noeg. Veel jongens die er met de handrem op speelden, weinig initiatief zonder bal, kortom we drukten wel 
maar niet met overtuiging. Toch kwamen we er met een aantal corners nog akelig dichtbij. Zo redde de 
keeper prima op een kopbal van Ayte En even later vergaten we de bal binnen te blazen bij weer een 
hoekschop. Aan de andere kant weinig te beleven, één keer bijna verrast door een counter en een 
schreeuwende bank van Elsweide bij een sliding in de zestien van Reno.  
In de derde minuut van de blessuretijd een actie van John in de zestien meter, 500% penalty maar je raadt 
het al ...... hij geeft hem niet en fluit snel af. Drie punten was misschien ook teveel van het goede geweest,  
maar als je hier geen penalty voor geeft dan moet je jezelf de ogen uit de kop schamen!! 
Afijn een puntendeling in een zeer slechte wedstrijd, dinsdag eens analyseren waar het nou aan lag. 
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Elistha JO13-1 – VVO JO13-1  Gespeeld op 13 april 2017    Uitslag 1-1 

 
Arnhem Cup : Elistha D1 verliest na strafschoppen. 
 
Zestig minuten bikkelen tegen een prima tegenstander, en dan na 10 penalty's er alsnog uitvliegen. Een 
uiteindelijk zure avond voor de D1, die er in de beker ook al uitvlogen tegen VVO D1. Een prima ploeg met 
snelle handige aanvallers en degelijk middenveld en een zeer goede laatste man. Kortom een mooie 
krachtmeting en daar kun je veel van leren. 
Deze avond begon met twee kleine kansjes voor Elistha en bij de eerste echte aanval van de gasten uit 
Velp stonden we al met 0-1 achter. Het doelpunt deed denken aan een tegengoal van een aantal weken 
geleden. Het werd in de rust wel zo herkend, maar helaas nog niet op het veld, dan was deze goal te ver-
helpen geweest.  
Elistha met wind mee voor rust liet het er niet bij zitten. Vol energie gingen we de strijd aan met VVO, en er 
ontstond een stevige pot voetbal. Op slag van rust de verdiende gelijkmaker, Nathan schoot hard binnen. 
Na rust tegenwind en wat meer moeite om bij de goal te komen, maar zelf gaven we ook niet heel veel 
weg, de achterhoede onder leiding van Jesper had de zaakjes goed voor elkaar. Bij een kans van VVO 
stond Tijs op zijn post en redde 1 tegen 1 met zijn benen. 
Voor Elistha zat er na rust niet veel meer in, aanvallend waren we onmachtig. Toch kregen we de beste 
kans van de tweede helft, na een corner tikte een middenvelder van VVO de bal met de hand weg, en dat 
binnen de 16 meter.  
Penalty Elistha, helaas ging deze bal naast en zo bleef het 1-1 
Penalty's, de eerste van Elistha naast, de tweede op de lat, het leek al snel gelopen. Toch was het na 5 
penalty's 3-3 en gingen we starten met de sudden death. 
Penalty 10 schoten we over en VVO maakte hem wel, dus einde Arnhem Cup voor dit seizoen. 
 

 
 

Elistha JO13-1 – VDZ JO13-2  Gespeeld op 15 april 2017    Uitslag 3-2 

 
D1 pakt drie punten in de blessuretijd.. 
 
Veerkracht toonde de D1 vandaag, want winnen na een 0-2 achterstand en na het missen van een penalty 
bij 2-2, das een knap staaltje. 
Weer een wedstrijd met veel wind, ditmaal eerst maar wind tegen gekozen.   
Het leek geen gelukkige keuze want al binnen 5 minuten draaide de behendige spits van VDZ zich vrij en 
scoorde hij fantastisch de 0-1 
Elistha kwam via Niek nog twee maal gevaarlijk door, maar de controle over de bal lieten Niek in de steek. 
In de 12e minuut een snelle counter via de goed rechtsbuiten van de gasten uit Arnhem. Niet opletten bij 
Elistha en het leek erop een moeizame wedstrijd te worden. Gelukkig kwamen we al snel terug in de wed-
strijd, een goede aanval via de rechterkant, een mooie bal van Jesper op de doorgelopen Kay, direct de 
pass door op Mila en die bleef 1 tegen 1 koel voor de goal. 
VDZ bleef makkelijker voetballen, Elistha zit niet in zijn beste fase van het seizoen. Veel jongens hebben 
het lastig tegen de linker rij van de 2e klasse. rust halen met 1-2 was op dat moment maximaal haalbaar.  
Na rust iets meer druk van Elistha, maar dat kwam vooral door de tactiek van VDZ, deze ploeg bleef on-
danks de tegenwind en een slecht voetballende keeper (keepte wel goed overigens)  
zoeken naar de opbouw. Halverwege de tweede helft kon Pim de keeper onder druk zetten en die verga-
loppeerde zich aan Pim, de bal rolde via een scrimmage in het doel. 
Ons versterkte middenveld gaf de tegenstander wat minder ruimte om de aanvallers van VDZ te bereiken, 
onze verdedigers voetbalden wat meer naar voren. Elistha ging voor de winst, al kon het ook maar zo de 
andere kant op vallen. 10 minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, ditmaal 
veel druk van Mila op de laatste man. Deze speler verloor de bal in de zestien meter en kon hem alleen 
nog maar vasthouden, penalty. Zekerheidje Nathan schoof de bal langs de verkeerde kant van de paal, het 
bleef dus 2-2 
Terwijl iedereen zich had neergelegd bij een puntendeling nog een laatste actie van onze centrale midden-
velder Kay, hij omspeelde twee spelers en zag Mila vertrekken. Met een prima steekbal stak hij Mila alleen 
voor de doelman, die wist de doelman in twee instanties te passeren en zo won Elistha D1 in blessuretijd 
toch de drie punten. 
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Teambuilding ELISTHA 2  
 

Op vrijdag 17 maart is het 2e elftal een avondje gaan bowlen en steengrillen bij Ollround in Nijmegen. In 
plaats van de vrijdagavond training was het weer eens een keer tijd voor een activiteit die goed is voor de 
teambuilding. Klein detail; nadat we dit vorig seizoen deden werd de wedstrijd op zondag gewonnen en 
winnen op zich is al een zeldzaamheid voor Elistha 2.  
 

 
 
Na een heerlijk hapje eten en een drankje waarbij de verjaardag van onze topscorer Kevin Bons gevierd 
werd met een bak ijs en een sterretje werd er op drie banen een balletje gegooid.  
Bij de één ging dat wat beter dan bij de ander. Jan Hendriks werd de winnaar met op een terechte tweede 
plaats Jurrian Ruiten. Rowan Leenders en Jamiro Raja Boean hadden het vizier niet op scherp staan en 
eindigden laatste. 
 
Na deze fysiek zware inspanning werd het toch wel tijd voor wat biertjes. In de binnenstad van Nijmegen 
uiteindelijk bij café van Buren nog even gezellig (behalve Semin/Opa) samen gezeten. De echte die hards 
lieten zich niet naar huis brengen en vervolgden de avond bij feestcafé Sjors en Sjimmie. Daar werd het 
nog een lange avond waarbij wij ons afvragen of Jamiro inmiddels al wakker is? 
 
De quote van de avond kwam toch wel van ons oogappeltje Kevin Bons die dit seizoen nieuw is in ons 
team en overgenomen (iets boven ons budget, maar goed) is van Spero. “Dit heb ik nog nooit meege-
maakt, zo’n avond!” Met daarop volgend: “Ik ga hier nooit meer weg!”  
 
Reden voor dit hele uitstapje was mede het vertrek van onze vriend en teamgenoot Ricardo Schouten. Hij 
gaat de Verenigde Naties ondersteunen bij een vier maanden durende vredesmissie in Mali. Een missie 
met aardig wat gevaren. Wij wensen Ricardo en zijn compagnie dan ook heel veel succes toe en hopen 
hem snel weer te kunnen verwelkomen in ons team! 
 
P.S. nog even terugkomend op dat kleine 
detail; Op zondag werd er een 1-2 over-
winning behaald bij Brakkenstein..  
de eerste dit seizoen! Je snapt natuurlijk 
wel dat wij vanaf nu iedere vrijdag gaan 
bowlen.  
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PAASEIEREN ZOEKEN  
 

Onze jongste voetballers (JO6) mochten, voor de training van Erwin en Dennis, paaseieren  

zoeken op veld 3. Leidster Pascalle verzint van alles voor het plezier van JO6.  

 

 

 

 

Dit team groeit snel, omdat nieuwe leden hun vriendjes meenemen.  

Hup, Elistha. 
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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. 
 

Het jeugdkamp wordt mede gesponsord door de volgende sponsors. 
ONZE HARTELIJKE DANK DAARVOOR!! 

 

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
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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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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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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

Elistha 1 - MASV 1                                                      Ruststand  1-0                  Eindstand  1-1 
Gespeeld op zondag 5 maart 2017 

 
Elistha geeft puntjes weg aan MASV 
 
De eerste de beste kans was voor Ferhat Halici, die de bal uit de vrije trap maar net naast zag 
gaan. 
Een minuut later bracht Stefan Polic met zijn knie redding op een MASV schot van 10 meter af-
stand. 
In de 10e minuut werd Sylvano van den Brink gelanceerd en kwam schuin voor de goal oog in oog 
met de Arnhemse keeper Raymond van Driel te staan, maar deze redde knap op de inzet van de 
Elistha aanvaller.  Toch een geweldige kans. 
Tien minuten later schoot Veli Arslantas, de nummer 5 van MASV, de bal uit een vrije trap maar 
rakelings naast het Oranje doel. 
Nicky Hofs, ja die, gaf in de 23e minuut een voorzet aan Danny Hessing, die op zijn beurt met een 
hakballetje in de hoek Stefan Polic probeerde te verschalken. 
Maar ook nu zat de Elistha keeper er weer met een geweldige redding bij. 
In de 34e minuut toch de gehoopte 1- 0 voor Elistha.  Danny Versteege was de aangever van  
achteren uit en knalde Sylvano van den Brink raak. 
Gezien het wedstrijdbeeld niet eens gek te noemen. 
Vier minuten verder weer een schot van Sylvano van den Brink, leverde dit keer niets op. 
Marc Comans nam in de 40e minuut een corner voor MASV, waarbij de bal gelukkig door jan en 
alleman gemist werd. 
De mooiste kans was toch weer voor Elistha (Sylvano van den Brink). In eerste instantie tegen de 
Arnhemse keeper van Driel op en in zijn tweede poginghoog over. Toch weer een goede kans 
voor Elistha. 
Pim ter Voert' s schot net voor rust ging net naast. 
Een leuke open wedstrijd tussen twee sportief strijdende ploegen. 
Ruststand 1 - 0 
In de 49e minuut kwam MASV langszij, doelpuntenmaker was Raoul Leenders. 
Een schot  van Ferhat Halici (keeper redde) en de redding van Stefan Polic op de inzet van Nicky 
Hofs brachten geen wijziging in de stand. 
Het spel ging over en weer, maar echt gevaarlijk werd het niet echt. 
Tot de 60e minuut. Angelo Maätita goed doorgelopen op de MASV keeper kwam zomaar links 
schuin voor het MASV doel te staan, nadat de keeper de bal verspeeld had in de kluts en hij met 
een leeg doel voor zich alleen de paal wist te raken. 
Dit had de winst kunnen en moeten zijn.  Een geweldige kans.  Maar neen. 
Een beetje te gehaast maar al doende leert men, toch. 
In de 69e, 72e en in de 75e minuut een drietal wisselingen bij Elistha. 
Eruit gingen  Julian Milatz , Angelo Maätita en Roy Derksen. 
Hun plaatsvervangers waren  Renzo Stoffelen, Sven Peters en Jimmy Scheerder. 
In de 84e minuut nog twee pogingen van Ferhat Halici, maar geen wijziging in de score. 
Net in blessuretijd, in de 92e minuut nog de beslissing van de scheids. 
Geen doelpunt voor MASV zei de beste man. 
Zo bleef het bij de 1 - 1 waarmee MASV blijer zal zijn dan Elistha gezien de kansen. 
Al met al een leuke pot en zondag weer een topper tegen Gysbrecht van Aemstel (GVA) 
 
De scheidsrechter was de heer Ben de Jong uit Wijchen. 
Rapportcijfer voor de man in het geel :   7 1/2 
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De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

KIOSK  
HUNNERPARK uit Nijmegen. 
 
 
 
 
De pupil van de week was Jessy Ferron uit de J09-3  
( meer foto’s op bladzijde 33) 
 
 
 
 
 
 
Mahe 
 
 
 

 
 

Elistha 1 - GVA 1                                                      Ruststand  1-2                  Eindstand  3-3 
Gespeeld op zondag 12 maart 2017 

 
Elistha pakt weer een punt 
 
In de 11e minuut  kreeg Sylvano van den  Brink een lekker passje van Ron van Dijk en zette 
al snel de 1 - 0  op het grote scorebord.  Een geweldige opsteker zo in het begin. 
Twee minuten later werd het alweer gelijk, na niet goed opruimen door de Elster verdediging. De 
schutter was de no.22 Tom te Boekhorst.   Stand 1 – 1 De pass van Jordi Wigman GVA vloog 
voorlangs en was zelfs te hard voor de schutter van daarnet. 
Ook de voorzet van Sylvano van den Brink op Ron van Dijk was ook net ietjes te hard. 
In de 34e minuut schoot  Ferhat Halici ook nog eens keihard voorlangs na aangeven van Jordey 
Toonen. 
Aan de andere kant had GVA geluk, dat er adequaat op een terugspeelbal werd gereageerd door 
de GVA keeper anders was de bal zomaar in het doel gegaan. 
De kogel, die Ferhat Halici afvuurde werd gedurfd uit de doelmond gekopt door een GVA 'er. 
Vijf minuten voor tijd scoorde Tom te Boekhorst zijn tweede doelpunt , zomaar . De bal bleef voor 
het doel van Elistha ,,hangen''  en was het voor hem een koud kunstje om te scoren.   
Stand  1 - 2   en dat net voor de rust. 
Leon Leenders , Elistha' s sluitpost redde fraai op de bal links onderin binnengeschoten door de 
no.2 Cas van Driel. 
In deze toch sportieve wedstrijd een klein incidentje. 
In de 56e minuut kwam Tom te Boekhorst, GVA in aanraking met de Elistha keeper. 
Met direct rood moest hij naar de kant.  Terecht of niet te terecht. 
Dan maar met 11 tegen 10 man verder. 
Elistha sloeg direct toe . Met Sylvano van den Brink dit keer als aangever, scoorde Ron van Dijk 
een prima doelpunt.  Stand 2 - 2 
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In de 64e minuut de wissel, uit Julian Milatz en ja , ja , daar is hij weer Kevin Tap. 
Eindelijk weer wedstrijd fit na een veel te lange periode van blessureleed. 
Bijna een jaar eruit is veel te lang. Zal ook wel met het vaderschap hebben te maken. 
In de 66e minuut toch weer een voorsprong voor GVA , doelpunt van de zeer snelle en  
beweeglijke no. 9 Jordi Wigman.  Heel behendig over de Elistha keeper gelepeld , na vermeend 
buitenspel waarin de scheids niet in mee ging.   Stand 2 - 3 
In de 75e minuut werden twee schoten van Sylvano van den Brink nog geblokt, maar twee minu-
ten later vond Ron van Dijk een gaatje in de GVA defensie. 
Uit de corner van Ferhat Halici kopte hij keihard raak.  Stand 3 - 3 
In de 80e minuut nog de wissel Jordey Toonen uit en Angelo Maätita in. 
De wedstrijd was gelopen, zelfs het ,,schotje'' van Kevin Tap op het GVA doel bracht geen veran-
dering meer in de stand.  
Scheidsrechter was de heer A.G.van Hoften uit Dreumel. 
Rapportcijfer voor de heer in het zwart :  6 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

VAN DAM                
TWEEWIELERS. 
 
http://www.merkfiets.nl/ 
 
 
 
De pupil van de week was Nathan Schnitzler uit de J09-2  
( meer foto’s op bladzijde 34) 
 
 
Mahe 

BIJ ELISTHA ZOEKEN WE VRIJWILLIGERS OP  AANTAL 

BELANGRIJKE FUNCTIES. 
 

 
 
Zie ook op: 
 
https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/ 
 

http://www.merkfiets.nl/
https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/
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Elistha 1 - HAVO 1                                                      Ruststand  1-1                  Eindstand  1-2 
Gespeeld op zondag 19 maart 2017 

 
Elistha had droomstart, maar…. 
 
Goed weer , een goed veld en veel publiek, alleen een krachtige zuid westenwind schuin over het 
veld, dat waren de ingrediënten waarmee beide ploegen het mee moesten doen. 
Terugdenkend aan de wedstrijd in Haalderen (4 - 0) zou Elistha ditmaal toch uit een ander vaatje 
moeten tappen. De Oranje ploeg deed dat ook. 
Ik denk, dat er mensen zijn, die de pikstart van Elistha niet gezien hebben. 
In de eerste de beste minuut scoorde Ron van Dijk koelbloedig na een geweldige pass van Renzo 
Stoffelen. Uiteraard een geweldige opsteker voor Elistha. 
Het had zomaar 2 - 0 kunnen, eigenlijk moeten worden, ware het niet, dat wederom Ron van Dijk 
na een pass van Ferhat Halici vrij voor de HAVO keeper werd gezet 
Jammer, maar deze deed zijn werk. 
In de 13e minuut dacht Elistha keeper Leon Leenders de aanstormende Sjors Venselaar maar 
eens listig uit te kappen, echter het pakte verkeerd uit , maar toch nog geluk , dat de terug caram-
boleerde bal alsnog in zijn handen belandde. 
Een schot van Ferhat Halici, van veel te ver, was geen probleem voor de HAVO keeper. 
In de 30e minuut een soort gelijke situatie voor het HAVO doel als in de 5e minuut ,toen van Dijk 
alleen voor de keeper stond. Nu was het de goaltjesdief Sylvano van den Brink, die tegen de kee-
per aanschoot uit een pass van Pim ter Voert. Het had zomaar gekund. 
De twee mogelijkheden voor HAVO, schot voorlangs door aanvoerder Thijs Barten en  
een verdwaalde bal uit een vrije trap kon Elistha voor alsnog niet verontrusten. 
Net op een cruciaal moment in de 44e minuut sloeg de geel zwarten wel toe. 
De voorzet van Thijs Barten werd vakkundig binnen getikt door de meegekomen Lex Doeleman. 
Al met al een goede prestatie van Elistha en je mag rustig zeggen er had meer in gezeten. Maar 
eens kijken wat de tweede helft ons zal brengen. 
Ruststand 1 - 1 
De eerste twee mogelijkheden waren voor HAVO , maar beide keren was Leon Leenders op zijn 
post. 
Met de wind in de rug was het voor HAVO iets gemakkelijker om bij het Elster doel te komen, ech-
ter Elistha stond goed . 
In de 55e minuut werd Sylvano van den Brink buiten het strafschopgebied ten val gebracht. 
Zeker geen pingel voor Elistha volgens de scheidsrechter. 
Vier minuten later werd Sylvano van den  Brink prima gelanceerd door Ferhat Halici, alleen  
de vraag was, wel of geen offside . Ja , natuurlijk vlagde de assistent scheids van HAVO , maar 
dat was het pertinent niet. 
In de 60e minuut werd Ron van Dijk gewisseld voor Carlito Wacki. 
Ferhat Halici had geen geluk met zijn vrije trap en de terugspringende bal kwam voor de voeten 
van Kevin Tap, die dacht er iets van te kunnen maken .maar nee niks. 
Wat opviel waren de vele kleine overtredingen van weerszijden 
In de 70e minuut de wissel van Jimmy Scheerder uit en Sven Peters in. 
Door zo te vlaggen, de bal ging wel in het HAVO doel, werd een zuiver doelpunt van  Sylvano van 
den Brink geheel ten onrechte afgekeurd door de scheids. 
In de 75e minuut kwam Elistha ook nog met 10 man te staan. Michael Melsasail kreeg zijn tweede 
gele kaart en mocht van de scheids al gaan douchen. 
Inmiddels al in de 80e minuut en nog altijd 1 - 1  
In de 83e minuut begon Lex Doeleman maar eens aan een solo, kwam een heel eind maar kwam 
gelukkig niet ver genoeg. 
Het  noodlot voor Elistha sloeg toch toe in de 84e minuut eerst werd de bal keihard  onderkant lat 
getrapt en kon Thijs Barten alsnog de terugspringende bal binnenkoppen. 
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Een domper voor Elistha, zo net voor tijd. 
Ook Ferhat Halici kwam niet zonder kleurscheuren van het veld, ook hij kreeg na zijn tweede gele 
kaart de rode kaart voorgeschoteld. 
HAVO kreeg nog een kans via no. 11 Barten, maar de stand bleef onveranderd. 
Alles bij elkaar geteld had er voor Elistha toch wel  meer ingezeten. 
Dit tegen de leider geeft toch wel enig perspectief voor de toekomst. 
Na een blessuretijd bijtelling floot de scheids in de 97e minuut voor het einde. 
De man in zijn pikzwarte outfit was de heer H.W.J. De Jong uit Deest. 
Rapportcijfer een :  5- 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

IMPACT PERSONEEL  
ELST. 
 
http://www.impactpersoneel.nl/ 
 

 
De pupil van de week was Aristides Buntara uit de J09-1  
( meer foto’s op bladzijde 35) 
 
Mahe 
 
 
 
 

 
 
 
 

De Paasberg 1 – Elistha 1                                                      Ruststand  1-1               Eindstand  2-1 
Gespeeld op zondag 26 maart 2017 

 
Elistha laat de punten liggen in Arnhem 
 
Elistha begon nog goed aan de wedstrijd. Het eerste schot kwam van Sylvano van den Brink, 
maar de bal vloog over. Ron van Dijk deed het zes minuten later beter, hij tikte de bal wel binnen 
na een pass van Angelo Maätita. 
Op zich niets nieuws, gezien de stand op de ranglijst. 
Uitbouwen van de voorsprong denk je dan, niets is minder waar. 
Zo kon de no. 17 , toch een gewiekste en snelle speler zomaar door de hele Elistha defensie heen 
slalommen en nog scoren ook. 
Waar waren de verdedigers van de oranjehemden en waarom grepen ze niet  in. 
Gregory Groenemeyer was de scorende spits.    Stand 1 - 1. 
Even later nog een kans voor de Paasberg, gelukkig geen achterstand. In de 35e en 37e minuut 
twee keer een Elistha man voor de Arnhemse doelman, maar beide keren tegen de keeper ge-
schoten. De miskleun, uitverdedigen door het midden van Michael Melsasail werd gelukkig niet 

http://www.impactpersoneel.nl/
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afgestraft door de Paasberg. Toch ging het nog bijna verkeerd toen ook de ketser van onze doel-
man Leon Leenders niet in een doelpunt omgezet kon worden, nadat zijn uittrap onderschept werd 
door een der Paasberg voorwaartsen. 
Over en weer kansen, echter met dit verschil dat de spelers van de Paasberg er boven op zaten 
en Elistha zo niet al te veel aan de bal kon komen. 
Ruststand 1 - 1 
Jordey Toonen was in de rust gewisseld voor Dean Polman. 
Een corner ingebracht door Renzo Stoffelen kwam niet verder dan de 16 meter. Hij herstelde zich 
direkt wel met een poging van afstand, maar ook dit bracht nog  geen verandering in de stand. 
Na een schot hoog over van Sylvano van den Brink zagen we een schot van de Paasberg maar 
net langs de paal vliegen.  
Het zal je toch gebeuren, dat zo'n ding er maar zo invliegt. 
Dat gebeurde wel in de 66e minuut. Bij een uitval van de Paasberg en weer geklungel in de 
Elistha achterhoede werd het wel 2 - 1, doelpunt van Hannes Bloemendaal voor de Paasberg. 
En zie dat maar weer eens recht te breien. 
Jimmy Scheerder werd vervangen door Carlito Wacki.(67e min) 
In de 73e minuut knalde Ron van Dijk de bal uit een vrije trap op de paal en wist Angelo Maätita 
de terugspringende bal die voor zijn voeten lag niet in de goal te schieten, maar wel tegen de kee-
per. 100% kans. 
In de 84e minuut nog de wissel Roy Derksen als  stormram ingebracht voor Renzo Stoffelen. 
In de 90e minuut nog een geweldige redding van Leon Leenders op een vrije trap voor de Paas-
berg, 
Het kleine laatste kansje was voor Roy Derksen, (94e min) nadat Sylvano van den  Brink ook niet 
attent reageerde op zijn mogelijkheden en ook nu stond de Arnhemse keeper op zijn post. 
Eindstand 2 - 1 voor de hekkensluiter, de eerste drie punten . 
Hebben wij weer. Hoe kun je zo'n wedstrijd in godsnaam verliezen. 
Inzet, instelling niet goed onderschatting.  Bedenk maar een paar kreten, de goede  zal er onge-
twijfeld tussen zitten. 
Om nog een aantal punten te pakken zal er toch uit een ander vaatje getapt moeten worden 
 
Scheidsrechter was de heer J.P. Schenk uit Hengelo (Ov) 
Rapportcijfer voor de man:  5 
Mahe 
 
 

 
 
 

Elistha 1 – OVC’85 1                                                       Ruststand  1-1                Eindstand  4-5 
Gespeeld op zondag 2 april 2017 

 
Elistha nipt onderuit 
 

Onder toch wel goede weersomstandigheden en een lekker zonnetje trad Elistha aan tegen  
OVC' 85 uit Oosterbeek. Alleen was er weinig publiek, maar dat was logisch met twee wedstrijden 
achter elkaar op de tv . Er was wat recht te zetten, dat wist iedereen. 
De eerste paar kansjes waren voor OVC '85 , maar Leon Leenders stond op zijn post. 
In de19e minuut zag Ron van Dijk zijn kopbal op de lat belanden na de vrije trap van Ferhat Halici. 
Drie minuten later een gevaarlijke vrije trap op het Elistha doel, maar wederom leverde dit niets op 
voor de Oosterbekers 
De bal in de ruimte van Pim ter Voert was net iets te hard voor Sylvano van den Brink, maar een 
minuut later was het wel raak. 
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Uit een vrije trap van Ferhat Halici, schuin voor het doel, kopte Ron van Dijk wel raak voor de aan-
stormende keeper.   Stand 1 - 0 
Een kogel van de voet van Twan Kok, no.17 en 17 jaar oud, spatte op de vuisten van de Elistha 
doelman uit een. 
In de 35e minuut dachten velen een handsbal gezien te hebben, toen Sylvano van den Brink 
tegen de hand van een verdediger aanschoot.  Wat zag de scheids, niets. 
Weer op een ongelukkig moment net voor de rust voor Elistha werd er gelijkgemaakt door Mike 
van Lierop die de bal aangespeeld kreeg, zich omdraaide en de bal onder de Elistha keeper bin-
nenschoot.   
In de 45e minuut nog een poging van Ron van Dijk, echter zijn inzet was te zacht om de OVC 
doelman te verontrusten.  Ruststand  1 - 1 
Toch was het weer Elistha, dit keer Julian Milatz, die scoorde na het afleggen van Sylvano van 
den Brink.  Stand  2  -  1 
Vanaf de 52e minuut tot de 63e minuut werd Elistha toch geveld door OVC'85. 
De 2 - 1 achterstand werd in 11 minuten omgezet in een 2 - 4 voorsprong. Doelpuntenmakers wa-
ren Terence Mesaki, Mike van Lierop en Corrado Mugisha 
In de 67e minuut werd Michael Melsasail gewisseld voor Danny Versteege. 
Drie minuten later kreeg Elistha weer hoop  na de aansluitingstreffer van Sylvano van den Brink. 
Aangever was Ron van Dijk.   Stand 3 - 4 
De vrije trap van de no.4 Luuk van Gestel vloog maar net over. 
Roy Budel, geblesseerd, werd vervangen door Angelo Maätita. 
Jordy Toonen was al vervangen door Carlito Wacki. 
De ingevallen Angelo Maätita kreeg een 100% kans (87e min) op de 4 - 4 , maar faalde. 
Dat deed Ferhat Halici niet en scoorde wel de  4 - 4 uit een vrije trap zoals hij dat kan. 
Hoelang nog te spelen. Ja, dit was de 90e minuut al, maar hoeveel minuten zouden er nog  
bijkomen was de vraag. 
In de 91e minuut sloeg het noodlot toe voor Elistha. 
Kevin Tap werd binnen de 16 meter aangeschoten door een OVC 'er. Tegen hand of  
schouder?  Scheids besliste direkt, penalty 
Invaller Luit Ernst verzilverde de pingel en zette zo een grote uit-
slag op het bord 4 - 5 
In de paar minuten hierna, er gebeurde niets meer, trok OVC '85 
de overwinning over de streep en won het maar nipt. 
De scheidsrechter , in het pikzwart, was de heer BGW Mulder uit 
Epe. 
Rapportcijfer voor de man :  5 - 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

CAFETARIA VAN BURK  
ELST. 
 
VALBURGSEWEG 7 
Tel: 0481-371955 

 
De pupil van de week was Vinnie van der Toorn uit de J09-2  
 
 
Mahe 



     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 31     Clubblad 357 

 
 

 
 

 



     

Seizoen 2016 / 2017                       Pagina 32     Clubblad 357 

Arnhemse Boys 1 – Elistha 1                                           Ruststand  1-0               Eindstand  1-1 
Gespeeld op zondag 9 april 2017 

 
Elistha pakt weer een puntje mee 
 
Waar Elistha in Elst nog kansloos werd verslagen door Arnhemse Boys (AB) moesten de zaken 
nu maar eens gedraaid worden wat geen gemakkelijk klusje zou blijken te zijn. 
In de eerste helft was het AB dat oppermachtig was . 
Vooral in het begin van de sportieve wedstrijd had Elistha niets te vertellen en mocht blij zijn, dat 
AB al een ruime voorsprong had kunnen en moeten nemen. 
Toen in de 18e minuut de wedstrijdbal even zoek (over het hekwerk) was, werd er maar even een 
drinkpauze ingelast. (Heet nee) 
In de 28e minuut moest Elistha keeper Leon Leenders aan de bak, maar pakte de bal uit een cor-
ner voordat er iemand er iets mee kon doen. 
Wat uitbleef was dus een doelpunt, maar dat viel in de 30e minuut  
Gefrommel en gepruts in de Elistha achterhoede en niet adequaat wegtrappen van de bal werden 
hen noodlottig en kon AB speler Dyrenzo Bruins de bal van dichtbij binnenschieten. Stand 1 - 0 
Vijf minuten later zou de eerste de beste kans voor Elistha bijna doeltreffend zijn. 
Ron van Dijk speelde Angelo Maätita aan, die zich direct omdraaide en op goal schoot. 
De bal schoof aan de verkeerde kant van de paal net naast het AB doel. 
In de 37e minuut dacht ''oud ''  Elistha speler Germaine Lenting de Elistha keeper met een lobje te 
kunnen verschalken maar deze keer net iets te hoog gemikt. 
Het laatste wapen was nogmaals voor een AB'er, die de bal keihard voorlangs schoot. 
Na 49 minuten spelen was het tea time. 
Ron van Dijk was in de rust gewisseld (invaller Carlito Wacki) en ook Michael Melsasail werd ge-
wisseld . Zijn vervanger was Roy Derksen. 
Angelo Maätita dacht over links door te breken maar meer dan een corner leverde het niet op. 
Ook hiervan werd AB niet benauwd. 
Elistha kreeg iets meer grip op AB , maar toch wel opletten met de tegenstoot van de Arnhem-
mers.  
Zo'n uitval werd Elistha bijna fataal, de ingeschoten bal van een AB'er kwam via een Elistha speler 
gelukkig in de handen van de Elistha keeper Leon Leenders. 
Onze jonge invaller Carlito Wacki deed het op zijn eigen wijze. 
Niets ontziend pikte hij de bal op en gaf een geweldige pass op Angelo Maätita. Deze bracht Pim 
ter Voert in stelling , die het net liet bollen bij de Arnhemmers. 
Pas de 2e echte kans voor Elistha. Stand wel 1 - 1  
In de 78e minuut kopte Germaine Lenting van AB nog maar eens naast en werd  Julian Milatz 
(geblesseerd) vervangen door Jimmy Scheerder. 
Elistha rook en dacht dat er nog meer in het vat zat. 
Het had gekund want de pass van Carlito Wacki op Angelo Maätita  op maat, alleen weer jammer 
van de afronding. Echt dit was de 3e echte kans 
Je hebt kansen en mogelijkheden 
De bal uit de vrije trap van Ferhat Halici op Pim ter Voert in de 86e minuut bracht geen verande-
ring in de stand. 
Qua kansen deed Elistha het dus goed, 1 uit 3 
Maar zij zullen nog flink aan de bak moeten en nog minstens 2 partijen moeten winnen 
We gaan het zien. 
In de 95e minuut floot de scheids voor het einde. 
Scheidsrechter was de heer M. Benali uit Bennekom. 
Rapportcijfer voor de man in het geel : 6 
 
Mahe 
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PUPIL VAN DE WEEK 
 
Bij de wedstrijd van Elistha 1 tegen MASV 1 (gespeeld op 5 maart 2017) was Jessy Ferron (JO9-3) pupil 
van de week. Hier volgen een aantal foto’s. 
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PUPIL VAN DE WEEK 
 
Bij de wedstrijd van Elistha 1 tegen GVA 1 (gespeeld op 12 maart 2017) was Nathan Schnitzler (JO9-2) 
pupil van de week. Hier volgt zijn verslag. 
 
Op woensdag kreeg Nathan de vraag of hij het leuk vond om pupil van de week te zijn.... Nou dat wist hij 
wel daar had Nathan enorme zin in. Op zondag een tikkeltje gespannen naar de club waar hij door Rudy 
keurig werd opgevangen. Na de teambespreking samen het veld op, Nathan mocht met Angelo en later 
ook met Danny  de warming-up doen. Het inschieten van Angelo en de rust en de interesse die Angelo  
uitstraalde richting Nathan is zo goed overgekomen dat Nathan het nergens anders meer over had.  
Angelo heeft er een fan bij ;-)  
 
De wedstrijd vanuit de dug-out en samen weer de kleedkamer in was allemaal erg leuk, aan het einde 
kreeg Nathan een bal met de  handtekeningen van de selectie en die verdween  's avonds samen met  
Nathan het bed in. 
 
Namens Nathan erg bedankt!  
 

 
 

 
 

 

 
 

En natuurlijk ontving hij na afloop een bal, voorzien  
van de handtekeningen van de spelers  
en een mooi vaantje uit handen van de hoofdtrainer 
Ron Stoffelen. 
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PUPIL VAN DE WEEK 
 
Bij de wedstrijd van Elistha 1 tegen HAVO 1 (gespeeld op 19 maart 2017) was Aristides Buntara (JO9-1) 
pupil van de week. Hier volgt zijn verslag. 
 
Hieronder is de verslag geschreven door Aristides zelf en ook een paar foto's in de bijlage. Bedankt alle-
maal voor een super gezellig dag! 
Groeten, 
Vader van Aristides 
 
Hoi, ik ben Aristides van J09-1. Ik heb afgelopen zondag Elistha 1 ervaart. Het was super cool! Als eerst 
bespreekten we waar de spelers staan, hoe ze het moesten doen en toen vroeg de trainer van Elistha voor 
wie ik was. Nou ik ben blijkbaar voor Ajax en ik zei dat we 2-0 zouden winnen. Maar we verliesden helaas 
met 2-1. We moesten tegen HAVO. Toen gingen de spelers aankleden en toen ging ik met een paar  
spelers hooghouden. Ten slotte moest ik de HAVO spelers voorbij dribbelen en scoren en het is me gelukt! 
Daarna ging ik op de wisselbank zitten. Een paar minuten begon het wedstrijd. Heel vroeg in het spel 
scoorde Elistha 1. Daarna kreeg Elistha 1 2 gele kaarten. Dat is niet leuk. Daarna was de eerste helft voor-
bij, de uitslag toen was 1-0 voor Elistha 1. Ik kreeg in de pauze een AAtje en een zakje snoep, lekker! 
Daarna haalde iemand ons op en toen gingen we weer verder met het wedstrijd. HAVO scoorde! Toen 
scoorde Elistha 1 maar die telde niet!!! Blijkbaar omdat iemand gevallen was. Het stond dus 1-1.  
Toen scoorde HAVO weer!! Terwijl iemand de vlag uitstak (de vlag is geel en oranje). De scheidsrechter 
speelde vals maar ja, dat is een deel van voetbal. Daarna kreeg ik een bal met Elistha 1 namen erop en 
een vaantje. Toen maakte papa een foto van mij. Daarna kreeg ik een frikandel met mayonaise en toen ik 
het op had zei ik gedag aan alle Elistha 1 spelers en toen ging ik naar huis. 
Groetjes  
Aristides Buntara! 9 jaar! 
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VERJAARDAGEN 
 

MEI JUNI

02 ARIE VAN NIEKERK 03 SAMIRA BCHENAOUI

02 BART OTTER 03 BRAM HENDRIKS

03 DRIES POLKAMP 03 JAYDEN JANSSEN

03 OLAF VERHAAF 05 JURROEN CLUITMANS

04 SILVIO VAN WINSEN 05 FERRY LEIWAKABESSY

06 JAIMY BERNS 06 EDWIN BOONE

06 KIKI RUTTEN 06 CHRIS VELTKAMP

07 TIM WILCKE 07 LIJVANA JANSSEN

10 RON VAN DIJK 08 SVEN PETERS

10 NICK JACOBS 08 MARCIANO SAPULETEJ

11 JEROEN GIELING 09 CARMEN HENDRIKS

11 GERRIT RIJNDERTSE 09 LARS STEVENS

11 WILCO DE WIT 10 ROWAN JANSSEN

12 BEN HOLTROP 10 DICK SCHUIJL

15 JOHAN WILLEMSEN 11 MARTIJN ABBINK

16 FABIAN MULLER 11 THOMAS WILLEMSEN

17 ZIGGY LATUNY 12 BAS VAN DER MOLEN

18 VINCENT BRANDSEN 13 RALF VAN ECK

19 FRANK WOLVEN 13 WIM JANSEN

20 DICK VAN DIJK 13 LUCAS JANSSEN

20 GUUS VAN EIJK 14 FINN OP HET VELD

20 DENNIS OVEREEM 15 ELENA MAATITA

20 TREVIN TEUNISSEN 15 NINO VAN SETTEN

22 DANEE GERRITSEN 16 TOM VAN DER MOLEN

22 JAN HENDRIKS 17 ALYSSIA MAATITA

23 THOM HAGEMAN 18 HARM FOKKENS

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 18 ROY WOUTERS

23 JOZEF KERSTEN 21 JORDI ZETZ

25 RONNIE TEN KATE 22 ASTRID HENDRIKS

25 MICK POTHOF 24 JOB BURGERS

28 JAN VAN KLEEF 24 NICK CORNELISSEN

28 LEN THIJSSEN 26 JEFFREIJ VAN LEUR

31 IWAN VAN DE KAMP 27 SIDNEY VAN SETTEN

31 ROEL VAN TIEL 28 PATRICK VAN DEN BROEK
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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 MANTEL for fashion and sport

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN MEGALUX rolluiken en zonwering

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf NOTARISSEN ELST

COLOURS HOME VAN AALST OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DA VAN OORT drogisterij ONDER DE TOREN

DE KLOMP, dierenartsen OUWERLING OPTICIENS

DE LEEUW TOPSLAGERIJ PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

DRIES EN CO, restaurant SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice

EXPERT ELST electronica winkel SNELDERS SPORT

GIJSBERTS , garage en tweewielers SHARP, document solutions

HCI Bouwcenter SNS Bank

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN HULZEN cafetaria

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HUTING, schilderwerken VINK HEKWERKEN ELST

IUVARE, administratie en belastingen  
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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 06-34389566 
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 juni 2017 
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