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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
De competitie is al weer aan de gang. 
Weliswaar zijn we een maand later gestart, maar toch staan er in dit blad al weer verslagen van 
vier teams. 
Verder uitgebreid aandacht voor de mededelingen van het bestuur. Naast stukjes ven de pen-
ningmeester, natuurlijk, de uitnodiging en de agenda van de Algemene Ledenvergadering.  
Urgent blijft de vacature van secretaris. 
Ik adviseer de leden om zoveel als mogelijk te komen, omdat nu al bekend is dat er een aantal  
belangrijke zaken zullen worden ingebracht ( ook door de leden). 
 
Het ledenaantal bij onze jeugd groeit gestaag.  
Dit heeft effect op het aantal jeugdteams, dat zoals het er nu uitziet na de komende winterstop 
weer met een aantal teams wordt uitgebreid. 
 
Er staan rond ons kunstgrasveld een record aantal reclameborden.  
Al die sponsoren natuurlijk zeer bedankt!! 
Maar uitbreiding van het aantal borden kan natuurlijk altijd, vandaar de actie die we gaan houden 
en waar in dit clubblad aandacht aan wordt geschonken. 
 
Ik doe hierbij een oproep om ook het komende seizoen nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke 
door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Wim Hendriks 

 

 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

 

 
 
 

Uitnodiging ALV vrijdag 17 november 2017 

 
Beste  leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Elistha alle leden uit tot het bijwonen van de  
Algemene Ledenvergadering. 
 
Deze wordt gehouden op vrijdag 17 november 2017 in de kantine van ons clubgebouw op  
sportpark de Pas. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
 
De vergaderstukken zijn vanaf 19.30 uur  beschikbaar om in de kijken. 
 
De agenda van de vergadering vindt u in op de volgende pagina. 
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur S.C. Elistha 
 
 
 
Afmelden kan bij de secretaris Mireille Nool (06-25431781) of per mail s.c.elistha@hetnet.nl 
 
 
 
Toegang en stemrecht hebben alle leden van achttien jaar en ouder. 
Toegang, maar geen stemrecht, hebben alle ouders c.q. verzorgers van leden die op de datum 
van de vergadering nog geen achttien jaar zijn. 
 
 
 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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WIJ ZOEKEN MET SPOED EEN SECRETARIS VOOR HET DAGELIJKE BESTUUR 

  
Binnenkort is de Algemene Ledenvergadering. (zie uitnodiging op een vorige pagina) 
Zoals al diverse keren is aangegeven is de huidige secretaris niet herkiesbaar. 
Ondanks de diverse verzoeken hebben we geen kandidaat die de functie na deze ledenvergade-
ring gaat vervullen. 
  

Dit is echter een functie die opgevuld moet worden, omdat het anders onmogelijk wordt onze 
vereniging goed te besturen.  
Dus denk eens goed na of je deze functie wilt gaan invullen of ga eens na of je eventueel een  
geschikte persoon weet.  
In het laatste geval kun je die persoon natuurlijk zelf benaderen, maar je kunt het ook even door-
geven aan Martin de Goey. 
  
Dus nogmaals de vacature: 
  
Secretaris (Globaal overzicht taken) 

 Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.  

 Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering  

 Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen  

 Notuleert bestuursvergaderingen  

 Behandelt in- en uitgaande post.  

 Handelt in overleg met de wedstrijdsecretaris strafzaken af  

 Verzorgt bestellingen bij de bond en is de contactpersoon met de bond.  

 Vergadert eenmaal per maand met het (dagelijks)bestuur  

 Verzorgt dossiervorming verenigingszaken 

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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Lidmaatschap en contributie  
 

SC Elistha is een voetbalvereniging. Een vereniging is een organisatie door en voor de leden.                                        

We zijn geen commerciële organisatie, zoals bijvoorbeeld een sportschool, maar draaien vooral op een 

groep actieve vrijwilligers, die hun steentje bijdragen. 

Afspraken over lidmaatschap en contributie 

Als leden van de vereniging hebben we met elkaar afspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in de statuten 

en het huishoudelijk reglement. Hierin staan onder meer de volgende afspraken met betrekking tot het lid-

maatschap en de contributie: 

1. Het lidmaatschap heeft altijd de duur van één geheel voetbalseizoen. Tijdens het seizoen opzeggen 

van het lidmaatschap is niet mogelijk. 

2. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 31 mei. Het lidmaatschap eindigt dan met 

ingang van het volgende voetbalseizoen. 

3. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk door het lid of diens ouder/verzorger bij 

de ledenadministrateur: Sportclub Elistha Postbus 111, 6660 AC Elst. 

Dit betekent: 

1. Als je tijdens het seizoen stopt met voetballen, ben je voor het gehele jaar contributie verschuldigd. 

De contributie wordt weliswaar bij veel leden in 2 termijnen geïnd, maar dat is een regeling om de 

betaling te spreiden. Ook als je per half jaar betaalt, ben je voor een heel jaar contributie verschul-

digd. 

2. Als je na 31 mei opzegt, ben je voor het volgende seizoen contributie verschuldigd. 

3. Opzeggingen die niet door het lid zelf of diens ouder/verzorger schriftelijk zijn ingediend bij de leden-

administrateur, kunnen niet worden verwerkt. 

Niet voetballende leden 

Elistha heeft niet alleen voetballende leden. Ook het bestuur, de trainers de vele niet-voetballende vrijwil-

ligers en vele anderen zijn lid en betalen jaarlijks contributie voor ‘niet voetballend lid’.                             

Voor voetballende leden die een half seizoen op medische gronden niet kunnen voetballen, geldt een   

speciale regeling: over dat halve seizoen betalen ze de contributie voor een niet-voetballend lid.               

Het lid dient hiervoor zelf een verzoek in te dienen bij de penningmeester,                                                    

p.a. Sportclub Elistha Postbus 111, 6660 AC Elst. 

Betaling lidmaatschapsgeld via incasso 

De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. We incasseren eind augustus en eind januari. Zorg er 

voor dat er voldoende geld op de opgegeven bankrekening staat, zodat de contributie geïnd kan worden. 

Hierbij kan het voorkomen dat een incasso door de bank wordt geweigerd of door het lid wordt gestor-

neerd. In beide gevallen ontvang je dan een schriftelijke factuur. Het kan voorkomen dat naar jouw mening 

Elistha ten onrechte een incasso heeft uitgevoerd. In dat geval is de procedure: 

- Geef je eigen bank de opdracht de incasso te storneren. Dit kan via internetbankkieren. Een storne-

ring moet meestal binnen 8 weken na de incassodatum worden uitgevoerd. 

- Neem contact op met de ledenadministrateur of de penningmeester en leg uit waarom de incasso 

gestorneerd is. Op die manier voorkomen we dat er ten onrechte herinneringen of aanmaningen 

worden verstuurd. 

Niet betalen 

Helaas komt het incidenteel voor dat ondanks twee herinneringen, de contributie nog steeds niet voldaan 

is. Indien de betalingstermijn van de tweede herinnering verstreken is, mag het lid niet meer deelnemen 

aan trainingen of wedstrijden of andere door Elistha georganiseerde activiteiten. Het lid blijft wel de contri-

butie verschuldigd. 
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Is de contributie na de laatste aanmaning niet betaald, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De in-

cassokosten zijn voor rekening van het lid. 

Tot slot 

Bovenstaande afspraken zijn voor ons van belang om als vereniging goed te kunnen functioneren. 98% 

van de leden houdt zich ook aan deze afspraken. Het is in het belang van alle leden dat we van die 98% 

100% kunnen maken. 

Namens het bestuur, 

Jurroen Cluitmans, penningmeester  

penningmeester@sc-elistha.nl 

 

 

Het gaat niet slecht. 
 

Afgelopen jaar was mijn eerste jaar als penningmeester van SC Elistha. Ik kijk met veel plezier op dit jaar 

terug. Een belangrijk doel was dat we de accommodatie konden verbeteren, en zoals iedereen heeft     

kunnen zien, zijn we daar voor wat betreft de kantine prima in geslaagd.                                                      

Als alles loopt zoals het loopt worden in de winter de toiletgroepen vernieuwd. 

Hoewel ik de afgelopen jaren hele zaterdagen op het voetbalveld heb doorgebracht, is me het afgelopen 

seizoen ook opgevallen dat er een grote groep vrijwilligers betrokken is bij de jeugd van Elistha. Dat is 

mooi. Heel mooi. Maar dat neemt niet weg, dat je nooit genoeg vrijwilligers kunt hebben. In dit clubblad 

staan altijd de vacatures. Kom op en vervul ze! 

Een aantal jaren geleden was ik jeugdvoorzitter van deze prachtige club. Ik was de voorzitter van een 

jeugdbestuur dat uit één persoon bestond. Ik was voorzitter van de jeugdcommissie, die uit één persoon 

bestond. Gelukkig was er ook een technische commissie, bestaande uit twee personen die ook trainer   

waren, voor de materialen zorgden en als het nodig was kantinedienst draaiden. En gelukkig was er nog 

een wedstrijdsecretaris. 

En natuurlijk waren er ook de trainers die met hart en ziel voor de club en de jeugdspelers aan het werk 

waren. Ik herinner me nog dat ik een keer een klacht kreeg van een ouder van een spelertje uit de lage E 

(het kereltje voetbalt tot mijn verbazing nog steeds niet bij een BVO): “Die trainer van de E-laag, die heeft 

echt niet het niveau om mijn zoontje tot profvoetballer op te leiden.” Mijn enige reactie als jeugdvoorzitter 

was toen:  “Maar hij is er wel twee avonden per week en elke zaterdag.” 

Het is mooi om te zien dat we nu bij de jeugd veel meer vrijwilligers hebben lopen dan een jaar of vijf gele-

den. En ik hoop dat de tekst achter de link, die ik in 2012 schreef, binnen Elistha nooit meer herhaald hoeft 

te worden: http://jurroencluitmans.blogspot.nl/2012/03/de-chinese-vrijwilliger.html 

Want als we voor vrijwilligers geen respect hebben, dan vervullen we nooit de vacatures die er zijn. Het 

gaat niet slecht. Maar als er niet snel enkele mensen bij komen als secretaris, bij de pr-commissie en voor 

het clubblad, dan is deze pagina bij de volgende uitgave een zwarte bladzijde. 

 

Jurroen Cluitmans 

 

 
 

mailto:penningmeester@sc-elistha.nl
http://jurroencluitmans.blogspot.nl/2012/03/de-chinese-vrijwilliger.html
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https://crossgymelst.nl/ 

 

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 kledingsponsor ont-
vangt. 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/ 

 
 

https://crossgymelst.nl/
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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Sponsors bedankt 
 

 
 

De spelers van Elistha JO13-1 hebben mooie trainingsjacks ontvangen van drie sponsors 

De spelers zijn er erg blij mee en poseerden dan ook trots met de sponsors.  

Met dank aan vlnr:  Maico Geurtsen van Rijschool Geurtsen , Ernst Staal van Yourdentity.nl  ,   

Willem Heij van Tegelzetbedrijf Gelderland-W Heij,  

 
Namens sportclub Elistha bedankt. 

https://www.autorijschooltarieven.nl/rijschool/rs-geurtsen
https://www.yourdentity.nl/
http://www.tegelzetbedrijfgelderland.nl/
http://www.tegelzetbedrijfgelderland.nl/
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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

CHRC 1 – Elistha 1                                                   Ruststand  0-1                 Eindstand  3-1 
Gespeeld op zondag 24 september 2017 

 
Elistha start als een raket. 
 

Elistha begon deze eerste wedstrijd tegen CHRC in Renkum. 
CHRC, wie kent ze niet !   Waar staan de letters voor ? Menigeen zal het niet weten. 
Cito Harten Rijn Combinatie. 
 
Elistha begon boven verwachting, na een geweldige pass van Metehan Aktas op Carlito Wacki, scoorde 
deze jongeling door de bal over de uitkomende CHRC keeper te wippen en was het 0 - 1 voor Elistha. Dat 
binnen de 20 seconden. !!!!!! 
De eerste aanval van CHRC over rechts werd opgevangen door Roy Budel in de 13e minuut. 
Drie minuten later werd dezelfde Budel, toch niet de langzaamste bij Elistha , op snelheid geklopt, maar 
zag de CHRC aanvaller de bal slechts in het zijnet vliegen 
In de 22e minuut moest Elistha keeper Stefan Polic redding brengen. De bal uit de vrije trap van Metehan 
Altas op Jeffrey van Leur werd tot corner verwerkt en probeerde eerste genoemde het zelf ook maar eens, 
maar voor de CHRC doelman was dat schot geen probleem. 
Net voor het rustsignaal een uitbraak van CHRC over rechts, de bal voorgegeven en gelukkig voor Elistha 
werd de bal in een volley overgeschoten. 
Toch een echte scoringskans voor de Renkummers. 
Ruststand 0 - 1. 
 
Na de thee een zeer aanvallend CHRC, met snelle rakkers voorin. De druk werd groter en groter en Elistha 
moest achteruit. 
In de 53e minuut een echte 100% kans voor CHRC , over geknald met direkt aan de andere kant de uit-
braak van Elistha met Angelo Maätita en Carlito Wacki, echter zonder resultaat. 
In de 56e minuut viel de 1 - 1 door Hannes Rensen, schot links onderin , waarbij je dacht , zou de keeper 
hem niet kunnen hebben.  
Michael Melsasail kwam in de 57e minuut voor Jeffrey van Leur in het veld. In de 64e minuut scoorde Dave 
Jansen een intikkertje de 2 - 1 uit een voorzet van rechts. 
Ook Brahim Maechbal probeerde het vanaf de 16 meter en ook Romano Brugman zag de bal in de handen 
van de CHRC doelman verdwijnen. 
Gelukkig hielp CHRC ook zelf een 100%  kans om zeep in de 68e minuut. 
Opmerkelijk feit in de 72e minuut. 
De scheidsrechter floot, vroeg : Richard (een achterhoede speler van CHRC ) kom eens hier ?  Ze praatten 
wat en het spel ging weer verder met een Elistha bal. 
Zou deze scheids deze spelers kennen ?   Rare bedoeling. 
Jordy Toonen werd vervangen door Roy Derksen ( terug van vakantie) 
In de 78e minuut had CHRC het duel al moeten beslissen, maar Elistha doelman Polic bracht redding met 
zijn voet en aansluitend vloog de kopbal met stuitnet over het Elistha doel. 
Metehan Aktas werd in de 82e minuut gewisseld voor Danny Versteege. 
Net voor tijd viel het doek voor Elistha definitief en scoorde de snelle , behendige Hannes Rensen zijn 
tweede doelpunt , nadat hij in vermeend buitenspel de Elistha keeper  had omspeeld.   
Eindstand  3 -  1 
Na 3 minuten blessuretijd blies de scheids voor het einde van deze sportieve strijd. 
 
Elistha is niet weggespeeld, maar  begon goed, maar CHRC was iets meer bij de les en hebben een goede 
ploeg, ook dat mag gezegd worden en dat pas na een wedstrijd. 
Scheidsrechter in het muis grijze tenue was de heer Jan Smits uit Arnhem 
Rapportcijfer :  6 
 
Mahe 
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Elistha 1 – Eendracht Arnhem 1                                           Ruststand  0-1                 Eindstand  1-4 
Gespeeld op zondag 1 oktober 2017 

 
Elistha verliest ook tweede wedstrijd. 
  
Als er zomaar zes/zeven elftalspelers om wat voor reden dan ook het oranjeschip verlaten is dit echt niet 
op te vangen met de te magere aanvulling die er is gekomen. 
Iedereen is welkom bij Elistha , maar de spoeling is nu erg dun , waaruit trainer Gert van Haaren moet  
putten. 
Eendracht speelde pas haar eerste wedstrijd , voortvloeiend uit het feit , dat er maar dertien clubs in de 
klasse 4 F zitten . Dus elke zondag is er 1 club vrij. 
 
Nu de wedstrijd . 
In de 11e minuut dacht Elistha gescoord te hebben, maar vond de assistent-scheidsrechter dat ook, Neen, 
buitenspel , dus niet , vond ook de scheids. 
Vijf minuten later scoorde Eendracht wel ondanks het vlagsignaal van de linesman van Elistha. Meerdere 
personen dachten ook aan buitenspel , maar de scheids keurde het doelpunt van Sander Kok wel goed en 
dus  0 - 1. 
In de 17e en 22e minuut moest de Elistha goalie Stefan Polic tweekeer handelend  optreden , dan maar 
een corner zal hij gedacht hebben. Gelukkig zonder gevolgen. 
Eendracht had de stand op kunnen schroeven, maar geheel vrij voor de keeper, wist een van de Eendracht 
spitsen de bal toch naast te schieten. 
In de 30e minuut het eerste (!) wapenfeit van Elistha. 
Uit een afgeslagen corner van Michael Melsasail knalde Kevin Tap de bal twee meter over het Eendracht 
doel. 
Pech voor Carlito Wacki, die met een liesblessure naar de kant moest. Hij werd in de 32e minuut vervan-
gen door Romano Melsasail. 
Net voor rust had Elistha weer geluk, nadat de bal goed rond was gespeeld door Eendracht belandde deze 
uiteindelijk op de paal. 
Ruststand 0 - 1  
 
Na rust kwam Brahim Maechbal in het veld voor Romano Brugman. In de 49e minuut speelde Roy Derksen 
de bal verkeerd in en scoorde Sander Kok  met een boogbal over keeper Polic 0 - 2 
Eendracht was en bleef de bovenliggende partij en knalde de bal in de 57e minuut nog maar eens voor-
langs, dit was echter uitstel van executie , want drie minuten later werd het 0 - 3 door Kevin Bastiaanse na-
dat de Elistha verdediging helemaal was uitgespeeld. 
In de 65e minuut redde Stefan Polic nogmaals met de voet, met aansluitend de echte eerste kans voor Ke-
vin Tap na een prima voorzet van Brahim Maechbal. 
Eindelijk dan, in de 70e minuut de bal uit de corner van Jordey Toonen op het hoofd van Roy Derksen, die 
de bal steenhard achter de Arnhemse doelman kopte.  1 - 3 
Ook werd het nog 1 - 4 voor Eendracht, na een uitverdedigingsfoutje van Jeffreij van Leur, doelpuntenma-
ker was Dilsad Birham 
 
Een schot hoog over van Romano Melsasail en een schot van Michael Melsasail op de Arnhemse keeper 
waren de laatste hoogtepunten van Elistha. 
Nogmaals moeilijke tijden voor Elistha. 
De scheidsrechter was de heer Omar Khalifa uit Arnhem. 
Rapportcijfer : 5 ½ 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door Eddy van Ooijen, Elst 

Pupil van de week was Willem Heij uit de JO 8 – 1 (zie zijn verslag op pagina 18) 
 
Mahe 
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OSC 1 – Elistha 1                                                   Ruststand  4-2                 Eindstand  4-2 
Gespeeld op zondag 8 oktober 2017 

 
Elistha na 3 partijen nog puntloos 
 

Natuurlijk kwam Elistha met 11 spelers in het veld , wel zonder Carlito Wacki en Roy Derksen. 
De eerste tegenslag voor de oranjehemden was al in de 2e minuut. 
Na een voorzet vanaf rechts kreeg de Elsterse verdediging de bal niet uit het strafschopgebied en kon Ro-
dy Bakker de bal makkelijk binnenschieten. Stand 1 - 0 
Elistha had de oren weer rechtop staan, toen Ferdi Raayen na een geweldige pass van Roy Budel de ge-
lijkmaker in de 5e minuut binnenschoot.   Stand 1 - 1 
Elistha zag het weer zitten, viel driftig aan, wat uitmondde in een kopbal van Michael Melsasail gepakt door 
de OSC keeper. De pass kwam van Ferdi Raayen. 
In de 16 minuut probeerde hij het zelf, maar ook nu weer gestuit door de keeper. 
De pass was van Romano Brugman. 
Ook hij probeerde het in de 20e minuut, maar zag zijn schot vanaf 16 meter hoog over vliegen.  Niet ge-
schoten is altijd mis. Ja toch. 
Daar dacht Ferdi Raayen heel anders over, de steekpass van Romano Brugman (27e min.) werd door hem 
op waarde ingeschat, had de keeper al uit zien komen en lepelde de bal vakkundig over de OSC goalie in 
het lege doel.  Stand 1 - 2 
Wat een weelde voor Elistha, de eerste keer op voorsprong in de kompetitie. 
Elistha kon deze voorsprong slechts voor 6 minuten vasthouden. Uit de voorzet vanaf de rechterflank kon 
de bal door Twan van de Laak vrij worden binnengeschoten. Stand 2 - 2  
Opmerking hierbij, dat de rechter aanvaller echt wel buitenspel stond, maar werd het vlagsignaal van de 
Elsterse vlaggenist genegeerd door de scheids, die HET zogenaamd beter gezien had, terwijl hij zelf nog in 
de middencirkel liep. Klein foutje 
Twee minuten later een identieke situatie waarbij de scheids weer niet floot  voor offside. Gelukkig zonder 
gevolgen voor Elistha. 
OSC begon aan te dringen en dit leidde tot 2 doelpunten voor OSC en nog voor rust. 
De linker aanvaller Twan Derksen werd aangespeeld, kwam behendig binnendoor en schoof de bal langs 
kansloze Stefan Polic.  Stand 3 - 2 
Net voor rust dus ook nog de 4 - 2 door opnieuw Twan van de Laak nadat de Elistha  
verdediging totaal was uitgespeeld. 
 
In de rust waren de wissels: Jordy Toonen en Danny Versteege uit en nieuw in de ploeg : Kevin Tap en 
Brahim Maechbal. 
Ferdi Raayen probeerde het in de 48e minuut met een krul maar had geen succes. 
In de 58e min. de laatste wissel bij Elistha, Angelo Maätita ging er uit en Romano Melsasail kwam er in. 
In de 68e minuut kopte Brahim Maechbal de bal bijna in het kruis uit de corner van Michael Melsasail. 
OSC vond het wel goed en Elistha probeerde het nogmaals door Ferdi Raayen . 
Eerst vond hij de OSC keeper op zijn weg en in de 84e minuut begon hij aan de zijlijn aan een enorme so-
lo, prachtig om te zien , maar jammer, zonder een tellende afsluiting. 
De stand had toch nog anders kunnen worden , ware het niet  dat Michael Melsasail tot tweemaal toe uit 
een 100 % kans niet kon scoren. De passes waren beide van Metehan Aktas. 
Jammer, maar gezien het spel zagen de echte Elistha supporters en dat zijn de echte kenners toch weer 
enige verbetering in het spel. 
 
Scheidsrechter was de heer J. Floors uit Neede 
Rapportcijfer voor de man :  6 
 
 
Mahe 
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SPONSORS 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  
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Pupil van de week 
 

Willem Heij was op zondag 1 oktober 2017 pupil van de week bij Elistha 1 
 
Hij moest zich op tijd melden en hij werd opgehaald door Rudy. Hij vond het allemaal heel spannend, maar 
was al vrij snel op zijn gemak tussen de mannen. 
Eerst mee de kleedkamer in om om te kleden en daarna de warming up op het 
veld.  
Willem heeft een lekker balletje mee getrapt. 
Daarna dan het grote moment, de aftrap! Dat was even spannend en helaas schoot 
hij mis, maar hij speelde wel alle tegenstanders voorbij. 
 

 
 
 
 
Tijdens de wedstrijd in de Dug-out, jammer dat ze verloren hebben, 
maar het was heel leuk om de wedstrijd op deze manier te kunnen 
volgen. 
 
 
 
 
 
 
Na de wedstrijd mocht Willem nog aan tafel bij de mannen en kreeg 
hij nog wat te drinken en een frietje. 
Ook kreeg hij nog een gesigneerde wedstrijdbal en een vaantje van 
de club uit handen van de trainer . 
Willem heeft een fantastische middag gehad, met dank aan alle spe-
lers en staf. De mannen hebben hem geweldig opgevangen en  
Willem is heel trots op zijn nieuwe vrienden. 
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VERSLAGEN ELISTHA 3 
 

ELISTHA 3 WINT DE EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD VAN SEIZOEN 2017/2018 

Zondag 24 september 2017: Elistha 3 wint de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen  
Nijmegen 5. 
 
Dennis Overeem had zijn keepershandschoenen nog niet aan de wilgen gehangen of er werd al een be-
roep op hem gedaan vanwege een blessure bij Remco Kusters. In de loop van de wedstrijd bleek dat hij 
het keepen nog niet is verleerd. 
Ondanks de mist was Elistha meteen bij de les. Na een mooie aanval over meerdere schijven, met een 
voor-assist van Robbert-Jan Boekelmans en een assist van Marvin Koppenaal, wist Chris Veltkamp in de 
10e minuut beheerst te scoren. Naar later zou blijken, was dit niet zijn enige doelpunt vandaag. 
Elistha was vooral in het begin van de eerste helft de bovenliggende partij. Door de duels te vermijden en 
de combinatie te zoeken, werden er kansen gecreëerd. In de 15e minuut werd Robbert-Jan vrijgespeeld. 
Zijn harde schot werd nog gekeerd door de keeper, waarna Chris alert was en zijn tweede doelpunt scoor-
de. 
Nijmegen zette meer druk en kreeg in de 17e minuut een strafschop. Dennis was scherp en hield de straf-
schop van Nijmegen tegen. 
In de 20e minuut had Elistha weer een grote kans. Het schot van Chris kwam echter via de binnenkant van 
de paal weer het veld in. 
In de loop van de eerste helft werd het spel fysieker en maakte Nijmegen het Elistha lastig. Elistha ging 
hierin mee en hanteerde een te laag tempo.  
Aan de stand veranderde echter niets meer, 2 - 0 bij rust.  
 
Het spelbeeld in de tweede helft was hetzelfde als in het laatste deel van de eerste helft.  
Nijmegen zette druk, speelde fysiek en Elistha kwam er regelmatig gevaarlijk uit, maar werd vaak afge-
vlagd voor buitenspel. 
In de 60e minuut kwam een ingooi van Frank bij Chris, die in het strafschopgebied wegdraaide van zijn te-
genstander en werd neergelegd: strafschop. Chris nam zelf de strafschop en schoot hem hard en onhoud-
baar in. 3 - 0 en het derde doelpunt van Chris. 
Aan het spelbeeld veranderde verder weinig. Het spel werd nog fysieker. Nijmegen scoorde in de 70e mi-
nuut de 3 - 1 met een onhoudbaar schot. De druk van Nijmegen nam nog wel toe en de kansen voor 
Elistha ook (met nog steeds veel momenten waarop er voor buitenspel werd gevlagd), maar er werd niet 
meer gescoord. Eindstand 3 - 1, de eerste drie punten van het seizoen blijven in Elst. 
 
ELISTHA 3 SPEELT GELIJK TEGEN DVSG EN IS NOG ONGESLAGEN 
Zondag 1 oktober 2017. Elistha speelt in een op en neer gaande wedstrijd gelijk tegen DVSG en blijft 
ongeslagen. 
 
Op deze mooie zonnige zondagochtend van 1 oktober 2017 ging het derde elftal van  Elistha op bezoek bij 
DVSG. Met 13 man sterk, waarvan 1 eigenlijk geblesseerd was en de vlag ter hand nam, traden we aan 
tegen de mannen van DVSG.  
We begonnen redelijk stabiel, maar bij een aanval op onze achterlijn wist de tegenstander de bal terug te 
leggen waarna het eerste doelpunt viel, 1-0 achter. Een minuut of 10 later wist DVSG nogmaals te scoren, 
2-0 achter.  
Gelukkig wist Elistha er daarna een aantal keren goed uit te komen en kregen wij kansjes. Uiteindelijk op 
aangeven van Robbie, wist Chris de aansluitingstreffer tegen het netje te schieten, 2-1. 
Na rust begon Elistha wat slordig. Er was wat gewisseld qua posities in het veld en daar moest menigeen 
even aan wennen. Qua scoren ging Elistha op dezelfde voet verder en wist Chris zijn tweede (de gelijkma-
ker), dit maal op aangeven van Hussein, binnen te tikken 2-2. In deze sterke fase werd het zelfs 3-2 na een 
doelpunt van Erik (assist van Jimmy). Er volgden nog wat kansen maar die werden niet benut. In een coun-
ter van DVSG kwam een aanvaller alleen op onze keeper af, maar Dennis was in vorm en wist de gelijk-
maker te voorkomen. I.p.v. verder uit te lopen wist DVSG na wat slordige foutjes aan Elistha kant, alsnog 
de gelijkmaker te scoren 3-3.  
En DVSG kwam zelfs weer voor 4-3. Elistha herpakte zich en zette nogmaals aan om hier niet met 0 pun 
ten weg te gaan. Zo'n 5 minuten voor tijd kwam er een mooie assist van Erik op Jimmy, die koelbloedig de 
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gelijkmaker scoorde 4-4. Verder dan dit kwamen we niet dus was dit tevens de eindstand. Misschien had-
den we kunnen winnen... maar al met al denk ik een terechte uitslag. Met deze uitslag staan we nu op de 
vierde plaats. 
 
De Grensrechter 
 

EERSTE VERLIES ELISTHA 3: OSC EEN MAATJE TE GROOT 

Zondag 8 oktober 2017.  

Elistha lijdt het eerste verlies tegen OSC, dat duidelijk een maatje te groot was. 

Na twee competitiewedstrijden gespeeld te hebben, is Elistha 3 nog ongeslagen. Vandaag staat OSC op 
het programma. Aan Elistha om de ongeslagen status te behouden. 
Al toen de wedstrijd pas net begonnen was, bleek dat OSC een klasse te groot was voor Elistha 3. Binnen 
15 minuten spelen wat het al 0-4.  
In de 3e minuut werd de bal ongelukkig van richting veranderd, waardoor de bal onhoudbaar in het net ver-
dween. Twee minuten later kwam OSC al op 0-2 te staan. Waarna in de 8e minuut, na een goede redding 
van Dennis, OSC vanuit de rebound de 0-3 op het scorebord zette. In de13e minuut scoorde OSC uit een 
counter, na slordig uitverdedigen. Dennis redde nog eerst maar in de rebound werd het 0-4. 
Na de 0-4 werd Elistha gevaarlijker en creëerde het kansen (Chris in de 24e minuut, op aangeven van Mar-
tin Meester, Erik van der Upwich in de 29e minuut, uit een vrije trap). De stand in de eerste helft bleef ech-
ter onveranderd: 0-4. 
  
Na de rust kwam Elistha 3 vol goede moed het veld weer op. Een opbouw vanuit de verdediging werd be-
loond met een doelpunt in de 49e minuut: doelman Dennis speelde de bal naar invaller  
Dion Wouters, die vervolgens de bal diep gaf op Hüseyin Karakaya, die vervolgens een pass op maat gaf 
aan Rob Gulikers. Rob nam de bal aan op de borst, controleerde de bal en gaf de bal diep op Chris. Chris 
controleerde de bal, passeerde zijn verdediger door naar binnen te kappen en trapte de bal laag over de 
grond in de lange hoek: 1-4. 
Na deze opleving probeerde Elistha door te drukken, maar een doelpunt van OSC in de 55e minuut zorgde 
ervoor dat de hoop om nog een punt uit het vuur te slepen verdween. 
In de 65e minuut werd Elistha geconfronteerd met een volgende tegenvaller, doelman Dennis raakte ge-
blesseerd aan zijn knie. Erik van der Upwich nam zijn plek in het doel over. 
In de 67e minuut werd Erik geconfronteerd met de eerste aanval van OSC op zijn doel. In eerste instantie 
redde hij nog goed, maar vanuit de rebound scoorde OSC alsnog de 1-6. Kort daarna werd het 1-7.  Erik 
had nog een paar goede reddingen, maar hij kon niet voorkomen dat OSC in de 77e minuut scoorde vanuit 
een vrije trap: 1-8. Dit was tevens de eindstand. 
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NIEUWE SHIRTS VOOR DE ELISTHA MEIDEN 
 

Elistha MO13 en MO15 hebben nieuwe shirts. 

Trots poseren ze in hun nieuwe shirts. 

Het is overigens nog mogelijk om shirtsponsor te worden.  

Neem dan even contact op met de Jeugdcommissie. 

 
MO15-1 

 
MO13-1 
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VERSLAGEN ELISTHA JO15-1 
 

Beuningse Boys JO15-2  - Elistha JO15-1                                                               Eindstand  0-1 
Gespeeld op zaterdag 23 september 2017 

 
JO15-1 (C1) WINT IN BEUNINGEN 

De eerste wedstrijd in de competitie, de beker is niet geheel naar wens gelopen, benieuwd wat dat gaat 

worden.  

Voor rust een goed spelend Elistha, dit tegen een tegenstander die fysiek gelijkwaardig was aan onze jon-

gens. In de beker tegen een paar tegenstanders aangelopen die hierin duidelijk voorsprong hadden.  

Nu dus lekker voetballen en opbouwen vanuit de laatste lijn. Goed veldspel in de eerste minuten, Elistha 

had een overwicht maar kon de kansen nog niet benutten. Uit een dood moment, een hoekschop schoot 

Cane beheerst de 0-1 binnen, een verdiende voorsprong.  

Beuningen had al na 20 seconden een kans, verder had onze ploeg de zaken goed onder controle. Na 25 

minuten sloop de slordigheid in de ploeg, lopen met de bal, minder beweging en meer slechte aannames. 

Beuningen kreeg wat meer lucht en zeker na rust bleef dit het wedstrijdbeeld. Elistha schakelde qua inzet 

een tandje bij en dat was in de beker wel anders geweest.  

Nu bleef Elistha door hard te werken eenvoudig op de been, al kregen we na rust niet heel veel kansen 

meer of was de laatste pass vaak onnauwkeurig en zodoende bleef het spannend tot de laatste minuut. 

 

Elistha JO15-1 – GVA JO15-1                                                                               Eindstand  3-1 
Gespeeld op zaterdag 30 september 2017 

 
REVANCHE VOOR NEDERLAAG IN DE BEKER, WINST VOOR DE C1 TEGEN GVA 

De C1 verloor een week of drie eerder nog met 5-1 tegen GVA, onnodig maar destijds wel dik verdiend.  

Nu waren de oranje jongens wel scherp, gingen voor iedere bal en wonnen bijna alle persoonlijke duels. 

Meegeholpen door een vroege voorsprong, de GVA keeper verkeek zich op een vrije trap van Cane.  

Elistha speelde goed verzorgd voetbal in de eerste helft, prima in de opbouw en veel beweging. Ook het 

tactische foefje vooraf door de trainers bedacht werd prima uitgevoerd door de spelers. Elistha was duide-

lijk de bovenliggende partij en had buiten enkel corners om niets te duchten van de gasten. Toch was het 

bij de rust maar 1-0, dus nog niets gewonnen.  

Ook na rust een snelle goal van Dennis en eenzelfde spelbeeld. Elistha bleef strijden voor iedere bal en 

bleef gevaarlijk. De 3-0 van Dennis gooide de wedstrijd in het slot, daar deed de tegentreffer niets meer 

aan af. 

 

 

Eldenia JO15-2  - Elistha JO15-1                                                                      Eindstand  2-7 
Gespeeld op zaterdag 23 september 2017 

 

MATIG C1 WINT TOCH SIMPEL VAN ELDENIA 

De drie punten gingen mee in de tas naar Elst maar daar was dan ook alles wel mee gezegd.  

De C1 hoefde niet eens goed te spelen om eenvoudig te winnen van een zeer matige tegenstander. Maar 

de spelers hebben de meegereisde ouders en supporters niet kunnen belonen voor het trouwe volgen van 

het team, ondanks het slechte weer waren er genoeg mensen afgereisd naar Elden om de C1 te steunen. 

C1 was erg onrustig aan de bal, vrijlopen was niet goed verzorgd en dus vaak ook de passing niet. En dan 

gaan we lopen met de bal, meestal ook geen goed plan. Wat zich vervolgens voltrok was een wedstrijd op 

een bijveld in Elden, de pot was van een bedenkelijk niveau.  

Dat kunnen en willen we, staf en spelers, beter. 

Over drie weken dan maar! 
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Nieuw meubilair in de kantine 
De kantine van ons clubgebouw is tijdens de zomerpauze gerenoveerd.  

Nu het meubilair er is, is de metamorfose compleet. 
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VERSLAGEN ELISTHA JO13-2 
Elistha JO13-2 – SC Bemmel JO13-4                                                                        Eindstand  3-3 
Gespeeld op zaterdag 23 september 2017 

 

SUPER COMEBACK VAN JO13-2 IN EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD! 

De JO13-2 speelde vandaag zijn eerste thuiswedstrijd op sportpark de Pas. Zonder de afwezige Rein en 
de zieke Teun (keurig vervangen door Tim) en met aanvulling van Cas begonnen we aan de partij.  
Vertrouwen in de lastige bekerronde hadden we nog niet echt getankt na 3 nederlagen, maar het team be-
gon alleraardigst. 
De eerste helft ging gelijk op, beide teams waren aan elkaar gewaagd.  
Eigenlijk uit het niets maakten we het de gasten 10 minuten voor rust te gemakkelijk. 2 goals die we zelf 
inleidden door balverlies kregen we te verwerken. Na de rust gingen we goed verder. De boys hadden be-
grepen dat er een tandje bij moest. Over rechts waren mooie aanvallen te zien met Finn, Ramon en Ben-
jamin. Ook op links stonde Tim W en Joao hun mannetje. Toch leidde een uitval van Bemmel tot de 0-3. 
Mike duwde de spits van Bemmel omver en uit de vrije trap werd de bal hoog net onder de lat binnen ge-
schoten. Kansloze wedstrijd zou je denken, maar hoe anders liep het af. 
De boys bleven er voor lopen, uit een afgeslagen bal schoot Finn de bal hard en hoog voor het doel.  
Dat was het buitenkansje waar Cas op stond te wachten. Hij schatte de bal op waarde en de bal ging hard 
tegen de touwen: 1-3. Even later stuurde Cas Benjamin op avontuur. Hij liep op volle snelheid door naar de 
keeper, deed eigenlijk alles goed, maar vergat de bal er in te schieten. De Bemmel keeper kreeg de bal 
niet onder controle en Ramon was er als de kippen bij om de bal alsnog tegen het net te schieten. 2-3, zou 
het dan toch lukken? Bemmel had inmiddels een kans of 4 om zeep geholpen, dus we begonnen er lang-
zaam in te geloven. Uit het eerstvolgende moment volgende een flipperkast situatie. We meenden allemaal 
te zien dat een Bemmel verdediger de bal over de lijn werkte... De scheidsrechter besloot echter anders. 
Wanneer komt de doellijn technologie naar Elistha vroegen we ons af ;-)... 
De boys waren even teleurgesteld maar gingen daarna weer door met aanvallen. Brunel ging als laatste 

man door naar de spits. Zoveel mogelijk druk op de tegenstander. In de laatste minuut was het Brunel die 

eindelijk liet zien waar hij goed in is. Hij slalomde langs twee tegenstanders en schoot de dik verdiende 3-3 

tegen de touwen. Gevolg: juichende en zingende boys in de kleedkamer! Mooie eerste pot, volgende week 

richting Randwijk voor de eerste uitwedstrijd tegen EMM 

 

EMM JO13-1 – Elistha JO13-2                                                                                            Eindstand  3-2 
Gespeeld op zaterdag 30 september 2017 

 

JO13-2 KRIJGT HET DEKSEL OP DE NEUS IN DE LAATSTE MINUUT 

In Randwijk begon het team vol vertrouwen aan de wedstrijd. In de eerste helft ging het aardig gelijk op en 

begonnen we steeds meer een overwicht te creëren. De grote en sterke keeper van de thuisploeg was een 

sta in de weg. Halverwege de tweede helft hadden we dan toch succes. Trainen op het zoeken van de 

ruimte in het veld had vandaag zijn uitwerking. Tim W speelde de bal op links naar Rein, die een prachtige 

pass op rechts in de diepte in huis had. Ramon sprintte door en waar iedereen dacht dat er een voorzet 

kwam schoot hij de bal mooi binnen in de korte hoek.  

Er volgenden nog enige kansen en door het overwicht dat we hadden namen we ook achterin meer risico. 
Ineens was de spits er vandoor en kon hij alleen op Teun af. Vlak voor rust was het voor hem een koud 
kunstje om de 1-1 binnen te schieten. In de tweede helft hadden beide teams wat omgezet om voor de 
winst te gaan. Bij Elistha waren Rein en Joao de aanjagers op het middenveld, beiden speelden een uitste-
kende tweede helft.  
EMM had een zeer goede troef in handen, een nieuwe rechtsbuiten die in de eerste helft achterin speelde. 
Deze zorgde vlak na rust direct met zijn eerste actie voor de 2-1. Gelukkig hadden Dinand en later Tim W 
het gevaar in de smiezen in het vervolg van de wedstrijd en anders was daar altijd nog onze aanvoerder 
Bas die met een aantal moedige slidings de deur op slot gooide. Aan de inzet lag het vandaag niet, we 
probeerden van alles om voor de goal gevaarlijk te worden. Toch maakten we het ons zelf te ingewikkeld,  
Elkaar vinden lukt nog niet altijd en lang lopen met de bal leidt meestal niet tot succes. Kansen kregen we 
wel, een paar scrimmages voor het doel, maar de keeper van EMM was steeds de baas. Toch was hij het 
die een slippertje maakte die ons de 2-2 opleverde. Joao maakte een spurt over links, schoot hard en laag 
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De snelle rechtsbuiten van EMM was met een actie beslissend, leek een overtreding te maken, waarna de 
bal voor de voeten van een EMM speler viel die de bal in de hoek roste. Teleurstelling bij Elistha, nog wat 
protesten richting de scheidsrechter, maar het doek was gevallen aangezien er na de aftrap snel werd af-
gefloten. Een 3-2 nederlaag. Daar waar we vorige week wellicht wat teveel kregen, kregen we vandaag 
veel te weinig...trainen op afronden in de komende week :-) 
 

Elistha JO13-2 – AVW’66 JO13-2                                                                                      Eindstand  3-4 
Gespeeld op zaterdag 7 oktober 2017 

 

JO13-2 VINDT HET HEILIGE VUUR PAS IN DE TWEEDE HELFT....MAAR LATE COMEBACK LEVERT 
GEEN PUNTEN OP 
Op deze winderige zaterdag ontvingen we de gasten uit Westervoort. Beide teams stonden na twee wedstrijden 
aan de verkeerde kant van de ranglijst en vochten dus voor de eerste overwinning van het nog prille seizoen.  
Er ontspon zich een alleraardigst schouwspel waarin beiden ploegen aan elkaar gewaagd waren. De gasten 
hadden de wind in de rug en waren fysiek iets sterker. Zoals ook in eerdere wedstrijden waren we te gul voor 
onze tegenstander en gaven we in de laatste 13 minuten van de eerste helft maar liefst 4 doelpunten op een 
eenvoudige manier weg.  
In de rust natuurlijke een kleine 'donderspeech' om de boys op scherp te zetten. We moesten echt uit een ander 
vaatje tappen! Met wat kleine omzettingen in posities, meer beleving en strijd liep het in de twee helft ineens wel! 
Vandaag hadden weer andere spelers het op de heupen. Mike, Brunel en Owen hadden een goede dag achter-
in. Hielden de boel op slot. Teun pakte een paar goede ballen in de tweede helft en voorin was het vooral Tim S 
die voor gevaar zorgde. Uit zijn eerste actie kwamen we gelukkig op 1-4. Na een goede passeeractie besloot 
Tim zelf te schieten in plaats van de meegelopen Tim W te bedienen. Via de keeper kwam de bal alsnog voor de 
voeten van Tim W voor wie het een koud kunstje was de bal binnen te tikken. Vlak erna de 2-0. Tim ging er weer 
vandoor (randje buitenspel of erover) werd ver naar de buitenkant gedreven en schoot de bal net iets te zacht 
richting doel.. In hun ijver de bal tegen te houden liepen de keeper en laatste man elkaar in de weg en zo werk-
ten ze zelf de bal in eigen doel. 2-4! Vlak daarop werd Joao weggestuurd richting doel. Tot verbijstering van de 
trainers kapte hij de bal terug in plaats van op het doel te vuren. De voorzet die hij vervolgens gaf was echter 
keurig op maat en leverde een prima doelpunt op voor Benjamin. 3-4! De boys probeerden nog van alles. Brunel 
werd natuurlijk richting spits gedirigeerd en had bijna succes met een lange solo. Een uitgestoken been van een 
AVW verdediger werd hem net te machtig. Helaas was de tijd vrijwel om en hadden we geen nieuwe wapenfei-
ten meer. Mooi teruggekomen, helaas net niet genoeg voor de gelijkmaker, hopelijk volgende week vanaf de 
eerste helft bij de les! 

 

 

Excelsior Z JO13-2 – Elistha JO13-2                                                                                      Eindstand  7-0 
Gespeeld op zaterdag 14 oktober 2017 

 

O13-2 WEDEROM NIET OPGEWASSEN TEGEN FYSIEK STERKER EXCELSIOR 
Op deze 1e zaterdag van de herfstvakantie troffen we een zware tegenstander: koploper Excelsior. 
Zonder Benjamin, Finn en Tom maar met de zeer verdienstelijk spelende aanvulling uit de JO11-1 Tijn en 
Ivar. Na de 10-1 nederlaag in de beker gaven we vandaag veel beter partij. Goed te zien dat de jongens 
zich ontwikkelen op individueel en teamvlak. In de eerste 10 minuten gaven we weinig weg en kwamen we 
regelmatig brutaal op de helft van de tegenstander waar Ramon en Tim S menig tegenstander bezig hiel-
den. Onze middenvelders Joao, Bas en Rein en Tim knokten daar voor wat ze waard waren en hadden 
soms ook nog een goede bal richting doel Excelsior. Er echt doorheen komen lukte niet. De boys van Ex-
celsior waren simpelweg groter, sterker en sneller. Na een kwartier bezweken we voor het eerst door de 
toenemende druk van Excelsior. We kregen het voor de rust ook niet meer spits, liepen teveel achteruit 
waardoor de tegenstander veel bij ons doel kon komen. En schieten, dat kunnen ze in Zetten, dat wisten 
wel al.. 4-0 met rust, In de rust de boel weer goed neergezet en na rust speelden we alleraardigst mee in 
het eerste gedeelte. Het lukte zelf om enige kansjes te creëren. Tim S had de grootste maar had niet in de 
gaten dat alle verdedigers al uitgespeeld waren, dus legde hij de bal terug ipv te draaien en op het doel te 
schieten. Excelsior deed natuurlijk ook nog mee en scoorde in de tussentijd uit een vrije trap. De overige 
ballen pakte Teun meestal wel. In de slotfase helaas nog twee doelpunten te incasseren, maar al met al 
hebben we vandaag laten zien ook tegen goede tegenstanders behoorlijk te kunnen voetballen 
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VERJAARDAGEN 
 

NOVEMBER DECEMBER

01 BILLAL HASSAN 01 HENK STRAATMAN

03 TWAN GESINK 02 FERDI RAAYEN

04 MILA HENDRIKS 03 PAUL VAN BLADEL

07 ANDY SAPULETEJ 03 HARTGER VAN DE KAMP

09 JERICHO TAP 04 AMY DRIESSEN

09 CARLITO WACKI 04 TOM KOESLAG

13 JESSE BRINKE 05 ZARA SAFI

13 TRIENA HENDRIKS PETERS VAN NIJENHOF 05 ROY DERKSEN

14 GIJS PETERS 08 LISETTE MULDER

15 DICK RAJA BOEAN 10 REINDER PETERS

16 DJAMARA NANERE 11 WINO GERRITSEN

19 AIMEE POELMAN 13 STEFAN CORNELISSEN

20 JOB LEENDERS 13 RICK OOSTERBROEK

20 QUINTEN WILLEMS 13 ESMEE SANDERS

21 AREND DE JONG 13 JOHAN VERHEYEN

22 BRITTANY BURGERS 14 NICKY KOP

23 COEN HOOGVELD 14 MILAN VELDKAMP

24 MARCEL KOESLAG 15 GEERT DULOS

24 ERIK VAN DER UPWICH 16 BRITT GROENENDIJK

25 KENAN ABO ZEED 16 FRANK USMANY

25 LUNA COENDERS 17 CHRISTIAN PAUL

26 BART BERNS 18 BRETT BOONE

29 CANE VAN RAAY 19 ALEXANDER ARENDS

29 JELLE VAN RHEE 21 INDI DOEZEJAGER

23 YASMIN HILVERS

24 WESSEL VAN ELST

25 BRAHIM MAECHBAL

27 RYAN VAN DER TUUK

31 TYAGO HULSHOF
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ONZE SPONSORS 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AMI KAPPERS kapper JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF BEUSE JEWELZ & MORE

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

BLOEM-ID 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  
 

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

CROSSGYM ELST OZON BV afval olie

CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DE KLOMP, dierenartsen PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DE LEEUW, kwaliteitslagerij RGS GLAS ELST

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  
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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    0481-377195 

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 
            
Accommodatie 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 december 2017 
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