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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomervakantie . 
Het was dit keer niet moeilijk om het blad goed gevuld te krijgen. 
Louter leuke en positieve zaken om te berichten. Van het weer geslaagde jeugdkamp tot natuurlijk 
de handhaving van het eerste elftal in de vierde klas . En nog veel meer.  
Naast kampioenschappen, bekerwinsten en verslagen van uitstapjes staan er veel foto’s in dit 
blad. 
 
Maar helaas naast alle positieve en leuke zaken toch ook een zorgelijk bericht.  
Er dreigt een groot tekort aan kader te ontstaan en dat legt vaak een te grote druk op degenen die 
nu al vrijwilligerswerk doen. Vooral de vacature van secretaris is urgent. Vandaar de oproep van 
het bestuur. 
 
Ondanks dat er de komende periode geen wedstrijden zijn hoop ik dat er toch voor het volgende 
clubblad weer voldoende stukjes en foto’s worden geleverd. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
 
 
Ik wens U allen een prettige  
vakantie en een goede start van het  
volgende seizoen. 
 
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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

ELISTHA GAAT AAN DE SLAG...... 

 

Beste leden, 

 

In de zomerstop gaan we de kantine een opknapbeurt geven. 

De bar krijgt een geheel andere look en er komen nieuwe koelingen te staan. 

Tevens komt er een nieuwe vloer in de kantine en ook zal er hier en daar geschilderd worden. 

Het zou mooi zijn om ook gelijk de kantine van nieuw interieur te voorzien, maar daar moeten we 

nog even voor sparen.! 

 

Toiletgroep renovatie, 

 

In de winterstop gaan we de toiletgroepen volledig strippen en zal opnieuw opgebouwd worden 

met nieuwe tegels/sanitair, nieuwe plafonds, nieuwe vloeren en schilderwerk. 

We gaan starten op 2 januari 2018. 

We hopen dat het binnen 2/3 weken allemaal gereed is. 

 

 

 
WIJ ZOEKEN MET SPOED EEN SECRETARIS VOOR HET DAGELIJKE BESTUUR 

 
De huidige secretaris stopt  in de loop van 2017. 

Dat betekent dat er snel een opvolg(st)er moet komen 

Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 

Neem dan contact op met Martin de Goey (06-23803547) j.goey1@upcmail.nl 

 

 

 
WE ZOEKEN  NOG MEER VRIJWILLIGERS OP EEN AANTAL BELANGRIJKE FUNCTIES. 

 

 
Zie ook op: 

 

https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/ 

mailto:j.goey1@upcmail.nl
https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/
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WIE HEEFT ER (WEER) ZIN OM LEKKER TE GAAN VOETBALLEN ??? 

 
OOK OP DE ZATERDAG !!! 

 
Elistha, de oudste en leukste voetbalvereniging van Elst, is op zoek naar 
nieuwe seniorenleden, die graag recreatief willen voetballen op de zaterdag of 
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. 
 

Daarbij komt nu dus ook de mogelijkheid om op zaterdag te voetballen (bij 

voldoende deelname vanzelfsprekend) 

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, 06-14669307 of per mail bij s.c.elistha@hetnet.nl 

 

 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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TEAM VAN HET SEIZOEN. 
 
JO13-1 werd het afgelopen seizoen eerst najaarskampioen en na de promotie ook weer voor-
jaarskampioen. Na de competitie werden ook nog eens twee toernooien gewonnen.  
De redactie heeft dit team dan ook unaniem uitgeroepen tot team van het seizoen. 
Het team wordt nu opgesplitst en we wensen alle spelers nog heel veel succes bij Elistha. 

 
Boven v.l.n.r. : trainer Johan Hendriks, Jesper Jansen , Ayte Cluitmans, Nathan Usmany, Tijs Martens, Niek Stevens,  
                          Pim Janssen  en trainer Rowan Leenders. 
Onder v.l.n.r.: Franklin Geurtsen, Reno Veenstra, Johnny van Sinderen, Tom Koeslag, Mila Hendriks, Kay van Drempt en 
                         Nick Cornelissen. 
Op de foto ontbreekt leider Marcel Koeslag. 

 

ELISTHA MEIDEN 
 

De groep Elistha meiden groeit gestaag.  
Op donderdag 1 juni kregen zij niet alleen training van Elena, Ed en Hans, maar ook van  
Elistha 1 speler Renzo Stoffelen.  
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JEUGDKAMP 
 
Van 9 tot en met 11 juni is weer het traditionele jeugdkamp gehouden. 
Hier volgen een aantal foto’s en natuurlijk worden onze sponsors bedankt 
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Elistha JO13-1 KAMPIOEN 
 

JO13-1 (D1) van Elistha is op zaterdag 13 mei 2017 voorjaarskampioen geworden. 
 
Het kampioenschap werd behaald na  een mooie overwinning bij de directe concurrent  
Arnhemse Boys: 1-2. 
De prestatie is daarom zo mooi omdat het team ook al najaarskampioen was geworden en dus nu 
in een hogere klasse uitkwam. Het kampioenschap werd behaald zonder dat er een nederlaag 
werd geleden. 
Elistha is trots op dit team!! 
 

 
 

V.l.n.r. : Niek, Jesper, Johnny, Nick, Mila, Tom, Nathan, Franklin, Ayte, Pim, Reno, Tijs en Kay 
Gefeliciteerd en natuurlijk de leiding ook t.w.: Leider Marcel en de  trainers Johan en Rowan.  
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Elistha JO11-2 KAMPIOEN 
 
 

Op 15 augustus 2016 startte JO11-2 met hun eerste training.  
Jongens uit drie verschillende teams werden in de maanden daarna een steeds beter op elkaar 
ingespeeld team.  
 
Op 20 mei, in hun laatste competitiewedstrijd, onder leiding van jeugdscheidsrechter Lars  
Stevens, gaan onze jongens fel van start. In de eerste minuut schiet Twan net naast, een paar  
minuten later Giovanni, aan de linkerkant van het doel.  
Er zijn over en weer kansen, na een kwartier passeert Vince twee rood/witte mannetjes en geeft 
een voorzet aan Jort. De Arnhemse Boys keeper ziet de bui al hangen: 1-0.  
Jort tekent voor de 2-0, na een pass van Dinand, en schiet (na rust) ook de 3-0 in de touwen.  
We zien hier het Feyenoord effect. Vorige week had JO11-2 al kampioen kunnen worden bij ESA, 
ze verloren in de laatste tien minuten. Dirk Kuijt maakte een hattrick voor Feyenoord in zijn laatste 
wedstrijd, Jort deed dat kunstje na.  
Lars fluit voor rust, tijd voor een slok water en tips van de trainers. We gaan weer verder, en al 
snel valt de tegengoal voor de Arnhemse Boys. Elistha is weer bij de les. Na een minuut of tien 
scoort Giovanni, zijn jarige oma Alie juicht het hardst van allemaal.  
We zien nog wat mooie acties van beide teams, dan klinkt het eindsignaal. Met deze 4-1 eind-
stand zijn de jongens op gelijke hoogte gekomen (30 punten) met Bataven JO11-2 en ESA JO11-
5, en dus samen kampioen.  
 

 
 
 
Met slechts één wedstrijd verloren, de minst gepasseerde verdediging met 12 tegendoelpunten 
voor superkeeper Jelte, kunnen de boys terugkijken op een geslaagd seizoen. 
In de versierde aanhanger van Marcel Veenstra maken ze, luid zingend in hun kampioensshirt, 
met medaille en de wisselbeker in handen, een rit door het dorp. Ze worden toegejuicht door pas-
santen. Op het bordes voor het stadhuis weer een fotoshoot, dan terug naar Elistha, waar Koosje 
in de kantine wacht met frietjes en limonade.  



     

Seizoen 2017 / 2018                      Pagina 14            Clubblad 358 

 

 

 
Van harte gefeliciteerd: Jelte, Thijn, Milo, Vitish, Ivar, Giovanni, Twan, Dinand, Jort en Vince. Het 
was  
een sportief, leerzaam en gezellig seizoen. Wij bedanken de trainers Coen, Omid en Tijn, en Maik 
voor zijn inzet voor de winterstop. Marco, dank voor het coachen op zaterdag, en onze jeugdvoor-
zitter Wilko voor het huldigen van de mannen.  
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KABOUTERTOERNOOI 
 

Het 1e Kaboutertoernooi van Elistha op 27 mei was een groot succes. 

De sfeer was meteen goed, door de warming-up van Diederick Druk.  
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Het werd 30 graden, het zwembadje en emmers water zorgden voor verkoeling voor de jongste 
spelers van CHRC, SVHA, Elistha en de grote winnaar: de Bataven. 

 

 

 

De kinderen hadden een sportieve en gezellige ochtend, en gingen allemaal met een prijs naar 
huis. 

Bedankt organisatie, sponsoren, trainers, leiders, ouders en ander publiek. 
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VERSLAGEN ELISTHA 1 

 

Elistha 1 - Eendracht Arnhem 1                      Ruststand  0 - 0                 Eindstand  2 - 1  
Gespeeld op maandag 17 april 2017 , 2e paasdag 2017 

 
Elistha houdt de 3 punten in Elst 
 

 
 
In deze zeer belangrijke wedstrijd moest Elistha winnen om niet nog meer te zakken op de rang-
lijst .  
Trouwens dat gold ook voor de opponent van vanmiddag Eendracht uit Arnhem. 
Elistha speelde de eerste helft schuin tegen de strakke koude wind in. 
In de 3e minuut de eerste tegenslag voor de rappe no.10 van Eendracht, die het veld moest verla-
ten met een hamstring blessure. 
Drie minuten later gooide Elistha keeper Leon Leenders zich met veel lef voor de voeten van de 
aanstormende aanvaller William Bonne en hield hij Elistha zodoende in de race. 
De bal uit de voorzet van Julian Milatz op Ron van Dijk vloog net over. 
Ook zijn inzet na de pass van Sylvano van den Brink even later, smoorde in een woud van spelers 
eveneens de inzet van Julian Milatz, één meter naast, na een leip overstapje van Sylvano. 
In de 22e minuut vloog de bal van midvoor Bonne keihard over en in de tegenstoot hadden zowel 
Sylvano vd Brink als Kevin Tap geen geluk met hun poging om iets aan de stand te veranderen. 
Eendracht scoorde wel de 0 - 1 maar werd terecht teruggefloten voor offside. 
In de 3e minuut blessuretijd van de eerste helft kreeg de no .16 nog een geweldige kans, maar 
alleen voor keeper Leon Leenders wist ook hij niet te scoren. 
Ruststand 0 - 0  
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Roy Derksen was in de rust gewisseld voor Angelo Maätita. 
Over en weer ging het en mogelijkheden waren er voor beide teams.  
In de 60e minuut kon de Arnhemse keeper nog net de bal aantippen anders was het Pim ter 
Voert, die gescoord zou hebben. 
In de 61e minuut kwam Elistha toch op een 1 - 0 voorsprong door Renzo Stoffelen, die het zekere 
voor het onzekere nam en de bal voor alle zekerheid maar binnenkopte, want de bal was al over 
de doellijn gewerkt door een eigen verdediger.(e.d.) 
Verder kreeg Elistha nog twee mogelijkheden na elkaar, tweemaal Sylvano van den Brink, die 
eerst naast kopte en later de bal uit zijn vrije trap via de muur zag overvliegen. 
Toch werd het weer gelijk, zomaar de 1 - 1 door Khalid Kokouh. 
Ron van Dijk werd in de 71e minuut gewisseld voor 16 jarige Carlito Wacki. 
Een schot van de grote spits William Bonne werd goed door de Elistha doelman gepakt. 
Hierna was het een en al Elistha wat de klok sloeg , maar wanneer zou die bevrijdende goal nou 
eens vallen ? 
Eerst nog de poging van Pim ter Voert op de keeper en daarna de reeks kansen voor Sylvano van 
den Brink. Twee keer tegen de keeper op en een keer naast geschoten. 
Hij voerde de spanning wel op, want pas in de 91e minuut scoorde hij de beslissende treffer voor 
Elistha.  Stand 2 - 1 
Niet veel doelpunten wat eigenlijk wel normaal zou zijn geweest gezien de kansen , maar de 
spanning vergoedde veel. 
 
Met nog vier wedstrijden te gaan zal de spanning als maar toenemen. 
 
Scheidsrechter was de heer S.Degirmenci uit Deventer. 
Rapportcijfer voor de man in het paars :  7+ 
 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door MARTENS METAAL Elst 
http://martensmetaal.com/ 

 
 
De pupil van de week was Damian Miggelbrink uit de J09-3 
 
Mahe 
 

 
 

 

Driel 1 - Elistha 1                        Ruststand  3 - 0                 Eindstand  5 - 0  
Gespeeld op zondag 24 april 2017  

 
Driel heeft geen kind aan zwak spelend Elistha 
 
 
De eerste kans was voor Driel, maar Elistha keeper Leon Leenders kon in tweede instantie het 
krulschot van Rick de Beijer uit zijn doel houden. 
Elistha had in een van zijn schaarse doelpogingen net even geen geluk toen  Renzo Stoffelen zijn 
inzet op de doellijn gekeerd zag worden. 
De Elistha lat werd ook nog getest in de 15e minuut. 

http://martensmetaal.com/
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In de 19e minuut kwam Driel op een 1 - 0 voorsprong door Dennis Knuiman , wiens inzet nog ge-
toucheerd werd door Kevin Tap.  Dus een e.d. 
Een kwartiertje later viel ook de 2 - 0 .Twan Beijer kon de bal rustig, ongehinderd binnenschieten. 
In de 37e minuut knalde dezelfde Twan Beijer nog maar eens hard op het Elster doel maar zag de 
bal op de punt van de kruising boven Leon Leenders uiteenspatten. 

 
 
 
 
Zes minuten later glipte Gino de Wild op links 
langs Danny Versteege, die hem veel te veel 
vrijheid gaf, de bal goed voor gaf  en waar het 
voor Kevin Dekkers niet moeilijk was om de  
3 - 0 te scoren. Waar waren trouwens de an-
dere verdedigers van Elistha ? 
 
 
 
 

Na rust, in de 50e minuut stond de Elster doelman gelukkig weer goed opgesteld en pakte hij een 
inzet van dichtbij. 
Een van de schaarse mogelijkheden was voor Sylvano van den Brink, hij scoorde dan wel maar in 
buitenspelpositie, de pass was van Angelo Maätita. 
Even later werd de afgeslagen bal uit Ferhat Halici 's corner ineens op de slof genomen door  
Michael Melsasail, maar helaas naast. 
In de 64e minuut werd Renzo Stoffelen (geblesseerd) vervangen door Carlito Wacki 
Nogmaals werd Leon Leenders onder vuur genomen , maar ook deze keer bleef hij overeind. 
Danny Versteege, ook nog half geblesseerd, werd in de 72e minuut gewisseld  door Roy Budel. 
Op de kogel van Mark Weijman, van ver, had de Elistha doelman dit keer geen antwoord , maar 
stond wel de 4 - 0 op het scorebord. 
Drie minuten later werd het zelfs nog 5 - 0 door Twan Beijer na een kleine solo. 
Net voor tijd behoedde Leon Leenders, Elistha ‘s beste man, Elistha voor een nog grotere achter-
stand met een goede redding. 
 
Een zeer tegenvallend Elistha deze middag en nog wel in een echte derby. 
In de laatste drie wedstrijden, twee thuis en één uit zal er toch echt meer gebracht moeten worden 

om zo alsnog het bekende ' spook' te 
kunnen ontlopen. 
 
 
Dat ze het kunnen met z'n elven was be-
kend , maar als er een paar bij zijn, 
die niet thuis geven, verzink je in de ma-
laise waarin ze vanmiddag terecht kwa-
men. 
 
 
 
 

Scheidsrechter in het groen/zwart was de heer W.M. Modderkolk uit Apeldoorn. 
Rapportcijfer voor de man :  5 - 
 
Mahe 
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Elistha 1 – OSC  1                         Ruststand  0 - 0                 Eindstand  2 - 1  
Gespeeld op maandag 30 april 2017  

 
Elistha wint van OSC na 102 minuten 
 
Een echte streekderby deze keer tussen twee bekende ploegen en waar er heel wat op het spel 
stond en wie zou er met de o zo belangrijke punten vandoor gaan.. 
Een wedstrijd, die van alles in zich had, waarbij de scheids door een Elistha en OSC speler finaal 
tegen de grond werd gelopen, beetje pijn in de schouder, maar hij kon gelukkig verder, later de 
ongelukkige botsing tussen Pim ter Voert en Ron van Dijk op het middenveld , waarbij Ron van 
Dijk geblesseerd naar de kant moest , de directe rode kaart voor OSC doelpuntenmaker Rody 
Bakker voor protesteren. 
In de eerste helft was OSC de bovenliggende ploeg, zo moest Leon Leenders, de Elster keeper, 
handelend optreden bij een inzet van een OSC 'er en pakte de aansluitende corner ook met veel 
verve. 
In de 18e minuut moest hij weer aan de bak na een kopbal van de nummer 4 , Menno Polman na 
een fraai indraaiende voorzet . 
In de 39e minuut zag Ferhat Halici de bal uit zijn vrije trap tot corner verwerkt worden door de 
OSC keeper, waarna Roy Derksen de bal hieruit over kopte. 
Aansluitend de uitval van OSC met Richard Pol, maar door tegen de Elster keeper aan te schieten 
bleef het voorlopig nog dubbelblank. 
Na rust een geheel anders spelend Elistha, zou er in de rust wat gezegd zijn door  de Elistha trai-
ner ? 

 
 
Direct al een lange rush van Pim ter Voert , die een goede voorzet gaf op Michael Melsasail , 
waarbij deze finaal ondersteboven gelopen werd door een OSC'er. Gewoon doorspelen . 
In de 56e minuut was het bijna raak voor Elistha, na een voorzet van Michael Melsasail rolde de 
bal als het ware over de voet van Ron van Dijk maar wist er niets mee te doen 
In de volgende minuut werd Roy Derksen vervangen door Sylvano van den Brink. 



     

Seizoen 2017 / 2018                      Pagina 27            Clubblad 358 

Drie minuten later bediende hij met de borst de aangespeelde bal van Julian Milatz de aanlopende 
Ron van Dijk, die de 1 - 0 binnenschoot. 
Een schot van Philip Zwartkruis werd weer een prooi voor Leon Leenders 
In de 74e minuut zag Elistha de bal op de lat belanden, maar door gepruts in de achterhoede kon 
Rody Bakker gelijk maken.  Stand dus 1 - 1 
Na een voorzet van Michael Melsasail schoot Sylvano van den Brink de bal tegen de OSC doel-
man en een minuut later scoorde hij echter wel , maar in buitenspelpositie. 
In de 77e minuut werd Julian Milatz vervangen door Roy Budel. 
Elistha werd sterker en sterker, OSC loerde natuurlijk op een counter. 
Eerst brak Sylvano van den Brink nog eens door over rechts , maar de voorzet belandde in de  
handen van de OSC keeper en twee minuten later hield ook hij nog eens een onbeschoft harde 
kogel van Roy Budel, die de bal vol op zijn pantoffel kreeg. 
Jordy Toonen werd gewisseld voor Carlito Wacki. 
Een aangesneden bal van Sylvano van den Brink, gericht op de rechter bovenhoek, vloog maar 
net over. 
Na een vrije trap van Ferhat Halici en met de geweldige doorkopbal van de hoog opspringende 
Carlito Wacki op Sylvano van den Brink, scoorde deze toch weer een belangrijk doelpunt voor 
Elistha.  Stand 2 - 1  
In de 97e minuut leek het 2 -2 te worden maar werd het doelpunt afgekeurd voor duwen. 
Het was nog steeds niet afgelopen, maar Elistha bleef overeind in de streekderby. 
Na 102 minuten voetbal vond de scheids het eindelijk genoeg 
Elistha gelukkig met de drie punten en hoop mag leven in de laatste twee wedstrijden. 
 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door WELKOOP, Elst  
https://www.welkoop.nl/winkels/Elst 

 
De scheidsrechter was de heer H.W.J.de Jong uit Deest 
Rapportcijfer voor de man in het geel/zwart :  5 - 
 
Mahe 
 

 

 

SDOO 1 - Elistha 1                        Ruststand  3 - 2                 Eindstand  4-3  
Gespeeld op zondag 7 mei 2017  

 
Elistha verliest onnodig en laat SDOO laatste strohalm grijpen. 
 

 
 
 
Ondanks het feit dat SDOO in de derby tegen 
Elistha bijna een halve wedstrijd met tien man 
speelde slaagde Elistha er niet in deze cruciale 
wedstrijd te winnen 
 
 
 
 
 
 

https://www.welkoop.nl/winkels/Elst
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Door deze overwinning kan SDOO weer even opgelucht adem halen. De Heterenaren wipten door 
de zege op Elistha op de ranglijst over het verliezende Eendracht Arnhem en staan niet meer op 
een directe degradatieplek. Maar het verlies was voor Elistha niet nodig geweest. 
 
Voor Elistha  was dat een forse tegenvaller. Elistha had, omdat concurrent OSC verloor, op de vei-
lige tiende plaats kunnen staan. De ploeg van coach Ron Stoffelen kreeg voldoende kansen in 
Heteren, maar de thuisploeg hield met kunst- en vliegwerk stand. 
In het begin van de wedstrijd leek het erop dat Elistha de overhand zou krijgen. Actief aanvalsspel, 
maar daar stond een enorme brok werklust van SDOO tegenover. 
Elistha kreeg wel de eerste kans, maar een schot van de op rechts doorgebroken Michael 
Melsasail sprong via de onderkant van de lat het veld weer in. 
Bijna direct daarna was de Elistha achterhoede niet goed bij de les en kon Emile Lieuwen SDOO 
op voorsprong brengen, maar al snel kon Michael Melsasail de gelijkmaker binnenschieten.  
Uit een aanval van SDOO werd de bal van links voor geschoten. Het gevaar leek geweken en Ju-
lian Milatz wilde rustig de bal wegwerken, maar deze sprong ongelukkig tegen zijn arm.  
De scheidsrechter kon niet anders dan een penalty geven en deze werd door Lieuwen benut en 
dus stond er 2-1 op het scorebord.  
Niets aan de hand. Dacht je als je het spelbeeld zag, maar weer een onzekerheidje in onze ach-
terhoede en hiervan werd prompt geprofiteerd door Diede Loosman en deze tekende de 3-1 aan 
voor SDOO. 
Nog voor het rustsignaal werd de 3-2 gescoord door Michael Melsasail. 
Na de rust zou het spel bepaald worden door een steeds maar aanvallend Elistha. Ook de wissels 
in de tweede helft waren aanvallend ingesteld. Roy Derksen, Carlito Wacki en Angelo Maätita 
kwamen in het veld voor Danny Versteege, Roy Budel en Julian Milatz. 
 
Toen ook SDOO vijf minuten naar rust met 10 man verder moest dachten we dat het wel goed zou 
komen. Maar SDOO verdedigde met alle macht en twintig minuten voor het einde was geheel 
Elistha opgedrongen en slaagde Loosman er bij een schaarse uitval zowaar nog in de 4-2 binnen 
te tikken. 
Elistha bleef aanvallen maar verder dan een intikkertje van Roy Derksen lukte het niet. 
Verloren met 4-3.  
Opstelling Elistha: Leon Leenders; Danny Versteege (Roy Derksen), Roy Budel (Carlito Wacki), 
Kevin Tap, Jordey Toonen; Pim ter Voert, Renzo Stoffelen, Ferhat Halici, Michael Melsasail; Julian 
Milatz (Angelo Maätita) en Sylvano van den Brink. 
 
De scheidsrechter was de heer G.H.G. van Tintelen 
Rapportcijfer 7- 
 
Weha 
 

 

 

Elistha 1 – DVOL 1                         Ruststand  0 - 3                 Eindstand  0 - 6  
Gespeeld op zondag 14 mei 2017  

 
Elistha kan geen vuist maken tegen DVOL 
 
Voor Elistha begint het overwerk komende zondag. Dan is de eerste van twee wedstrijden tegen 
Arnhemia, de nummer 5 van 5F. In Arnhem. De return is een week later in Elst. Bij winst van het 
tweeluik redt Elistha zich, bij verlies krijgen ze op 11 juni een herkansingsduel. 
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Geen moment koesterde Elistha  de illusie dat de nacompetitie ontlopen kon worden. De ploeg 
van trainer Ron Stoffelen maakte een ongeïnspireerde indruk. Er was te weinig beleving.  
Het leek zeker geen team, dat streed voor de laatste kans om zich te handhaven. 
Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook vermelden dat er een duidelijk kwaliteitsverschil 
was. DVOL was op alle fronten beter. 
Coach Ron Stoffelen begreep er ook niets van. ,,Het was heel tam", zei de coach. ,,We hadden 
een slappe instelling. Je speelt als team voor je laatste kans en dan verwacht je dat er fel gestre-
den wordt. Maar dat was niet het geval. Onbegrijpelijk." 
 

 
 
 
Daar had Ron Stoffelen gelijk in. DVOL voetbalde van meet af aan soepeler en vooral doelgerich-
ter. Na 22 minuten was het duel al beslist door treffers van Niek Temmink en Jules Coenen.  
De laatste was bij de 0-2 niet te stoppen. Hij zwenkte van links naar rechts en schoot zuiver bin-
nen. De derde goal was een stift en al even fraai. En dan liet DVOL ook nog een karrenvracht 
kansen onbenut. 
 
Pas na een half uur meldde Elistha zich voor de Lentse goal. Het lukte Pim ter Voert echter niet 
om oog in oog met de doelman de bal binnen te schuiven. Informeren naar de stand bij concurrent 
OSC was op dat moment zinloos. Elistha had punten nodig om aan de nacompetitie te  
ontsnappen. Het leek alsof de ploeg dat besefte. Na rust was er meer beleving en kwamen er ook 
wat kansen. 
 
Dat gold ook voor DVOL, dat niet altijd even slagvaardig oogde. Was dat wel het geval geweest, 
dan waren de dubbele cijfers binnen handbereik gekomen. Nu liet de ploeg de teller op zes staan, 
na goals in de tweede helft van Luuk Geerlings (2) en invaller Dashley van Wijk. 
 
 
Opstelling Elistha: Leon Leenders; Danny Versteege, Roy Derksen( Kevin Bons) , Roy Budel  
(Carlito Wacki), Kevin Tap, Jordey Toonen; Pim ter Voert, Renzo Stoffelen,  Michael Melsasail 
(Hylke Baltussen); Julian Milatz, Angelo Maätita en Sylvano van den Brink. 
 
NB. Verslag is grotendeels overgenomen uit de Gelderlander wegens afwezigheid van onze  
verslaggever. 
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RESUME SEIZOEN 2016-2017                              ELISTHA 1  

 

 
 
Elistha eindigde in deze kompetitie van de 5e klas F als 11e en is weer gedoemd tot het spelen 
van wedstrijden in de nakompetitie. 
Nu niet voor promotie, maar ter voorkoming van degradatie uit de zo mooie 4e klas. 
Sleutelwedstrijd was natuurlijk de Paasberg UIT, welke met 2 - 1 werd verloren. 
Doen we wel even, onderschatting ? 
Elistha begon sterk aan de kompetitie en stond zelfs na vijf gespeelde wedstrijden als koploper op 
een gedeelde 1e plaats. 
Doelpunt rijkste wedstrijd was tegen OVC '85 thuis, een 4 - 5 nederlaag. 
In zeven wedstrijden wist Elistha niet te scoren, maar kregen ze wel 36 doelpunten om de oren. 
Één wedstrijd werd er met de nul gewonnen, thuis tegen Angeren 1 - 0 
Totaal geen punten werden er behaald tegen HAVO, DRIEL en DVOL. 
Slechts één keer de volle mep van 6 punten tegen Eendracht Arnhem. 
Scheidsrechters hadden we natuurlijk ook. De beste was, zelfs nog invaller scheids tegen SDOO, 
de heer van Zuijlen uit Nijmegen met een 8 als hoog rapportcijfer. 
De man in het zwart uit bij MASV scoorde het slechts, een 4+ 
In de eindstand stonden dan wel Elistha als OSC gelijk, maar OSC had een veel beter doelsaldo 
dan de oranjehemden. 
ELISTHA  THUIS       13 gesp.    5   3   5    18 pnt       23  -  37 
                   UIT          13              2   1  10     7             19  -  42 
                                    ----------------------------------------------------------- 
                                    26             7    4  15   25            42  -  79 
 
Op naar de volgende twee wedstrijden tegen Arnhemia en misschien (?), niet te hopen, nog een 
wedstrijd. 
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VERSLAGEN ELISTHA 1 (Nacompetitie) 

 

Arnhemia 1 - Elistha 1                        Ruststand  1-1                     Eindstand  1-2  
Gespeeld op zondag 21 mei 2017  

 
Elistha slaat goede slag? 
Elistha sloeg gisteren een goede slag in het eerste nacompetitieduel bij Arnhemia.  
In Arnhem pakten de Elstenaren zonder goed te spelen een 2-1 zege mee.  
Elistha had geluk dat Arnhemia zichzelf om zeep hielp. De Arnhemmers, spelend om promotie, 
hielden zich na rust meer bezig met de leiding dan met voetballen. 
Arnhemia wierp in het eerste halfuur langzaam de schroom van zich af en Elistha-verdedigers 
moesten tweemaal de bal van de lijn halen. Kort voor rust ging het zelfs mis.  
Ferdi Raayen werd met een wilde haal weggestuurd en Elistha-doelman Stefan Polic stormde zijn 
doelgebied uit, terwijl rechtsback Danny Versteege nog in de buurt was. Raayen profiteerde han-
dig, omspeelde beiden en tikte de 1-0 binnen. 
Drie minuten later trok Stoffelen dat alweer recht door een verre inworp van Ferhat Halici, die las-
tig door stuiterde, achterwaarts binnen te koppen. ,,De bal viel precies goed", zei Stoffelen, die 
toch niet groot van stuk is. ,,Toch is dit al mijn tweede kopgoal dit seizoen. En op een heel fijn 
moment." 

 

 
 
Na rust raakte Arnhemia geen pepernoot meer en waren de Arnhemmers meer bezig met de  
warrige leiding. Elistha was beter bij de les en ook alerter aan de bal, maar tot veel kansen leidde 
het niet. In de 73ste minuut wel: toen legde de voor Ron van Dijk ingevallen Carlito Wacki opzij op 
Stoffelen, die prompt werd gevloerd door Arnhemia-verdediger Nicky Brouwer.  
Sylvano van den Brink faalde niet vanaf de stip. 
Na deze goal vond de Arnhemse doelman Rushat Barwari het nodig om de scheidsrechter nog 
iets toe te voegen, wat hem rood opleverde. Ferdinand Klotz verving hem en de gevaarlijkste man 
aan Arnhemia-zijde, Raayen, werd eruit gehaald, mogelijk omdat die ook al geel had gezien. 
In het laatste kwartier had Elistha, met Angelo Maätita voor Van den Brink, verder uit moeten lo-
pen. Dat werd verzuimd en zoals dat dan gaat kreeg Arnhemia nog een paar kansjes, maar het 
wist daar geen raad meer mee. 
 
Opstelling Elistha: Stefan Polic; Jordy Toonen, Michael Melsasail, Roy Budel, Danny Versteege; 
Julian Milatz, Ferhat Halici (Jim Scheerder), Renzo Stoffelen, Kevin Tap; Sylvano van den Brink 
(Angelo Maätita) en Ron van Dijk (Carlito Wacki). 
 
NB Verslag gedeeltelijk overgenomen uit de Gelderlander wegens afwezigheid van onze verslaggever. 
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Elistha 1 - Arnhemia 1                         Ruststand  0-0             Eindstand  4-2  
Gespeeld op zondag 28 mei 2017  

 
Elistha eindelijk in veilige haven 
 

Onder zeer warme omstandigheden, op het kunstgras nog heter, moesten Elistha en Arnhemia 
deze 2e wedstrijd afwerken na de 1 - 2 overwinning van de Elstenaren in Arnhem. 
Ik zag zelfs mensen onder de paraplu zitten, neen niet voor de regen maar tegen de zon, want het 
was echt heet langs de lijn. 
De eerste kans was voor Angelo Maätita die bal ineens op de slof nam, maar zag zijn poging 
naast vliegen. De pass kwam van Renzo Stoffelen. 
In de 12e minuut had Ron van Dijk moeten scoren maar knalde op de keeper ditmaal na een pass 
van Pim ter Voert. 
In de 30e en 31e minuut nogmaals twee pogingen van dezelfde Ron van Dijk. 
Eerst schoot hij "iets" te hoog (een meter of 6) en aansluitend voorlangs en naast. 
Ook Julian Milatz probeerde het maar eens , maar voordat de Arnhemia keeper zelf kon ingrijpen, 
had een van de verdedigers de bal al weggerost tot corner. 
In de 40e minuut probeerde Pim ter Voert  zelf ook maar eens na een kleine solo. 
Ook hij zag zijn schot  naast gaan. 
De eerste en enige kans (kopbal) voor Arnhemia kwam van Tom Rensink , toch te veel vrijheid 
gekregen om ongehinderd in te koppen. 
Elistha doelman Stefan Polic, in het doel voor de geblesseerde Leon Leenders, pakte de bal op 
zijn gemak. 
Toch kwam Elistha niet op een 1 - 0 voorsprong, nadat Ferhat Halici met een steekpass 
Julian Milatz bediende, maar ook hij bleef op de keeper steken. 
R u s t s t a n d   0 - 0 

In het eerste kwartier na rust deed Elistha wat het 
moest doen , SCOREN. 
In de 52e minuut kreeg Angelo Maätita (links)  de bal na 
een lekkere kombinatie tussen  Pim ter Voert en de " 
nieuwe" vader Danny Versteege en scoorde de 
lang verwachte  1 - 0 
 
Dan eindelijk de goede pass van Ferhat Halici op ja ja 
Ron van Dijk, die er 2 - 0 van maakte. (Stand samen 
dus 4 - 1 ) 
In de 61e minuut de wissel Renzo Stoffelen er uit en 
jonkie Carlito Wacki er in. 

Voordat Ron van Dijk gewisseld (75e min) zou worden voor Roy Derksen scoorde hij bijna nog zijn 
tweede doelpunt na een dieptepass van Pim ter Voert. 
Dat deed Angelo Maätita wel in de 78e minuut , voorbereidend werk was weer van Pim ter Voert. 

 
 
Ook Ferhat Halici werd gewisseld in de 80e minuut voor 
Jimmy Scheerder. 
 
Omdat dit de laatste wedstrijd van Ferhat was, werd hij 
op gepaste wijze ontvangen (zie links) 
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De ingevallen Roy Derksen probeerde te scoren , maar helaas net naast het doel. 
In de 84e minuut viel maar zo de 3 -1  en ontwaakte Elistha (85e)weer even getuige het doelpunt 
van Carlito Wacki na een pass van Angelo Maätita. 
Drie minuten voor tijd gaf Elistha nog een tweede kado aan Arnhemia , 4 - 2 
Jimmy Scheerder langs de lijn met de bal aan de voet mee op gekomen gaf nog een voorzet op 
Carlito Wacki, die zijn bal naast zag gaan. 
Precies na 90 minuten floot de scheids voor het einde van deze toch belangrijke sportieve wed-
strijd  en bleef Elistha gewoon 4e KLASSER. 
 

 
 
Scheidsrechter was de heer J.Floors uit Neede en was met het openbaar vervoer. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart/geel :  7- 
 
Mahe 
 

VOETBALPOULE ELISTHA 1 
 

 

Winnaar Elistha 1 Voetbalpoule bekend!!!!  
Na een spannende slotfase zijn de volgende prijzen inmiddels 
uitgereikt! 
1e plaats Jimmy Scheerder (links op de foto) 
2e plaats Wessel Verfürden 
3e plaats Bram Aalbers 
3e plaats Lennie Willemsen 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! 
 
De complete uitslag staat op : 
 
https://www.sc-elistha.nl/901/elistha-1-voetbalpoule-2016-2017/ 
 
 

https://www.facebook.com/jimmy.scheerder?fref=mentions
https://www.facebook.com/wessel.verfurden.9?fref=mentions
https://www.sc-elistha.nl/901/elistha-1-voetbalpoule-2016-2017/
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VERJAARDAGEN 
 

JULI AUGUSTUS

03 BEP HENDRIKS 02 BOB HENDRIKS

04 QOSAI AL RABEEI 04 REMCO HENDRIKS

05 ARNO JANSEN 04 TIJN POLKAMP

06 PIM KOESLAG 05 PEPIJN CLUIJTMANS

06 JURGEN VAN RIJN 06 THIJN TEN HAM

06 CAS STEVENS 06 MARTIJN JANSSEN

06 TIM STEVENS 06 ERIC SPEE

08 SEM GERRITS 07 JELTE HARBERS

08 YESHUA SMID 07 OWEN SCHNITZLER

08 MAIK VAN DER WOUDE 08 MAYSON NGUYEN

09 MAX POELMAN 09 LUCA VAN DINTEREN

09 MILO STAAL 09 RONNIE VAN DULM

10 ANNEKE CLAASSEN PETERS 10 REMCO VISSER

11 HERMAN CLAPPERS 11 DENNIS GEURTS

14 JOB MULDER 13 MARCEL GEURTS

15 MELANIE JANSEN VD LAAK 15 NOAH KEMPKES

17 DICK VAN HATTEM 15 DANI PETERS

17 SWEN SELMAN 15 MIKE VISSCHER

18 JULIAN JANSEN 17 YOURI BUIL

18 LUNA LATUL 17 RAMON KREGTING

18 DAMIAN VAN OOSTENRIJK 18 JOOP SPEIJERS

20 BELAL LANGARI 19 NIELS HOFSTEE

20 RENO VEENSTRA 19 MICHAEL MELSASAIL

20 FERRY VAN DE WOUDE 19 JOHNNY VAN SINDEREN

22 STORM TERLOUW 21 PIM VAN EIJK

22 THIJMEN WILLEMS 22 MAX HENDRIKS

23 HANS VD BRENK 22 SEMIN IRISKIC

23 DANI VEENSTRA 22 MARCO JANSEN

27 DANNY DULOS 23 JIMMY SCHEERDER

27 STAN VAN INGEN 23 TIJN WIERSMA

27 JONATHAN SOPLANIT 24 IMKE GASSELING

28 BRAM STRIK 24 PIM STEVENS

30 HANS HOLTROP 26 CAS ELSHOUT

30 TOM TERNG 26 TACO HENDRIKS

30 ROSA OP HET VELD 26 TIM HENDRIKS

26 MORRIS VAN VOORST

27 OMAR ALDOLEMI

27 ROBBIE DULOS

27 ABEL SANTOS SAEZ

28 HENK JANSSEN

28 SIMON MAÄTITA

28 JEROEN WILLEMSEN

31 RICK VAN BON

31 WILLARD HERMSEN

31 LUC GERRETSEN

31 ROGER LEIWAKABESSY

31 NETEESH SAMOEDJ

31 LEON SPIJK

31 NIEK STEVENS

31 RAMON VOSSELMAN
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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 06-14669307 
Jeugd                                       Miranda Koeslag    06-25426677 
            
Seniorencommissie           
Contactpersoon Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 06-14669307 
      

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 per 01-07-2017 voor het seizoen 2017/2018 
 

Senioren 
Senioren 35+ 
Senioren 45+ 

€ 215,00   + pasfoto 
€ 115,00   + pasfoto 
€ 115,00 

JO19                         geboren na 1-1-1999 € 191,00   + pasfoto 

JO17                         geboren na 1-1-2001 € 165,00   + pasfoto 

JO15-M015               geboren na 1-1-2003 € 147,50   + pasfoto 

JO13-M013               geboren na 1-1-2005 € 137,50   + pasfoto  

JO11                         geboren na 1-1-2007 € 128,50   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

JO9                           geboren na 1-1-2009 € 105,00 

JO7                           geboren na 1-1-2011 €   65,00 

Niet voetballend lid / donateur €   55,00 

Trainers / leiders €   20,00 

 
 

Sluitingsdatum kopij: 15 augustus 2017 
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