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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Drie jaar geleden zijn we gestopt met het papieren clubblad en verder gegaan met een digitaal 
clubblad. De reacties blijven over het algemeen positief en dus gaan we, in ieder geval nog een 
jaar, gewoon door op deze wijze. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is Sinterklaas alweer vertrokken en maken we ons op voor de 
feestdagen aan het einde van het jaar. 
In dit clubblad verder o.a. mededelingen van het bestuur, verslagen van een aantal teams en  
allerlei andere nieuwtjes. Ook aandacht voor ons team dat heeft deelgenomen aan de Elster 
Dorpsquiz.  
 
Tenslotte wens ik U allen prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig en  gezond 
2018 toe. 
 
Ik doe hierbij een oproep om ook de komende periode nieuws, wedstrijdverslagen en dergelijke 
door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Wim Hendriks 
 

 

CLUB APP ELISTHA 

 
Elistha heeft nu een eigen club app 
 
Beschikbare onderdelen in de app: 
 

 Favoriete teams 

 Pushnotificaties 

 Nieuws 

 Uitslagen 

 Programma 

 Afgelastingen 

 
Het mogelijk je eigen favoriete team(s) in te brengen. Je ziet dan o.a. teaminformatie met trai-
ningstijden, afgelastingen, uitslagen, verslagen, programma, standen e.d. 
 
Een leuke feature in de nieuwe app is dat je langs het veld direct verslag kunt doen van een wed-
strijd, middels een foto, stukje tekst of het melden van een doelpunt. 
 

 
 
Het is mogelijk om de app van Elistha te downloaden in de Playstore/Appstore.  
Zoek in de store op "Voetbalassist club app" en download de app.  
Zoek daarna Elistha op als club.  
 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

Elistha-senioren naar de zaterdag? 

 

TIjdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november jl. hebben de leden het bestuur verzocht 

om een onderzoek te doen naar zaterdagvoetbal voor senioren. Ook is er een werkgroep inge-

steld die het bestuur in deze zal adviseren.  

In februari zal een buitengewone algemene ledenvergadering bij elkaar geroepen worden, waarin 

een eventueel voorstel voor het worden van een ‘zaterdagvereniging’ in stemming wordt gebracht. 

 

De werkgroep heeft inmiddels gesprekken gevoerd met een aantal verenigingen uit de Betuwe die 

recent de overstap naar zaterdagvoetbal hebben gemaakt. Ook zullen zij onder de voetballende 

seniorenleden en de oudere jeugdleden een enquête houden. Daarnaast wordt uiteraard ook  

bekeken of het qua veldbezetting en kleedkamerbezetting mogelijk is om met de senioren op  

zaterdag te gaan voetballen. 

 

Van de bevindingen zal de werkgroep samen met het bestuur een rapport opstellen, en dit aan de 

buitengewone algemene ledenvergadering voorleggen. De uitnodiging voor de ledenvergadering 

volgt nog.  

We rekenen op een massale opkomst, zodat we weten dat dit voor de vereniging belangrijke be-

sluit breed gedragen wordt. 

 

Contributie-inning 

 

Rond 1 februari zal de contributie-inning plaatsvinden voor de leden die de contributie in twee ter-

mijnen betalen. Zoals in het vorige clubblad al is aangegeven, wordt het lidmaatschap aangegaan 

voor de duur van een seizoen. Dit betekent dat spelers die in de loop van het seizoen stoppen, 

voor het hele jaar contributie verschuldigd zijn. 

Helaas gaat er met de automatische incasso soms wat mis. Leden waarbij de incasso niet lukt, 

ontvangen een factuur van Elistha. 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2018 

 
Op zaterdag 6 januari 2018 houden wij een nieuwjaarsreceptie met live muziek. 
 
Voorafgaande aan de receptie is er vanaf 18.00 uur een toernooi voor de lagere elftallen en 
de A1. Daarna wordt om 19.00 uur de traditionele wedstrijd tussen het  huidige eerste elftal 
en een elftal bestaande uit oud eerste elftalspelers gespeeld.  
 
Aansluitend is er een gezellige avond met een drankje en een hapje tot ……….. 
De muziek wordt deze avond verzorgd door Tom Meuwese. 
 
Hiermede nodigen wij alle leden, supporters, ouders van jeugdleden en   
vanzelfsprekend onze sponsors uit voor deze Nieuwjaarsreceptie. 
 
U bent allen van harte welkom 
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Mededelingen bestuur 
 

Tijdens de winterstop wordt de toiletruimte van ons clubgebouw gerenoveerd. 

Ons clubgebouw is daarom dicht van 18 december 2017 tot en met 14 januari 2018. 
Tijdens deze periode zijn er geen trainingen . 
 
De kantine is wel geopend tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2018. 
 
 

Het bestuur van Sportclub Elistha bedankt iedereen voor de inzet 

en ondersteuning het afgelopen jaar en wenst allen prettige 

Kerstdagen en een gezond en sportief 2018 
 

 

 

Sinterklaas komt niet vanzelf 

 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas Elistha weer bezocht en onze jongste leden een fantastische avond 

bezorgd. Het lijkt zo vanzelfsprekend. De Sint komt immers op bezoek op het werk, op school, in 

Elst, bij de gymnastiekvereniging, bij de hondenclub, in de buurt en natuurlijk ook bij Elistha. 

 

En het is mooi dat de kinderen geloven dat het vanzelfsprekend is. Mijn gedachten gaan dan altijd 

terug naar de Sinterklaas, jaren geleden, toen een deel van de huidige spelers van de C1 nog  

kabouters waren. Jongetjes die het voetbal nog moesten leren, maar een o zo mooie groep  

waren, zoals ze nu nog steeds zijn. Jongetjes die toen aan de Sint één grote vraag hadden: ‘kunt 

u alle kunstgrasvelden veranderen in gras, Sinterklaas?’ Kom daar nu maar eens mee. 

 

Maar dat de kinderen mogen geloven dat het vanzelfsprekend is dat Sinterklaar komt, wil niet 

zeggen dat het vanzelfsprekend is. Integendeel. Wil je als vereniging Sinterklaas op bezoek  

krijgen, dan heb je vrijwilligers nodig die al vroeg in het jaar beginnen met de voorbereiding.  

Vrijwilligers die brieven schrijven naar Spanje, die Sint suggesties doen voor een leuk cadeau,  

die zorgen dat de kantine geopend is en dat er ook nog eens Pieten zijn. 

 

Sinterklaas komt niet vanzelf. Sinterklaas komt omdat er mensen zijn die zich inzetten voor de 

komst van Sinterklaas naar de club. De kinderen hoeven dat niet te weten. Die moeten genieten. 

Die moeten zeggen: ‘dank u Sinterklaasje’.  

Maar het zou mooi zijn als de ouders van die kinderen voor de vrijwilligers die ook dit jaar  

Sinterklaas weer naar de Pas hebben weten te krijgen zouden zingen: ‘Dank u vrijwilligertje’. 

 

Jurroen Cluitmans. 
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Uitslag Grote Clubactie 
 

 
U kunt de uitslag zien op : https://lotchecker.clubactie.nl/ 
 

 

 
 

https://lotchecker.clubactie.nl/
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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/


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 10     Clubblad 361 

Sinterklaasfeest jeugd 
 

Op vrijdag 1 december 2017 hebben we super gezellig bezoek gehad van Sinterklaas en zijn Pieten.  

We hebben gedanst, gesnoept en een wedstrijdje gespeeld met spelletjes in de vorm van Elistha tegen de 

Pieten. Uiteraard heeft Elistha deze wedstrijd gewonnen!!! 
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Supporters bedankt! 
 
Beste Elistha supporters, 

 

De eerste seizoenshelft zit er alweer op. Na een moeizaam begin komen we de laatste weken wat 

beter in ons spel en resulteert dit ook in overwinningen en belangrijke punten. De laatste wedstrijd 

hebben we een flinke afstand genomen van nummer laatst EDS en gaan we met een goed gevoel 

de winterstop in. Mooi om te zien hoeveel trouwe supporters er nog iedere zondag door weer en 

wind langs de kant staan om ons aan te moedigen.  

Mooi voorbeeld is Jonge Kracht uit. Waar jullie er met jullie steun mede voor zorgen dat wij een  

3-1 achterstand in 5 minuten ombuigen naar een 3-3 gelijkspel. Ondanks dat het niet altijd even 

mooi en goed is proberen wij altijd alles te geven voor ons team en onze club. Goed om te zien 

dat jullie dat waarderen.  

Daarnaast vinden wij het als spelers ook fantastisch om te zien dat wij op onze jeugd kunnen 

bouwen! Zo hebben Sven, Noa, Marciano, Ezra, Omid, Neteesh en Jordi van de JO19 al hun 

steentje bijgedragen dit seizoen. Dank voor jullie inzet tijdens trainingen en wedstrijden.  

Wij hopen jullie in de komende maanden vaker te zien! 

 

Zet hem alvast in je agenda, zondag 28 januari gaan we naar Doornenburg, GVA uit. Tot dan! 

Voor nu wensen wij een ieder hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018 toe! 

 

Elistha 1 
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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

Angeren 1 – Elistha 1                                           Ruststand  1-0                 Eindstand  5-0 
Gespeeld op zondag 22 oktober 2017 

 
Elistha is nog steeds zoekende 
Op een zwaar veld met Angeren in oranje en Elistha in het blauw werd deze derby met ook soms 
nog eens wat regen gespeeld. 
Gelukkig dat zij een tribune hebben, fijn dat je droog zit, maar wel enorm veel lawaai van de altijd 
aanwezige trommelaars.  Tsjonge wat een herrie. 
Angeren begon zoals verwacht sterk, want in de 3e minuut al hun eerste schot    
Carlito Wacki werd in de 7e minuut aangespeeld door Roy Derksen, maar zag zijn inzet gestopt 
door de Angerense doelman. 
Aan de andere kant moest Stefan Polic gestrekt naar de linker benedenhoek om onheil te voor-
komen. 
Het spel ging heen en weer met in de 13e minuut de pertinent niet buitenspel staande Carlito 
Wacki richting en vrij op weg naar het Angerense doel. 
Wel offside vlagde de linesman (???) wat voor waar werd aangenomen door de scheidsrechter. 
Aan de andere kant een identieke situatie (21e min) met het vlagsignaal van Taco Hendriks. 
De scheids stond er dan zogenaamd ook goed voor en floot niet voor offside. 
Stand 1 - 0  doelpuntenmaker was Glen Peters. 
In de 28e minuut werd Carlito Wacki uit de wedstrijd gewerkt en kon met een flinke knieblessure 
naar de kant.  Zijn vervanger was Metehan Aktas. 
Elistha kreeg door Roy Derksen een kans, maar het was, net niet.(32e min.) 
De pass was van Angelo Maätita. 
Nog in dezelfde minuut een eerste gele kaart voor Rowan Leenders met daarna gevolgd door zijn 
tweede, applaus voor de scheids, dus rood, dus volgende week geschorst en we zitten al niet dik 
in de spelers. 
Nog meer ellende voor Elistha.   Michael Melsasail, volkomen dizzy in de kluts, moest er ook af en 
werd vervangen door Jeffrey van Leur.     Ruststand 1 - 0  
Na de rust een feller Angeren, wat resulteerde in twee doelpunten in de 50e en 53e minuut.     
Beiden onhoudbaar voor Stefan Polic .  Doelpuntenmakers waren Stijn van Meurs en Len Brandts. 
Ook Metehan Aktas raakte geblesseerd, maar bleef staan en kon gelukkig verder. 
In de 69e min. redde Stefan Polic stijlvol op een vrije trap van Angeren 
Ook onze nieuwe, ,, kleine"  spits Roy Derksen moest naar de kant en werd vervangen door 
Brahim Mechbal, die bijna met het hoofd scoorde uit een corner van Maätita. 
Ook de 4 -0 kwam op het scorebord, in eerste instantie redde Stefan Polic, maar in de rebound 
scoorde Leon Queens alsnog. 
Elistha probeerde het wel via Jordey Toonen, maar de Angerense doelman wist zijn doel schoon 
te houden. 
In de 84e minuut was het helemaal gedaan met Elistha. 
Een pegel van dik 16 meter rechtsboven in het kruis zou voor elke doelman te veel zijn geweest, 
zo ook dus voor de Elistha doelman. 
Doelpuntenmaker was Stijn van Meurs, die zijn tweede maakte. 
Dat het 5 - 0 (eindstand) bleef  had Elistha te danken ook Polic , die de bal met kunst en vliegwerk 
uit zijn doel wist te houden. 
Het wordt lastig , maar......................... 
Aanstaande zondag eerst maar even naar de koploper Arnhemse Boys 
Scheidsrechter was de jonge heer Hermsen uit Beuningen, die ook zo nu en dan  zijn eigen regels 
hanteerde. 
Rapportcijfer voor de man :  5 - 
Mahe 
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Arnhemse Boys 1 – Elistha 1                                           Ruststand  4-0                 Eindstand  6-0 
Gespeeld op zondag 29 oktober 2017 

 
Elistha is nog steeds zonder punten 
 
Dat Elistha tegen de koplopers punten zou kunnen behalen was natuurlijk een droomwens. 
Maar laten we eerlijk zijn, ook nu weer zonder Ferdi Raayen (?) , Metehan Aktas, de drie gebles-
seerden Roy Derksen, Carlito Wacki en Roy Budel viel er tegen dit Arnhemse Boys (verder AB} 
echt niets te halen. 
Vooraf hoop je alleen, dat een flinke afstraffing achterwege zal blijven . 
Met een ruststand van 4 - 0 en een eindstand van 6 - 0 bleef Elistha toch nog aardig overeind  
mede gezien de resultaten van EDS Ellecom. 
Maar nu eerst naar de feiten. 
De wedstrijd was amper begonnen of de bal lag al in het Elistha doel, uit een corner en rustig  
binnengetikt door een AB 'er. Stand 1 - 0  
Op zo'n scenario hoop je natuurlijk nooit, maar het overkomt je. 
In de 15e minuut zette Kevin Tap de vrijlopende Romano Brugman vrij voor de keeper, maar door 
het vlaggen van de AB linesman kende dit geen genade in de ogen van de scheids.   
Duidelijk gesteld, het was pertinent geen offside. 
Vijf minuten later had AB de stand al uit moeten bouwen, maar een vrije kop kans voor een AB' er 
uit een corner werd gepakt door Stefan Polic. 

      
Danny Versteege in duel met Germaine Lenting     Stefan Polic 

 
In de 27e minuut scoorde Germaine Lenting (oud speler van Elistha) zijn eerste doelpunt duidelijk 
wel in offside situatie, maar hij mocht door van de scheids. 
Stand 2 - 0 
Met een geraffineerd hakballetje van deze Lenting zette hij de midvoor van AB vrij voor Stefan  
Polic, die geen kans kreeg.  Stand 3 - 0 
Een vrije trap van Michael Melsasail vloog drie meter naast, toch een van  de schaarse momenten 
om dichter bij het AB doel te komen. 
Net voor rust een misgrijpen van de Oranje doelman en via de lat lag de bal panklaar voor het  
inschieten.  Stand 4 - 0 
In de 45e minuut de wissel Romano Brugman (geblesseerd enkel) uit en voor hem kwam Sven 
Peters. 
In de rust nog maar een wissel, Kevin Tap uit en Noa Hendriks in het veld. 
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In de 52e minuut een goede pass van Angelo Maätita op Sven Peters, die het vizier nog niet goed 
had afgesteld. 

  
     Angelo Maätita       Jeffrey van Leur en Noa Hendriks 

 
Arnhemse Boys kwam in de 59e minuut op een 5-0 stand door de AB midvoor, de lijpe pass was 
weer van Lenting. 
In de 66e minuut dacht Elistha door te breken, de voorzet vanaf links door Noa Hendriks bereikte 
net niet Romano Melsasail. 
De blessure (enkel) van Michael Melsasail kon er ook nog wel bij. 
Kevin Bons werd zijn vervanger. 
Arnhemse Boys scoorde nog een keer in de 77e minuut van dichtbij en kreeg nog een 100% kans 
voor een zevenklapper, alleen voor keeper Stefan Polic wist de midvoor gelukkig niet te scoren. 
 
Met twee minuten blessuretijd vond scheidsrechter Heijmans uit Beuningen het ook genoeg op 
deze winderige zondagmiddag. 
Rapportcijfer voor de man : 4 1/2 
 
Mahe 
 
 
 

Elistha 1 – DVOL 1                                             Ruststand  0-3                 Eindstand  0-4 
Gespeeld op zondag 5 november 2017 

 
Elistha nog steeds op de nul 
 
Je kon het verwachten en het gebeurde , ook in Elistha ‘s tweede thuiswedstrijd moest zij de 
meerdere erkennen in DVOL. Een sterke ploeg, groot van gestalte en veel loopvermogen, die echt 
wel mee gaat doen voor de prijzen. 
In de 8e minuut viel de eerste vrije trap voor Elistha te vermelden, maar Rowan Leenders had het 
vizier nog niet goed scherp gesteld. 
Een cornerbal van DVOL werd goed door Stefan Polic gepakt en een nog betere redding op de 
doellijn van Danny Versteege moest er aan te pas komen om niet al snel tegen een achterstand 
aan te lopen. 
De belegering van DVOL op het Oranje doel werd opgeschroefd en in de 19e minuut vloog de bal 
uit een vrije schietkans maar rakelings naast. 
Twee minuten later een save van Elistha' s doelman Stefan Polic, die de bal met een geweldige 
duik onderuit zijn doel ranselde, had de 0 - 1 kunnen zijn. 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 17     Clubblad 361 

 

 
 
Het was uitstel van executie, want in de 22e minuut werd de bal wel binnengekopt na de cornerbal 
van DVOL.  Stand 0 -1 
Aan de andere kant probeerde Elistha het met een uitval ingeleid door Michael Melsasail met de 
pass op Angelo Maätita. De verdediging van DVOL bleef de baas. 
Twee minuten later raakte de bal uit een Lentse corner gelukkig voor Elistha de bovenkant van de 
lat. 
Twee tikken van DVOL werden Elistha fataal, in de 35e minuut scoorde Menno Niesten na een 
klein beetje tikkie takkie voetbal de 0 - 2 en  de 39e minuut kon Mathijs Maters de bal vrij en rustig 
binnen schieten nadat Stefan Polic in eerste instantie nog redding had weten te brengen. 
Ruststand 0 - 3. 
Romano Brugman en Marciano Sapuletej kwamen er in na de rust voor Noa Hendriks en Michael 
Melsasail. 
In de 48e minuut werd er nog een offside doelpunt gescoord door de Lentenaren, wat geen gena-
de vond in de ogen van de scheids. 
Het pleit werd beslecht met de 0 - 4 voor DVOL via een goede kopbal. (56e min) 
Met nog een kwartier te spelen kreeg Romano Brugman een kans na een wippertje van Rowan 
Leenders, maar de bal vloog via de DVOL keeper over het doel. 
Jordey Toonen in de 85e minuut gewisseld voor Hijlke Baltussen 
De laatste kans was voor Brahim Maechbal, die met zijn hoofd probeerde te scoren, maar helaas 
voor Elistha geen doelpunt. 
In de 91e minuut moest Stefan Polic nog een keer zijn kunsten tonen op een hoge bal van DVOL, 
maar deed dat op koelbloedige wijze. 
Eindstand 0- 4 
Scheidsrechter was de heer J. Ariens , die zijn eigen wedstrijd floot. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart :   5 + 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 
 

https://willemsenwonen.woonspecialist.nl/ 
 

Pupil van de week was Lisette Mulder uit de JO 9-2 (verslag zie pagina 27) 
Mahe 

https://willemsenwonen.woonspecialist.nl/
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Elistha 1 – Veluwezoom 1                                   Ruststand  2-1                Eindstand  3-2 
Gespeeld op zondag 19 november 2017 

 
Elistha pakt haar eerste drie punten 
Lang gewacht, maar daar waren ze dan, de eerste drie punten en verdiend was het. 
In de 7e minuut kwam de bal uit de voorzet van Brahim Mechbal net niet bij Romano Melsasail, 
die anders een vrije doortocht had gehad. 
Veluwezoom had in eerste instantie pech, bal op de paal vanaf 20 meter, maar kon in de 15e  
minuut wel juichen. De bal werd uit de corner netjes teruggelegd en door een woud van benen 
verdween de bal toch in het Oranje doel.   
Doelpuntenmaker was Alparslan Dusunceli.  Stand 0 -1 
Veluwezoom ging goed door, alleen de afwerking liet te wensen over.In de 21e min, 25e min. 
(100% kans) en 33e min. stond Elistha slechts te kijken wat er allemaal gebeurde en mocht de 
handen dichtknijpen, dat het slechts 0 - 1 bleef. 
In de 38e min. scoorde Elistha de 1 - 1 via Brahim Mechbal (misschien een beetje hands} , maar 
toch eindelijk weer eens gescoord. 
Nu was Elistha de bovenliggende partij en in de 43e min. werd de stand naar 2 - 1 getild.  
Doelpuntenmaker was  Angelo Maätita, die de bal een andere curve gaf na de vrije trap van  
Romano Brugman. 
Ruststand  2 -1  
Kevin Tap bleef geblesseerd in de kleedkamer achter en Jeffreij van Leur was zijn vervanger. 
Stefan Polic moest in de 55e min. de bal onder uit de rechter beneden hoek tikken om erger te 
voorkomen, gelukkig vloog de bal uit de rebound over zijn doel. 
In de 62e minuut een zogenaamd ongeldig doelpunt voor Elistha  schot onderkant lat en binnen-
gekopt. Niets aan de hand. Maar ja de scheids beslist. 
In de volgende minuut werd het alsnog 3 - 1 voor Elistha door penaltykiller Michael Melsasail.   
Oorzaak was de overtreding van een Veluwezomer op Angelo Maätita binnen de zo beruchte zes-
tien meterlijn en dat mag niet ! 
In de 68e minuut een geweldige mispeer van de laatste man bij Elistha, Rowan Leenders, geluk-
kig zonder gevolgen, dus gauw vergeten. 
Romano Melsasail werd vervangen door Jordey Toonen in de 69e min. 
De pogingen van zowel Rowan Leenders  als Michael Melsasail bleven vooralsnog bij pogingen . 
Veluwezoom dacht daar anders over en zette druk op de Elster achterhoede. Resultaat een te-
rechte penalty en de stand werd verkleind tot 3 - 2 door invaller(no.18)  Dada Pina Mendes 
Met nog 7 minuten op de klok kon er nog heel wat gebeuren. 
Angelo Maätita werd ook nog maar gewisseld  op zijn plaats kwam Marciano Sapuletej (ook al 16 
jaar) Net voor het einde van de strijd in de 90e minuut werd Eldridge Rojer (oud Vitesse speler) 
binnen de 16 meter opgevangen, een duidelijke penalty, maar nu was de scheids op Elistha' s 
hand en gebaarde NIKS aan de hand. 
Het laatste schot van de wedstrijd kwam van de voet van Marciano Sapuletej, die bereikte wel het 
Veluwezoom doel, maar de stand bleef  3 - 2 voor de Oranjehemden 
Eindelijk punten behaald en de nul weggepoetst. 
Gemiddelde leeftijd van de Elistha spelers was :  21,5 jaar Na de wissels zelfs : 20,9 jaar 
Scheidsrechter was de heer M.G.M.Grisel uit Druten. 
Rapportcijfer voor de man:  6 – 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door LEX VILIER Garagebedrijf uit Elst. 
http://www.vilier.nl/ 

 
 
Pupil van de week was Marijn Gaseb uit de JO 9 - 1 JO 9-2 (verslag zie pagina 28) 
Mahe 

http://www.vilier.nl/
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Jonge Kracht 1 – Elistha 1                                            Ruststand  1-1                 Eindstand  3-3 
Gespeeld op zondag 26 november 2017 

 
Elistha pikt weer een punt 
Wat was het mooi, na een achterstand terugkomen en nog een puntje meenemen naar huis,  
niemand zal ontevreden geweest zijn. 
De trouwe Elster supportersschare was zoals gewoonlijk ook weer aanwezig en liet zich op de  
tribune duidelijk horen, een echte derby sfeer. 
Maar gezamenlijk waren ze ook enorm blij, dat ze op de tribune konden zitten , want het was bar 
en boos, wat viel het eruit, regen, hagel en ook nog eens een straffe wind dwars over het veld, dat 
alsmaar slechter werd. 
Elistha kwam het beste uit de startblokken, al in de 5e minuut scoorde Kevin Tap na een goede 
pass van Jeffrey van Leur.  Stand 0 - 1 
Een kopbal boven op de Elistha lat deerde de oranje ploeg niet,  maar na 16 minuten lag de bal 
wel achter de kansloze Stefan Polic. De bal voor vanaf rechts werd onberispelijk binnen gescho-
ten door de nummer 9, Luke Roelofs.  Stand 1 - 1 
Elistha ging weer in de aanval en had pech, dat het schot van Michael Melsasail geblokt werd na 
de pass van Angelo Maätita. 
In de 21 minuut een pingel voor Elistha nadat dezelfde Maätita door de Huissense doelman on-
deruit was gelopen binnen de 16 meter. Normaal een zekerheidje voor Michael Melsasail, dit keer 
echter niet,  de bal op de paal geschoten. 
In de 23e minuut een tegenslag voor Elistha.  Carlito Wacki, goed bezig, moest geblesseerd naar 
de kant . 

   
  Carlito        Rowan en Brahim 

Het spel ging over en weer en Romano Brugman zag zijn inzet 2 meter naast vliegen en net voor 
rust nog een poging van hem met het hoofd na de vrije trap van Jeffrey van Leur.          
Ruststand 1 - 1  
In de 62e minuut kwam J.Kr. op voorsprong door J.P.Lemos, die vrijstaand kon scoren. 
Drie minuten later een te harde overtreding op Romano Melsasail, doorspelen zei de scheids. 
In de 72e minuut scoorde J.Kr. de 3 -1 door Abdullah Sprenkel en zou je zeggen, boeken toe en 
wegwezen. 
Noa Hendriks kwam in het veld voor de toch aangeslagen Romano Melsasail. 
In de navolgende minuten moest Stefan Polic laten zien waar hij voor staat. 
Ballen tegenhouden en hoe. Prima.  
Elistha rook dat er misschien nog wat te halen was.  In de 85e minuut scoorde  Brahim Mechbal in 
een rommelige spelsituatie de 2 - 3 en uit een corner van de ook al ijverige Jordey Toonen kopte 
Rowan Leenders bijna de al dan niet meer verwachte gelijkmaker binnen. 
Kevin Bons kwam in de 87e minuut nog in het veld voor de moe gestreden Brahim Mechbal. 
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Ook J.Kr. kreeg nog een dot van een kans en twee minuten zag keeper Stefan Polic nog een bal 
voor zijn doel langs vliegen. 
En dan .........in de 91e minuut een vrije trap voor Elistha en Michael Melsasail de gelukkige eind-
stand van 3 - 3 op het scorebord wist te zetten. 
Doorgaan tot het einde en in elkaar blijven geloven, dat is een goede instelling. 
Dat de "Rooien" een beetje teleurgesteld naar huis toe moesten , is te begrijpen, maar we zaten 
droog.   
Een geweldige opsteker voor Elistha, verdiend met z'n allen. 
De scheidsrechter was de heer Luuk van Zuijlen uit Nijmegen. 
Rapportcijfer voor de man in het zwart :  8 - 
 
Mahe 
 

Elistha 1 – Dierense Boys 1                           Ruststand  1-0                 Eindstand  1-0 
Gespeeld op zondag 3 december 2017 

 
Elistha pakt opnieuw punten 
Op een koud en winderig “Sportpark De Pas'' moest Elistha de strijd aangaan tegen Dierense 
Boys (verder DB), een ploeg nooit in kompetitieverband tegen gespeeld dus een onbekende. 
De scheidsrechter kwam te laat, had wel gebeld met de vraag: Gaat het door ? en Elst in Utrecht 
of Elst Gelderland.? Dus 10 minuten later dan maar begonnen. 
De bal uit het eerste passje van Kevin Tap op het hoofd van Jordey Toonen werd een prooi voor 
de DB doelman. 
De pass van Michael Melsasail op Kevin Tap was prima, maar zijn afronding zou beter gekund 
hebben (naast). 
Er zat echt wel gang in de wedstrijd en er gebeurde over en weer genoeg, schoten van afstand 
waren voor Stefan Polic geen probleem,  grootste redding was de inzet in de 15e minuut, die hij 
knap pareerde. 
Een minuut later nogmaals een redding nu met één hand en zelfs een mispeer van de toch be-
trouwbare Roy Budel deed Elistha geen pijn. De bal uit een corner werd wel gevaarlijk ingebracht, 
maar werd opgeruimd. 
DB een beweeglijke ploeg en met een groot loopvermogen deed er alles aan om voor het Elistha 
doel te komen, alleen het scoren liep nog niet goed. 
In de 30e minuut een mislukte uittrap van de DB doelman, bal op het 2e veld, en na de ingooi toch 
weer een aanvallend Elistha. 
In de 35e minuut werd dit beloond met een kopbalgoal van de no. 4, Rowan Leenders, die de bal 
uit de corner van Jordey Toonen achter de kansloze keeper kopte.  Stand 1 - 0. 
DB gaf nog meer gas en met veel kunst en vliegwerk liep Elistha vooralsnog geen schade op. 
Ruimen was het devies voor de Oranje brigade. Weg is weg. 
Ruststand 1 - 0 
Michael Melsasail werd in de rust vervangen door Romano Melsasail. 
Tot aan de 63e minuut bleef het rustig, DB schoot nog niet met scherp alleen vlogen de ballen van 
dichtbij en gelukkig voorlangs. 
Na 70 minuten had Roy Derksen de brandstoftank leeg en werd hij vervangen door Marciano 
Sapuletej,16 jaar, de jongste van allemaal. 
In de 71e minuut dacht Jeffrey van Leur ,ik schiet ook maar eens.(nog wel te hoog) 
Voor de grove overtreding op de kleine Romano Melsasail werd niet gefloten door de scheids, 
maar het was er wel echt een. 
Een schot en kopbal van DB gingen over en naast en was en bleef het nog steeds maar 1 - 0 voor 
Elistha, terwijl DB al diverse riante kansen verprutst had. 
In de 79e minuut werd Danny Versteege vervangen door de herstelde Carlito Wacki. 
Drie minuten later had hij al moeten scoren, bal over de keeper op de lat en over. 
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Bij een 2 - 0 stand zou de wedstrijd bijna beslist kunnen zijn, maar............. 
DB probeerde zelfs met een hakbal nog te scoren, gelukkig niet en even later nog een kans voor 
DB ook naast geschoten.  In de blessuretijd , 92e min., schoot Marciano Sapuletej nog maar eens, 
te zacht ,maar de intentie was er. 
In de voorlaatste minuut stond Carlito Wacki nogmaals oog in oog met de DB keeper, maar kreeg 
de bal weer niet tegen de touwen. 
Na 6 minuten blessuretijd vond de scheids het ook genoeg en was de spanning eraf. 
Gelukkig met de nul achterin. Ongelooflijk, met zoveel mogelijkheden voor DB. 
Hoeveel kansen moet je krijgen om een duel als deze over de streep te trekken. 
Vraag het Elistha en dan aan Dierense Boys, legio toch. 
Gemiddelde leeftijd Elistha voor rust , 24,7 jaar , na rust 21 jaar. 
Van Dierense Boys 23,9 
 
Scheidsrechter was de heer V. Ithiyar uit Apeldoorn. 
Rapportcijfer voor de man : 6 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 
http://www.plazahendriks.nl/ 
 
Pupil van de week was Guus van Eijk uit de JO8 – 1 

 
Na afloop van de wedstrijd ontving hij een  
vaantje en een bal met de handtekeningen  
van spelers en staf van het eerste.  
Dit werd overhandigd door hoofdtrainer  
Gert van Haaren. 
 
 
 
 
 
 
mahe 
 
 
 
 
 
 

Elistha 1 – EDS 1                           Ruststand  1-0                 Eindstand  2-1 
Gespeeld op zondag 17 december 2017 

 
Ook met slecht spel weet Elistha te winnen. 
 
Op een koud en kil Sportpark de Pas trok Elistha de voetbalschoenen aan onder om tegen EDS 
uit Ellecom te spelen. EDS onderaan de ranglijst met nog nul punten zal andere gedachten gehad 
hebben en zich niet zomaar af te willen laten slachten. 
Dit was al een paar keer gebeurd , maar ze zullen er van geleerd hebben. 
EDS een kleine club met 2 senioren teams  wel op kunstgras spelend , gepromoveerd uit de 5e 
klas uit een dorp met slechts 950 inwoners. 
Het zou te doen moeten zijn voor Elistha , maar........... 

http://www.plazahendriks.nl/
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Het kopbaldoelpunt van Roy Derksen in de 2e min. werd afgekeurd en  vier minuten later kopte hij 
nogmaals , nu ging de bal net naast uit de pass van Danny Versteege. 
In de 12e minuut kroop Elistha door het oog van de naald en mag de scheids bedanken omdat hij 
een vette penalty had moeten geven aan EDS. 
De kleine Romano Melsasail kreeg de bal vol tegen zijn uitgestrekte arm op de doellijn,  niets ge-
zien zei de scheids later.  EDS uiteraard des duivels. 
Een schot van Romano Brugman ging uit de vrije trap nog naast , maar de  eerder teruggefloten 
spits Roy Derksen scoorde nu wel na een gave voorzet van Romano Melsasail.       
Stand  1 - 0 
De eerste echte grote kans(100%) voor EDS was in de 31e min, maar Stefan Polic stond waar hij 
voor staat, de bal tegenhouden. 
Het laatste kwartier voor rust begon EDS steeds meer druk te zetten op de Elster verdediging, 
maar het was EDS , dat niet wist te scoren in de blessuretijd voor rust. 
Ruststand 1 - 0 
Na een goede steekpass van Romano Brugman schoot Michael Melsasail de bal over het EDS 
doel. 
Aan de andere kant , je zag het aan komen, scoorde EDS in de 55e minuut van dichtbij , zonder 
meer verdiend.  Stand 1 - 1 
Elistha werd weer sterker en de balverliefde Kevin Tap, pingelend opkomend uit het middenveld 
schoot jammer voor hem op de lat en zag , dat de terugspringende bal voor de voeten van  
Michael Melsasail viel , maar alleen voor de keeper wist ook hij niet te scoren. 
In de 67e min. deed Romano Brugman wel waar het om gaat , scoren.  
De voorzet was van Carlito Wacki. Stand 2 - 1 
In de 70e min. kreeg Kevin Tap ook nog een 100% kans maar gaf niet thuis, de pass was van 
Romano Brugman. 
Twee minuten later pakte Stefan Polic een schot van EDS . 
Roy Derksen werd gewisseld voor Angelo Maätita (75e min) 
In de 78e minuut nogmaals een 100% kans voor EDS, maar gelukkig voor Elistha werd er weer 
niet gescoord. 
Even later knalde Kevin Tap nogmaals naast na voorbereidend werk van Angelo Maätita. 
Voor het Elistha doel zou er geduwd zijn volgens de scheids en gaf zonder pardon een penalty 
aan EDS.  Na 2 dikke kansen kun je niet dichterbij het doel komen om te scoren uit de pingel. 
Weer geluk voor Elistha , de bal verdween hoog in de ballenvanger. 
Hoeveel moet je er hebben!!!!!!!! 
De wissels in de 83e en in de 89e minuut , Romano Melsasail uit , in Jeffrey van Leur en Carlito 
Wacki uit en in Marciano Sapuletej konden ook niets aan de stand veranderen en zo bleef het  
2 - 1 voor de Oranjehemden. 
Na plus 7 minuten blessuretijd vond de scheids het ook voldoende. 
Gemiddelde leeftijd voor de wissels  24,9 jaar en na de wissels  22,8 jaar. 
De scheidsrechter in het groen was de heer Gegirmenci uit Deventer 
Rapportcijfer voor de man:  4  1/2 
 
 

De wedstrijdbal werd geschonken door KEMPKES LANDMETEN uit Elst. 
        http://landmeten.nl/ 
 
 
 
Pupil van de week was Raff van der Woude uit de JO9-01 (zie verslag op pagina 29) 
 
Mahe 

http://landmeten.nl/
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STAND VOETBALPOOL ELISTHA 1 
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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 
 

Op zondag 5 november 2017 was Lisette Mulder pupil van de week. 

Lisette is speelster van Elistha JO9-2. 

 

  
 

  
 
Samen met de spelers het veld op en na afloop een bal met alle handtekeningen van spelers en 
begeleiding en natuurlijk mocht ook het vaantje niet ontbreken.  
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Pupil van de week 
 

Marijn uit JO9-1 pupil van de week 

 

Vol verwachting klopte het hart van vele kinderen in Elst op zondag 19 november. Sinterklaas 

komt naar Elst!  

Maar Marijn had om een heel andere reden een gezonde 

spanning. Marijn mocht namelijk mee doen met Elistha 1! 

Een balletje trappen met de grote jongens, een doelpunt 

maken bij de tegenpartij en friet na afloop. Dat stond hem in 

ieder geval te wachten, hij had dit al van zijn teamgenoten 

begrepen. Maar er was natuurlijk veel meer; 

 

 

 De teambespreking, warming up en vervolgens met de jon-

gens het veld op. Daarna de aftrap en oei wat had Marijn 

graag mee gespeeld.  

Maar vanuit de dug-out had hij een mooie plek om naar de 

wedstrijd te kijken.  

Was het uiteindelijk de aanwezigheid van geluksbrenger 

Marijn wat er voor zorgde dat Elistha met een mooie over-

winning de eerste punten pakte? Wie zal het zeggen, maar 

aan tafel met opgewekte en vrolijke jongens de winst vieren, 

dat is natuurlijk een grote gezelligheid! 

 

  Marijn heeft genoten, is trots op de mooie bal                         

met handtekeningen en zal nog met regelmaat terug 

denken aan deze fantastische middag.  
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Pupil van de week 
 

Op zondag 17 december 2017 was Raff van der Woude pupil van de week. 

Raff speelt in de van Elistha JO9-1. 

 

 
  

 

 

 

 

En na afloop  

ontving hij uit 

handen van 

hoofdtrainer Gert 

van Haaren een 

vaantje van 

Elistha en een 

bal met de hand-

tekeningen van 

spelers en staf.                               
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VERSLAGEN ELISTHA 3 
 

ELISTHA 3 VERLIEST VAN ZICHZELF EN HATERT 2 PROFITEERT. 

Zondag 19 november 2017:  
 
De stemming voorafgaand aan de wedstrijd zat er goed in. Vorige week werd namelijk titelkandidaat Orion 
getrakteerd op haar eerste nederlaag dit seizoen. 
Door passie en inzet van de spelers en begeleiding van Elistha 3, ook geholpen door een fantastisch op-
treden van onze gastkeeper Jim Hendriks. 
Nu op bezoek bij Hatert in Nijmegen. Iedereen was vol goede moed en er werd al gesproken over 2 zeges 
op rij. Een unicum voor dit Elistha.  
Vooral dat Elistha 3  al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong kwam door een intikker van Rob Gu-
likers op aangeven van Chris Veltkamp. De prachtige voorassist van Jimmy Scheerder is zeker wel het 
vermelden waard. 
Op de bank van Elistha ging men er eens goed voor zitten en het telraam werd er alvast spreekwoordelijk 
bijgehaald.  
 
Hierna werd de 2-0 door Chris zijn neus geboord wegens vermeend buitenspel. Onterecht(uiteraard). 
Hatert kwam kort daarop op gelijke hoogte door een ongelofelijke afzwaaier, bedoeld als voorzet werd onze 
keeper Rowan Janssen verrast. 
Niets aan de hand zou men zeggen.  Elistha was duidelijke de bovenliggende partij maar vergat vooral te 
voetballen. Het tempo was te laag en men ging mee in de malaise van Hatert. 
Toch werd het na een klein half uur spelen 2-1 voor Elistha door Huseyin Karakya op aangeven van Erik 
van de Upwich. De wedstrijd leek gespeeld toen spits Veltkamp zijn 10e treffer aantekende op een pass 
van Karakaya. De stand 3-1 betekende voor Elistha een ongekende luxe.  
 
Elistha wist op dat moment niet door te drukken en bleef in een veel te laag tempo de wedstrijd aanvlie-
gen. Hatert wist hier niet direct van te profiteren. Tot 3 minuten voor de rust een ingooi voor Elistha, op de 
helft van Hatert, werd opgeëist door de rechtsback van Hatert. De scheids liet het begaan en voor men het 
wist maakt de snelle spits van Hatert de aansluitingstreffer 2-3. Gelijk hierna floot de scheidsrechter twee 
minuten te vroeg voor de rust.  
 
Enigzins ontdaan door de treffer van Hatert werd de kleedkamer opgezocht. Iedereen was ervan overtuigd 
dat als men de bal wat sneller liet rond gaan dat men na de 2e helft gewoon de armen in lucht kon steken 
voor de overwinning. 
 
Vol goede moed werd er aan de 2e helft begonnen. 
Vele kansen werden er gemist door Rob ,Chris en Huseyin.  Tot in de 64e minuut Hatert binnen 5 minuten 
op een voorsprong stond van 5-3. Ontgoocheling alom. 
De 4-3 van Hatert werd gemaakt uit een buitenspelsituatie waar bij de scheidsrechter een grote rol speel-
de, De spits van Hatert werd de diepte in gestuurd, onze grensrechter Jeroen Gieling stak terecht de vlag 
in de lucht, de scheids keek naar zijn assistent, wilde fluiten, maar zag in zijn ooghoek de spits opdoemen 
voor de goal. En zonder aarzelen haalde hij zijn fluitje weg bij zijn mond. Nu waren de rapen gaar. 
Elistha probeerde een tandje bij te schakelen, Na een fantastische bal van Robbie Boekelmans kon  
Gulikers de 5-4 binnen koppen. 
Er gloorde weer wat hoop bij de oranjehemden. Tot het moment dat men 1 op 1 ging spelen achterin zon-
der snelle verdedigers. Hatert kon de wedstrijd makkelijk uit counteren en maakte nog 3 goals.  
 
De deceptie was compleet. En terecht, dit was een collectieve wanvertoning. 
 
 
 
Remco Hendriks 
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SINTERKLAASFEEST SENIOREN 
 

Op vrijdag 1 december 2017  hebben ook de senioren bij Elistha een legendarisch Sinterklaas-
avondje gehad! Helaas was Sinterklaas te druk, maar hij had waardige vervangers gestuurd.  
Een avond vol gekkigheid en plezier was het!  
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 ELISTHA JO8-1 
 

De JO8-1 heeft het uitstekend ge-

daan in de nieuwe competitieopzet. 

. 

 

 

Bijgaand wat foto’s van het feestje 

van de JO8-1. 

Na een geweldig seizoen hebben zij 

dit zeker verdiend ;-) 
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VERSLAGEN ELISTHA JO15-1 
 

 

 Elistha JO15-1   -   Spero JO15-2                                                                                         Eindstand  2-0 
Gespeeld op zaterdag 28 oktober 2017 

 
JO15-1 (C1) WINT VERDIEND VAN SPERO 

Een verdiende 2-0 zege op Spero C2 viel onze C1 ten deel.  

Een wedstrijd tegen Spero spelen is alleen leuk als je hem wint en de meeste kans om een wedstrijd te 

winnen heb je bij goed spel. Dus daarop de focus gelegd na de mindere wedstrijd tegen Eldenia.  

De trainingsweek was volgens de jongens zelf ook goed geweest, en de trainers konden dat beamen. 

Goede concentratie, veel inzet en goed voetbal tijdens positiespelletjes. We mochten wat van de jongens 

verwachten en ze hielden woord.  

Eerste helft met wind tegen en Spero met veel druk op onze opbouw. Met deze wind dus zaak om de bal 

laag te houden en onder de druk uit te spelen, we deden dat zeer behoorlijk. Wel misten we in de eerste 

helft een aantal keren de opening aan de andere kant van het speelveld. Bij een van de spaarzame keren 

dat we die opening wel vonden kon Sem via een actie de zestien meter binnengaan. Zijn schot kon worden 

gekeerd maar op de rebound van de bijgesloten Cane moest de keeper het antwoord schuldig blijven. 

Spero speelde in die eerste helft met een laatste man ver voor de verdediging, Elistha bleef met drie aan-

vallers spelers en zo ontstond er een mooie open wedstrijd. Toch waren de kansen schaars, Elistha had de 

zaken achterin goed voor elkaar en gaf bijna niets weg. Voorin werden we echter niet echt gevaarlijk, veelal 

doordat we op de drukke kant bleven voetballen en dan was het voor de 2 grote centrale verdedigers van 

Spero eenvoudig dicht te lopen. 

Na de thee wind mee, Spero kwam er bijna niet meer aan te pas. Waar we de eerste helft nog wel kansrij-

ke aanvalsopzetten van Spero konden zien was dit na rust een stuk minder. Elistha kon nu wat meer druk 

zetten en snel omschakelen na balveroveringen op de helft van Spero.  

Nadat Cane via een penalty de 2-0 binnen had geschoten had Elistha de buit al snel binnen.  

Spero probeerde nog met een vierde spits iets te forceren maar Elistha had hier een gepast antwoord op 

en kon de score nog verder uitbouwen. Goed keeperswerk van de doelman van de gasten voorkwamen dat 

de gasten de definitieve nekslag kregen. Maar goed, met een verdiende overwinning en een brede lach 

stapten de jongens onder de douche. 

 

 WOEZIK  JO15-2  -  Elistha JO15-1                                                                                  Eindstand  2-6 
Gespeeld op zaterdag 4 november 2017 

 
RUIME MAAR ZWAAR BEVOCHTEN ZEGE VOOR DE C1 

Een openingsfase waarin voldoende gebeurde, binnen een paar minuten al aardig wat kansen en na acht 

minuten al 1-1 op het scorebord. Woezik, met 2 dames in de ploeg, die vanuit de opbouw probeerde te 

voetballen tegen Elistha dat ook over de grond probeert te spelen.  

Kortom een leuke verzorgde openingsfase, de ruimte voor Elistha lag vooral weer aan de buitenkanten. 

Bram was in de openingsfase dreigend en zijn acties levereden regelmatig gevaar op. Waar Bram de  

verdediging bezig hield ontstaat dan ruimte voor Sem en Mila. Sem met een aantal acties binnendoor en 

wat schotkansen kon de trekker nog niet overhalen. Wel zag hij naar 6 minuten Mila voor de goal die als 

een echte spits binnentikte. Lang konden we niet genieten van de voorsprong, een zeldzaam foutje achter-

in en de 1-1 lag achter Ayte. Voor rust bleef het een leuke pot voetbal met twee ploegen die vanuit hun ei-

gen sterke punten probeerde te spelen. Woezik met een sterke spits als aanspeelpunt, Elistha met wat 

meer variatie. Even voor rust ging het mis voor de gastheren, eerst een eigen doelpunt en op slag van rust 

de goal die Sem toekwam, een simpele intikker nadat Bram de achterhoede onder druk had gezet.  

Na rust kwam Woezik uit een snelle counter op 3-2 en er ontstond een echte wedstrijd. Woezik was in die  
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fase zeker gelijkwaardig en een gelijkmaker was in die fase niet vreemd geweest. In de 50e minuut viel de 

wedstrijd dan toch in het slot, vanuit een korte corner bediende Sem onze topscoorder Cane die beheerst  

 

met de binnenkant volleerde in de lange hoek. De sfeer was al niet al te best en werd er na die goal niet 

beter op. Elistha bleef echter zeer geconcentreerd voetballen en speelde de wedstrijd prima uit.  

Mila scoorde nog met een prachtig afstandsschot en Cane peerde nog een vrije trap in de kruising.  

2-6 einduitslag en de complimenten aan de jongens vanwege de volwassen manier van uitspelen van deze 

vervelende wedstrijd. 

 

 RKHVV JO15-2  -  Elistha JO15-1                                                                                        Eindstand  0-2 
Gespeeld op zaterdag 11 november 2017 

 
JO15-1 (C1) WINT EN RKHVV JUICHT 

Een uitwedstrijd tegen RKHVV C2, een laagvlieger in onze afdeling. Op voorhand al een sfeer in de  

bestuurskamer (tijdens de bespreking) dat we dat varkentje wel even gingen wassen. Benadrukt dat het 

wel eens een lastige wedstrijd kon worden. Diverse redenen aangegeven waarom, en dat kwam redelijk uit.   

De eerste 20 minuten was het nog wel een wedstrijd, RKHVV met een behoudende tactiek en loerend op 

de counter, Elistha met veel balbezit en spaarzame kansjes. Achterin waren de taken weer duidelijk ver-

deeld en kwamen we niet in de problemen. Aanvallend moesten we geduld houden, de tegenstander kon 

dit niet heel lang volhouden. Na 20 minuten een actie van Bram, een schot dat de keeper maar net kon 

stoppen maar Cane was er als de kippen bij om de bal het laatste zetje te geven. 

RKHVV liep nog verder terug en de ruimtes werden moeilijk gevonden op het moeilijk bespeelbare veld en 

tel daarbij op dat de bal erg zwaar was geworden door modder en nattigheid en het moeizame spel was 

verklaard. Na 29 minuten een mooie aanval via de rechterkant, Bram haalde de achterlijn, de spitsen kozen 

goed positie voor het doel en vanuit de 2e lijn kwam Cane mee. Bram gaf de bal en Cane legde zijn 2e van 

de middag binnen. Wedstrijd gespeeld, temeer omdat RKHVV vooral niet met grote cijfers wilde verliezen. 

Tegenhouden was het devies, na rust dus een wedstrijd die het aanzien niet waard was. Het leek wel de 

Eredivisie. 1 ploeg die niet wilde met een procent of 20 balbezit (of niet kon) en 1 ploeg die 2-0 voor stond 

en het was wel best zo. (80% balbezit maar vooral de verdedigers die de bal rond speelden) Tekenend 

voor de 2e helft was de reactie van een RKHVV speler direct na het laatste fluitsignaal, zijn armen gingen 

juichend omhoog met een Yess kreet erachteraan. 

 

 Elistha JO15-1   -   ST: SVO '68/VVLK JO15-1                                                           Eindstand  0-2 
Gespeeld op zaterdag 2 december 2017 

 
ELISTHA C1 KANSLOOS TEGEN CONCURRENT. 

0-2 verloren en geen moment zicht gehad op een goed resultaat, dit was de constatering na de wedstrijd 

tegen de nieuwe nummer 1. Een ploeg die vanaf minuut 1 het heft in handen nam en met goed voetbal op 

zoek ging naar doelpunten. Tel daarbij ook het fysieke verschil op in ons nadeel en het grote krachtsver-

schil was verklaard.  

Maar dat grote verschil in lengte en kracht was zeker niet het enige puntje waardoor de tegenstander heer 

en meester was. Daarmee zou je SVO/VVLK ernstig tekort doen. We kwamen een erg goede ploeg tegen 

op de koude zaterdag, veel voetbal, veel beweging, behendig aan de bal. Goede individuele acties, tactisch 

prima, we kwamen er niet aan te pas. Tot aan de rust wisten we met het nodige kunst en vliegwerk ons 

doel nog schoon te houden, zelf kansen creëren zat er helaas niet in. Je zag het vertrouwen in een goede 

afloop afnemen, de duels werden wel aangegaan maar de bal in de ploeg houden en dan tot een aanval 

komen, het zat er vandaag niet in.  

Dus met hard werken en een beetje mazzel de rust gehaald. In de rust geprobeerd om te kijken of we wat 

meer in balbezit konden doen, in de bal komen, door bewegen, maar ja... als de tegenstander zoveel beter 

is dan valt dat nog niet mee. Dus berusting bij spelers en staf, de tegenstander was gewoon beter en ver-

diende de overwinning. 
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JO11-2 
Hierbij wat foto’s van de JO11-2, zij zijn de ongeslagen poulewinnaars op het toernooi bij  
Arnhemse Boys. 
Dit toernooi was op zaterdag 16 december 2017. 
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VERSLAGEN ELISTHA JO13-2 
 

Elistha JO13-2 – Kesteren JO13-1                                                                        Eindstand  0-3 
Gespeeld op zaterdag 28 oktober 2017 

 

ELISTHA JO13-2 VOETBALT GOED MEE MAAR IS FYSIEK NIET OPGEWASSEN TEGEN STERKER 
KESTEREN 
Na een voetbal loos weekend in de herfstvakantie traden we vandaag aan tegen Kesteren.  

Zonder de geblesseerde Owen en Finn en met aanvulling van Mauro begonnen we goed tegen het fysiek 

sterke Kesteren. Met de wind tegen was het vaak lastig om van eigen helft te komen wat druk van Kesteren 

opleverde. Kesteren had al zijn grote sterke kerels in de as geposteerd wat moeilijk te verdedigen was.  

Uit een afgeslagen corner kregen we de bal na een minuut of 10 niet weg en de bal werd hoog en hard in 

de touwen gejaagd. De tweede tegengoal viel uit een zelfde soort situatie waar uiteindelijk een Kesteren 

speler de kans kreeg te schieten. Hard en hoog, Teun, die vandaag prima keepte, helaas weer kansloos.  

In de tussentijd probeerden we zelf wel te voetballen, deden we dat eigenlijk ook beter en wat meer ver-

zorgd dan de gasten, maar waren we niet tegen de fysieke kracht van Kesteren bestand. Joao en DInand 

zorgden voor het mooiste 'driehoekje' van dit seizoen (tikkie takkie voetbal) en Mauro had een paar prima 

acties waardoor we een paar keer gevaarlijk voor het doel kwamen. Het lukte echter niet om op tijd vol-

doende spelers voor de goal te krijgen. Voor rust had Kesteren uit  een voorzet nog 1 keer de grote sterke 

spits bereikt die binnen kon tikken: 0-3 

Na rust hielden we ons kranig. Het waren de verdedigers en de keeper die in de tweede helft de 0 hielden. 

Maik en Brunel waren een ijzersterk duo in het centrum vandaag en ook Dinand legde een goede partij op 

de mat. Aanvallend kwamen we er niet doorheen. Teveel verdedigers hielden ons weg bij de goal. Keste-

ren kwam door ons goede verdedigen ook niet meer aan scoren toe, daarmee stond de eindstand na 30 

minuten al op het bord. 

 
 

Dodewaard JO13-1 – Elistha JO13-2                                                                        Eindstand  4-2 
Gespeeld op zaterdag 4 november 2017 

 

SLECHTE WEDSTRIJD ELISTHA JO13-2 LEIDT TOT DE VOLGENDE NEDERLAAG. 
Tegenstander Dodewaard leek op voorhand een van de tegenstanders waar we van zouden moeten kun-

nen winnen. Maar dan moeten we zelf wel top zijn en helaas was het tegenovergestelde vandaag aan de 

hand. Dat uitgerekend onze keeper Teun veruit onze beste man van het veld was vertelt eigenlijk al het he-

le verhaal.  

Vanaf begin af aan zaten we er niet lekker in en liepen we als snel tegen een achterstand aan. Toch cre-

eerden we nog wel wat. Uit een snelle spelhervatting van Teun kwam de bal via Benjamin en Ramon voor 

de voeten van de ontsnapte Tim S. Alleen op de keeper af schoot hij hoog in. Keeper redde bekwaam en 

ook in de rebound kreeg Tim S hem niet langs de keeper en 2 te hulp geschoten verdedigers. Even later 

wist Joao wel het net te vinden. Vanaf de linkshalf positie kon hij ongehinderd naar het zestienmetergebied 

doorlopen. Zijn schot was niet eens zo venijnig, maar door niet al te best keeperswerk vloog de bal toch 

tegen de touwen. 

Ontevreden trainers in de rust. Donderspeech om de felheid in het team te krijgen. Braaf knikkende jon-

gens, maar helaas bleef de uitvoering achter....Bij de eerste corner na rust stond iedereen vol bewondering 

te kijken hoe Dodewaard via een mooie combinatie dwars door onze verdediging sneed en de bal in het 

doel schoot....We ploeterden vervolgens voort, maar de beste kansen bleven voor Dodewaard. We kwa-

men nog wel op 2-2 door een individuele actie van Brunel, maar achterin bleef het billen knijpen.  

Dodewaard bleef feller en schoot nog twee verdiende doelpunten binnen. Het was aan Teun te danken dat 

het bij 2 bleef.. Dik verdiende nederlaag dit keer helaas. 
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Elistha JO13-2  - De Bataven JO13-3                                                                      Eindstand  1-4 
Gespeeld op zaterdag 11 november 2017 

 

UITSTEKENDE WEDSTRIJD JO13-2 LEIDT HELAAS NOG NIET TOT EERSTE OVERWINNING 
Waar het vorige week nog een mineur stemming was na een onnodig verlies in Dodewaard na overigens 

een zeer matige wedstrijd, was het vandaag een heel ander verhaal. 

Tegen het hoger geplaatste en sterker geachte Bataven was er van krachtsverschil in de eerste helft geen 

sprake. De jongens van Elistha speelden fris en fruitig en zaten er lekker bovenop. Mooie combinaties wa-

ren er op beide flanken te zien met Thom, Ramon en Benjamin op rechts en Joao, Dinand en Tim W op 

links. Voorin werd de verdediging flink opgejaagd door Tim S en later Brunel. Achterin stonden Bas en Maik 

sterk en Rein was overal op het middenveld om de ballen op te pakken die er tussen vielen.  

Keeper Teun, die vorig week zijn goede vorm al had gevonden in Dodewaard, keepte wederom een uitste-

kende wedstrijd. Vanuit het enige slippertje dat we maakten kwamen we helaas wel op achterstand.  

Een iets te korte terugspeelbal van Thom op Teun leverde een penalty voor de gasten op, omdat Teun 

probeerde te redden wat er te redden viel. De koppies bleven echter fier overeind en we voetbalden lekker 

door. Rein gaf een heerlijke pass op de rechterkant. Ramon leek er niet doorheen te komen, maar samen 

met Benjamin en Tim S zetten ze zoveel druk dat de verdediger de bal pardoes in de voeten van Tim W 

schoof. Die wist wel raad met het buitenkansje, keeper uit positie, dus koud kunstje om de bal binnen te 

schuiven: 1-1. Naarmate de eerste helft vorderde werden we steeds sterker en hadden we Bataven in de 

tang. De bal wilde er echter niet in. Kansjes hadden we maar zoals vaker hadden we moeite om de trekker 

over te halen. 

Complimenten voor de boys in de rust. Aan het rumoer in de kleedkamer was het te merken dat ze zelf ook 

in de gaten hadden dat het lekker ging :-)  

In de tweede helft begonnen we goed. Benjamin werd diep gestuurd en had de kans om breed te spelen op 

Tim S en Tim W. Helaas lukte dat niet en redde de keeper de situatie en voorkwam een 100% kans op een 

doelpunt. Intussen werd Bataven steeds sterker. Zij hadden natuurlijk niet voor niets al 11 punten bij elkaar 

gespeeld. Langzamerhand kregen ze steeds meer kansen en kregen wij het zwaarder en zwaarder. Uit een 

aanval via de zijkant kon ook Teun het niet meer redden en schoot de Bataven de 1-2 binnen. Meteen 

daarna ook uit een mooie aanval de 1-3.. Elistha rechte nog een keer de rug.  

Tim S ging alleen op de keeper af, had een prachtige lob in huis, maar helaas beschikte Bataven over de 

langste keeper van de competitie. Mooie redding dus. Vlak voor tijd liepen we tegen de tweede penalty van 

de dag aan. Uit de kluts de bal vol op de arm bij Bas, de scheidsrechter kon niet anders dan wederom een 

penalty geven. Teun kansloos, bal strak onder de lat binnen geschoten. 1-4 eindstand. 

Met zoveel inzet en goed voetbal moet het kwartje een keer de goede kant op vallen in de komende wed-

strijden! 

 

 

DFS JO13-2  -  Elistha JO13-2                                                                        Eindstand  4-1 
Gespeeld op zaterdag 18 november 2017 

 

JO13-2 SPEELT BEHOORLIJK MAAR KOMT KWALITEIT TEKORT TEGEN DFS JO13-2. 
Met hulp van Tom en Nick gingen we vol goede moed naar Opheusden. Wederom een sterke tegenstander 

waar we nog behoorlijk tegen voetbalden. De fysieke kracht van DFS en paar goede spelers bij hen in de 

as deden ons de das om. Met een 2-0 ruststand gingen we eigenlijk geflatteerd de rust in. Veel gaven we 

niet weg, maar als DFS bij onze goal in de buurt kwam dekten we niet kordaat genoeg en daar wist DFS 

wel raad mee. 

In de tweede helft liepen we snel tegen de 3-0 aan, maar door een afstandsschot van Bas kregen we weer 

even hoop op een goede afloop. Keeper en laatste man keken naar elkaar waardoor de bal ineens in het 

net lag. Lang duurde de hoop niet. De 4-1 lag helaas snel in het net, daarmee helaas weer een nederlaag. 
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Elistha JO13-2  - Spero JO13-3                                                                        Eindstand  0-7 
Gespeeld op zaterdag 25november 2017 

 

JO13-2 IN DE TWEEDE HELFT NIET MEER OPGEWASSEN TEGEN LETTERLIJK GROTERE BUUR-
MAN. 
Tegen de buren en koploper Spero wisten we één helft heel aardig bij te benen. De gasten waren gemid-

deld minimaal een halve kop groter en steviger en daar was lastig tegen te voetballen. Achterin hadden we 

het goed voor elkaar met Bas en Brunel en weer een attent keepende Teun. Er werd hard gewerkt waar-

door de schade beperkt bleef. Eigenlijk niet eens een uitgespeelde kans, maar een zondagsschot van 

Spero zorgde ervoor dat we met een 0-1 achterstand de rust ingingen.  

Voetballend had ook Spero vandaag weinig te brengen. Volhouden of wat meer risico nemen was de keuze 

voor de trainers. We kozen voor de laatste variant. Brunel door naar de spits en kijken of we meer druk op 

de tegenstander konden zetten. Dit pakte uiteindelijk niet goed uit. Na de eerste 5 minuten van de tweede 

helft werden we door de fysieke kracht van Spero naar achteren gedrukt. Bij ons teveel spelers die te wei-

nig fysieke tegenstand boden en zich te makkelijk voorbij lieten lopen. Dat kon niet goed blijven gaan en na 

enige reddingen van Teun vond Spero de 2-0. Vervolgens was alle weerstand gebroken en liep Spero snel 

uit naar 0-4. In het restant van het tweede helft bleef het vaak vrij spel en liep Spero nog uit naar 0-7. Vol-

gende week tegen de enige ploeg die nog onder ons staat de uitdaging om een wedstrijd te winnen! 

 
 
 
 

Elistha JO13-2  - ESA JO13-8                                                                        Eindstand  1-1 
Gespeeld op zaterdag 3 december 2017 

 

ELISTHA JO13-2 KNOKT ZICH NAAR TWEEDE PUNT TEGEN ESA. 
Vandaag zonder de afwezige Rein en geblesseerden Tim W en Finn. Maar met jonge aanwas uit de JO11-1. 

Ivar en Tijn hadden al eerder getoond prima mee te kunnen met ons en dat bleek vandaag weer. Als het dan 

een keer kon gebeuren dan was het vandaag! De JO13-2 speelde tegen ESA.  

Verschil slechts 1 puntje tussen de hekkensluiters van deze competitie. Beide coaches waren met deze opmer-

king de wedstrijdbespreking begonnen bleek later :-).  Er ontspon zich een mooi gevecht tussen beide teams. 

ESA vond snel het net. Een uitval van de snelle spits leek in de kiem gesmoord te worden, maar een iets te en-

thousiaste verdedigende actie aan onze kant leverde ESA een vrije trap op, randje 16. Een mooie trap verdween 

onder de lat en in de touwen. Onze boys verloren geen moment de hoop maar gingen gezamenlijk op zoek naar 

de gelijkmaker. Een groot veldoverwicht hadden we, maar heel veel uitgespeelde kansen creëerden we niet. 

Tim S was er dicht bij, lette goed op bij een doorgeschoten bal en schoot de bal ook goed binnen bij de eerste 

paal. Redding keeper was echter net iets beter. Benjamin kwam in de buurt, Bas met een afstandsschot, een 

paar corners die gevaarlijk voor het doel werden gelegd door Dinand, maar het was allemaal net niet. In de rust 

de boel weer wat omgezet. Onze joker Brunel richting spits gedirigeerd. Achterin Mike en Owen met Bas het slot 

op de deur en Ivar voor de voetballende acties op het middenveld. Owen speelde prima na weken geblesseerd 

geweest te zijn, mooi dat hij weer terug is! Vol goede moed gingen we verder na rust. Hetzelfde spelbeeld en 

lange tijd met hetzelfde resultaat: groot veldoverwicht maar geen doelpunten. Over links bleven de acties komen 

met combinatie tussen Joao, Dinand en  Tijn en ook op rechts werd er aardig gespeeld met Tom en Ramon die 

elkaar goed vonden. In de tussentijd was het soms nog even billen knijpen. Door de ruimte die we weggaven 

had ESA ook nog twee goede kansen om de wedstrijd te beslissen! In de laatste 10 minuten alles of niets. Bas 

mee de spits in en nog meer druk naar voren. Benjamin werd gestuit in een solo en de scheidsrechter gaf een 

vrije trap op zo'n 18 meter van het doel. Lekker plekkie voor een linkspoot. Bas achter de bal, hard en hoog! De 

bal plofte eindelijk tegen de touwen. De ontlading bij de boys was groot! Nog een paar minuten te gaan en nog-

maals druk op het doel van de tegenstander. De tijd was helaas te kort om er nog eentje in te schieten.  

Al met al een mooi potje voetbal vandaag. Tevreden trainers aan beiden kanten! 
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ELSTER DORPSQUIZ 
 

 
 

Elistha laat 26 deelnemers achter zich 

 
De vijf deelnemers van Elistha speelden weer een enorme wedstrijd in deze 10e Elster dorpsquiz 
zoals gebruikelijk uitstekend georganiseerd door de Historische Vereniging Marithaime uit Elst. 
Ook deze keer zat de zaal in Het Wapen van Elst weer barstensvol met 29 deelnemende teams 
van elk 5 personen. 
Dan nog de juryleden, korrektoren, de geluidsmensen, de spreekstalmeester en aan de zijkant 
ook nog het nodige publiek, die misschien stiekem wel hadden willen meedoen. Maar vol is vol. 
Zoals gebruikelijk werden er weer 4 ronden gespeeld met iedere ronde 16 vragen. 
 
Gelukkig voor het eerst bijna alle vragen over de gemeente Over Betuwe. 
Uit de 7 rubrieken werden de 64 vragen gesteld, o.a. over  actualiteit, muziek, sport , dorpsquiz, 
Elst beeld , heden , verleden 
Eerst werden per ronde de vragen voorgelezen en later moesten de antwoorden op papier worden 
gezet. 
Na iedere ronde werden de antwoorden voorgelezen soms onder applaus met andere woorden, 
wij hebben het goed. 
 
In de eerste ronde werden er 8 punten behaald, 10e plaats , 2e ronde 8 punten, gedeelde 4e 
plaats, in de 3e ronde slechts 7 punten en een gedeelde 8e plaats. 
De 4e ronde was Elistha ongenaakbaar met een score van 14 punten op plaats 1. 
Spannend werd het bij het laten zien van de totaal stand. 
Geprojecteerd van onderen af aan. 
Op plaats 29 ,28 enz. enz. op plaats 10 , 9 , nog steeds geen Elistha. 
Je weet ongeveer wel hoeveel punten er zijn behaald , maar exact nog niet. 
Op plaats 6 , 5, 4,  nog steeds geen Elistha. 
 
Hebben we het dan zo goed gedaan ! 
Jazeker, eindelijk ELISTHA op plaats 3 met  37 punten  Totaal niet verwacht, zo hoog te eindigen 
Tweede  werden  DE ROOIE RAKKERTJES  met 38 punten. 
Winnaar 2017 werd de ploeg DE DOPPERTJES met 41 punten. 
 
Een greep uit de gestelde vragen: 
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    Hoeveel warme bakkers waren er na de 2e wereldoorlog in Elst  
     A) 1, 2 of 3    B) 4 , 5 of 6    C) 7, 8, of 9    D) 10 of meer   .....................................D 
  
    Wie behaalde er in 1962  een bronzen medaille op de 200 meter 
    schoolslag zwemmen op dit EK                                           .............. Rob van Empel 
  
Welke naam kreeg de nieuwe fiets/wandelverbinding tussen 
    de Helster/Mozartstraat en Park Lingezegen                    ..................Amadeuspad 
 
Welke politieke partij kwam met het idee om zwaar  
    vrachtverkeer te weren uit de Slingertunnel onder het station...... BBO 
    In welke klasse speelt het team  Senioren  Dames 1 van onze 
    hockeyclub HCOB                                                                                  ............4e klasse               
            
 Altijd een bruisende avond om naar uit te kijken en als je dan ook nog  eens de 3e plaats pakt, 
dan kan het niet meer stuk. 
 
Volgend jaar weer.............................natuurlijk. 
 

 
 
Ons sterrenteam bestond uit v.l.n.r. : Jan Willem Berns, Wim Hendriks, Mevr. Ans Coenen,  
Joop Sponselee en Martin Jansen van de Laak. 
           
 Jala 
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VERJAARDAGEN 
 

JANUARI FEBRUARI

01 HIJLKE BALTUSSEN 01 ROMANO BRUGMAN

02 FRANS PETERS 05 MAURICE DE BUSSCHERE

03 JESSE DE VRIES 06 ROWAN LEENDERS

04 RONALD TAP 06 RAFF VAN DER WOUDE

05 STEFAN POLIC 06 ROBERT WIJDEVELD

09 ROY BUDEL 07 KEVIN TAP

09 RENS KERSTEN 08 PIM JANSSEN

09 VICKY ROUWENHORST 10 KOEN KERSTEN

11 DANNY VERSTEEGE 10 ROBIN PASSON

12 WILKO VISSER 11 JIM HENDRIKS

12 MEIKE ZWIER 11 GIOVANNI MOSKA

13 REMCO KUSTER 13 ERIK STAP

14 WIM JALINK 14 DENNIS VAN OOIJEN

14 MARCEL VEENSTRA 15 LARS BIJLEVELD

14 MIREILLE NOOL 15 AYTE CLUITMANS

15 JOEY VAN AMERSVOORT 15 LIESBETH HEIJ

16 JEROEN WILTINK 17 HARM VAN RHEE

17 JURRIAN RUITEN 18 RENS DIVENDAL

18 JORT BUSSCHER 18 ED LATUL

18 JOOP KERSTEN 20 PIET VAN BURK

18 JAN NAB 20 RENS RAS

20 VINCE HOOGVELD 21 THIJMEN VAN DE BRUINHORST

20 RAPHAEL POLASEKE 21 LOTTE VAN HERWIJNEN

22 THEO COENEN 22 JOHN ROIWAWAN

22 JAYREN DWARSKASING 23 MAAIKE HAGEMAN

22 TEUN HOPMAN 23 MARK TERLOUW

22 JORDEY TOONEN 24 NICK WENNEKES

22 YANOA USMANY 28 JURRE CLUITMANS

23 GEERT HENDRIKS

25 IBRAHIM AGAN AE HADRID

25 DAMIAN DEEKENS

25 GIOVANNI FOOR

25 MARTIN  JANSEN VD LAAK

29 REZA JACOBS

29 MARCO NAGTEGAAL

31 DAMIAN KEMPKES
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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       
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 februari 2018 
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