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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
We gaan weer in de richting van het einde van het seizoen. Weliswaar eindigt het seizoen later 
dan voorafgaande jaren, maar over ruim een maand is het toch wel gebeurd.  
Voor de jeugd zijn er dan nog jeugdkampen en toernooien en op 30 juni a.s. is weer de afsluiting 
van het seizoen. Hopelijk komen dan weer velen om er samen weer een fijn feest van te maken. 
Trouwens wel een legendarisch seizoen, want dit is het laatste seizoen als zondagvereniging.  
Het volgende seizoen een nieuwe start als zaterdagvereniging. 
Best even wennen. Rationeel een juiste beslissing, vooral ook gezien de landelijke tendens, maar 
emotioneel toch anders.  
Verder krijgen we binnenkort te maken met de AVG.  
Weer iets wat opgelegd vanuit Europa en waarvan eigenlijk bijna niemand de exacte consequen-
ties weet. Het gaat over privacy, maar wat nu eigenlijk precies wel of niet mag moet nog maar blij-
ken. In ieder geval passen wij de website aan. (zie bladzijde 5).  
Ik doe hierbij ook weer een oproep om ook de komende periode nieuws, wedstrijdverslagen en  
dergelijke door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Veel leesplezier in dit clubblad en een goede afsluiting van dit seizoen. 
 
Wim Hendriks 

 

CLUB APP ELISTHA 

 
Elistha heeft 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  
trainingstijden, 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  
wedstrijd, 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.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp       of 
 
https://itunes.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465?mt=8 
 
Zoek in de store op "Voetbalassist club app" en download de app.  
Zoek daarna Elistha op als club.  

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp
https://itunes.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465?mt=8
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

ELISTHA wordt zaterdagclub. 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 17 november 2017 is door de aanwezige leden  de 
wens uitgesproken om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een zaterdagvereniging te 
worden. Destijds werd gelijk een werkgroep ingesteld om dit te onderzoeken en het resultaat te 
rapporteren aan de leden.  
De werkgroep bestaande uit Boudewijn Nuij, Rowan Leenders en Theo Leenders heeft een  
onderzoek ingesteld en het resultaat in eerste instantie gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur.  
Op vrijdag 2 maart 2018 volgde de rapportage aan de ledenvergadering. 
  
Boudewijn Nuij gaf een duidelijke PowerPoint rapportage met de titel 
Haalbaarheidsonderzoek ‘SC Elistha naar de zaterdag?’ 
Bij dit onderzoek zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 
 

1. Gesprek met KNVB over de gevolgen, een eventuele benchmarking, andere normering van 
velden en aanvangstijden van de wedstrijden. 

2. Gesprek met de voorzitters van Dodewaard en Valburg over hun ervaringen. 
3. Een eigen onderzoek naar de haalbaarheid op de huidige accommodatie(kleedkamers/ veld-

bezetting), maar rekening houdend met de normering van de KNVB. 
4. Tussentijdse evaluatie met het dagelijks bestuur. 
5.  Enquête onder spelende leden O-17, O-19, 1ste, 2e en 3e elftal. 
6.  Eindevaluatie met Dagelijks Bestuur 

 
Rowan Leenders gaf een uitleg van de enquête (punt 5 hierboven) 
Op 19-12-2017 Haalbaarheidsonderzoek via mail verzonden naar de respondenten 
En op 05-01-2018 hebben de niet reageerders een Reminder ontvangen via mail. 
Het uiteindelijke resultaat : 

• Hoge respons 
• Relatief weinig verlies van huidige leden 
• Vooral huidige jeugd geeft aan liever op zaterdag te blijven voetballen 
• Voldoende draagvlak voor eventuele overstap naar zaterdag. 

 
Vervolgens kon Boudewijn dus de conclusie van de werkgroep presenteren: 
Plus en minpunten overstap naar zaterdagvoetbal  
Pluspunten 

• Seniorenaanwas en behoud senioren (nieuwe zaterdagteams?)  
• Geen concurrentie nabije verenigingen voor senioren 
• Jeugd wil op zaterdag blijven voetballen 
• Minder vrijwilligers nodig (zondag valt weg) 
• Zaterdagavond extra kantineomzet  
• Hogere binding tussen senioren en jeugd 
• Lagere Gas/Water/Elektriciteit rekening 
• 3e veld eerder terug (lagere aantallen nodig door hogere veldbezetting op zaterdag) 
• Tendens dat zondagvoetbal steeds verder terugloopt 

Minpunten 
• Uitwisselbaarheid jeugd naar senioren 
• E/F/kabouters gezamenlijk in kleedkamers 
• Veldbezetting winterperiode 
• Geen kantineomzet zondag 
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Naar aanleiding van presentatie werden door leden aan aantal vragen gesteld.  
Hierbij aantal vragen/ reacties: 

• Een aantal taken zullen opnieuw moeten worden ingevuld zoals bijv. kassa en lotenverkoop. 
• Het kan zijn dat er meer vrijwilligers nodig zijn op de zaterdag omdat de accommodatie lan-

ger wordt gebruikt. Daarentegen vervalt noodzaak van vrijwilligers op zondag. 
• Groei van de club (aantal velden) is nog wel mogelijk. Veld 3 kan dan weer gebruikt worden 

en kleedkamers zijn er voorlopig voldoende. 
• De indeling van de velden kan soms problemen opleveren omdat het eerste altijd op kunst-

gras moet spelen en dan de indeling van wedstrijden van jeugdteams een probleem kan 
worden. De ervaring moet dat uitwijzen. 

• Er is bewust niet gekozen voor (ook) teams op zondag. 
• Parkeerproblemen zullen niet groter worden omdat dit nu vooral voor de middag speelt. 
• Waarschijnlijk zal het publiek bij het eerste toenemen, omdat de jeugd heeft gespeeld en kan 

blijven kijken. 
 

Vervolgens wordt er gestemd en de uitslag is: 3 tegen en 40 voor! 
 
Vanaf volgend seizoen zijn we een zaterdagvereniging. 
Dit wordt zo snel mogelijk met de KNVB besproken..  
Het 1e elftal start in de 4e klasse. 
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Algemene verordening gegevensbescherming 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking.  
Deze Europese Verordening stelt nog strikte eisen aan de wijze waarop organisaties met per-
soonsgegevens om gaan, dan in het verleden al golden. 
 
De AVG is voor Elistha nog een keer reden geweest om kritisch te kijken naar de persoonsgege-
vens die zij bezit en hoe ze er mee om gaat. Strikt genomen moet Elistha toestemming hebben 
voor het verwerken van persoonsgegevens tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor Elistha over de gegevens beschikt. Eenvoudig gezegd: daar waar het nodig is voor het 
voetballen, de contributie-inning en het informeren van leden mogen persoonsgegevens verwerkt 
worden. Voor alle andere doeleinden is toestemming van het betreffende lid (of diens ouders)  
nodig. 
 
Toestemming moet expliciet gegeven worden. Toestemming vragen door bv de leden aan te 
schrijven en dan aan te geven: “als u niet reageert gaan we er van uit dat u toestemming heeft 
gegeven” mag nadrukkelijk niet. 
 
Elistha slaat de gegevens die verstrekt worden bij inschrijving op in Sportlink.  
De ledenadministrateur kan gegevens in Sportlink toevoegen, veranderen en verwijderen. De 
penningmeester heeft toegang tot deze gegevens in verband met de contributie-inning.  
De pr-commissie heeft toegang tot de emailadressen in verband met het versturen van het club-
blad en de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Tot slot hebben de voorzitters van de 
jeugdcommissie en de seniorencommissie toegang in verband met het indelen van de leden in 
teams. Anderen hebben geen toegang. Elistha verstrekt ook nooit gegevens aan derden (anders 
dan aan de KNVB), zoals aan sponsoren. 
 
Op de website van Elistha staan ook persoonsgegevens, zoals de namen van de spelers, verjaar-
dagen en pasfoto’s. Dit zijn persoonsgegevens die alleen op de website geplaatst mogen worden 
als daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is.  
Het is voor Elistha niet mogelijk om dit te organiseren. Daar gaat te veel tijd en energie in zitten en 
die is eenvoudigweg niet beschikbaar. Daarom heeft Elistha besloten dat de persoonsgegevens 
niet langer op de website worden vermeld. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie van de 
website gehaald gaat worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
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WIE HEEFT ER (WEER) ZIN OM LEKKER TE GAAN VOETBALLEN ??? 

 
OP DE ZATERDAG !!! 

 
Bij Elistha, de oudste en leukste voetbalvereniging van Elst, is weer plaats 
voor  nieuwe seniorenleden, die graag  willen voetballen op de zaterdag. 
Met het kunstgrasveld kan er bij Elistha vrijwel altijd worden getraind en  
kunnen er wedstrijden worden gespeeld.  
Bij Elistha wordt natuurlijk ook prestatief gevoetbald.  
Dat is met ingang van het volgende seizoen op de zaterdag en het eerste elftal 
gaat spelen in de Vierde Klasse. 
 

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

diverse niveaus en daarnaast bestaat is het mogelijk op doordeweekse avonden te 

trainen.  

Ook spelen er op vrijdagavond 35+ teams in competitieverband. 

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

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

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

  

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

bellen met Rowan Janssen, 06-14669307 of per mail bij s.c.elistha@hetnet.nl 

 

 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
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VACATURES 

 
Met ingang van seizoen 2018-2019 is Sportclub Elistha  op zoek naar een 
  
VERZORGER / SPORTMASSEUR   M/V  
  
Voor de dinsdag- en donderdagavond en tevens voor de begeleiding van het eerste elftal op de 
zaterdagmiddag. 
  
Als verzorger verricht je de volgende taken: 
– Verzorgen van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden 
– Tapen en masseren 
Wij zoeken een verzorger die: 
– Affiniteit heeft met voetbal 
– Een enthousiaste instelling heeft 
– Flexibel inzetbaar is 
– Het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de selectie van Elistha. 
  
Wat biedt Elistha? 
– De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van een   selectie 
– Aparte en uitgeruste ruimte voor de verzorging van spelers 
– Elistha zorgt voor de aanschaf van verzorgingsmaterialen 
– Vergoeding voor je werkzaamheden 
  
Ben jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken?  
En pas je in dit profiel?  
Neem dan contact op met Martin de Goey door te bellen naar 06-23803547 of stuur een mail naar 
s.c.elistha@hetnet.nl 
 
========================================================================== 
 

Wil je gewoon eens iets leuks en afwisselends doen bij ELISTHA 
 
 
Informeer dan eens bij de PR commissie. 
En misschien word je dan lid van de PR commissie. 
 
 
De commissie PR verzorgt contacten met nieuwe en bestaande sponsoren zoals  
o.m.de acquisitie, afsluiten van contracten en verlengen van contracten.  
Verder zijn er ook een aantal administratieve zaken. Dat betreft o.a. het administratief afwerken 
van contracten, het innen van de verschuldigde bedragen en andere contacten met sponsors. 
Vanuit de PR wordt ook de website beheerd en eenmaal per twee maanden het digitale clubblad 
verzorgd.  
Om de continuïteit van deze zaken ook voor de toekomst te waarborgen is zeer dringend onder-
steuning/uitbreiding noodzakelijk.  
We willen de commissie graag uitbreiden met enthousiaste mensen die affiniteit met genoem-
de zaken hebben. 
 
Info bij Wim Hendriks (06-13857973) pr@sc-elistha.nl 
 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
mailto:pr@sc-elistha.nl


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 10     Clubblad 363 

 

Trainers gezocht 
 

 
 
 

Ben jij sportief, enthousiast en heb je zin en tijd om een meidenteam te trainen 

en coachen tijdens wedstrijden?  

 

Dan zoekt SC Elistha jou.  

Zoek je een stageplaats voor je CIOS opleiding?  

Ook dan kun je bij ons terecht.  

De trainingen van MO13 zijn twee keer per week, op dinsdag en donderdag van 

18.30 uur tot 19.30 uur.  

MO15 traint op dinsdag en donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

 

Interesse?  

Kom gerust eens kijken op De Pas 5 te Elst.  

Jeugdvoorzitter Wilko Visser zal je vragen beantwoorden via:  

jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl 

 of 06-27070628. 

mailto:jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl
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SPONSOR BEDANKT 
 

Copy & Send schenkt poloshirts aan Elistha 
 
Op woensdag 11 april 2018 hebben Phyllis Leijser en Robin van Zadelhoff van Copy & Send  
polo’s aangeboden aan Elistha. 
Deze zijn bestemd voor de medewerkers van de zaterdagdienst (blauw) en de barmedewerkers 
(zwart). 

 
 
 
 
 
 
Namens Elistha werden de polo’s in ontvangst genomen 
door Wim Hendriks van de PR. 
Van Elistha zijde was er een mooie bos bloemen voor Robin 
van Zadelhoff. 
 

 
 
De vrijwilligers, die aanwezig waren i.v.m. de finale van het 
schoolvoetbaltoernooi, poseerden met de nieuwe shirts. 

 

 
 
Waar laat ik het geboortekaartje drukken? Mailing, flyer of folder? Of een scriptie uitprinten, en 
meteen laten inbinden? Steek je licht maar eens op bij Copy & Send. Dit jonge bedrijf van Phyllis 
Leijser en Robin van Zadelhoff verzorgt de opdracht tot in de puntjes. Moet het printwerk dezelfde 
dag ook nog worden verzonden, dan kan dat bij de pakketservice van Copy & Send.   
Website : http://copyensend.nl/ 
 
Phyllis en Robin bedankt!! 

http://copyensend.nl/
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ELISTHA LEDENSHOP 
 
 
Elistha heeft, in samenwerking met SNELDERS SPORT uit Elst,  een ledenshop. 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
https://crossgymelst.nl/ 

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
https://crossgymelst.nl/
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Paaseieren  zoeken 
 
 

Helaas was de paashaas dit jaar te druk om de eieren te verstoppen. En achteraf gezien kwam 
dat ook maar goed uit met het regenachtige weer.  
 

 
 
 
Maar gelukkig had de paashaas wel even tijd om bij Pascalle langs te gaan en daar wat lekkers af 
te geven voor de JO7 t/m JO9 zodat er lekker gesmuld kon worden!  
Dit gebeurde gewoon op een trainingsavond zoals bij dit team. 
 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 15     Clubblad 363 

 

 

 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 16     Clubblad 363 

 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 17     Clubblad 363 

 

 

 

 
 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 18     Clubblad 363 

VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

Westervoort 1 – Elistha 1                                           Ruststand  1-1                Eindstand  1-1 
Gespeeld op zondag 25 februari  2018 

 
Elistha speelt met veredeld jeugdteam gelijk 
 
Weer was het voor Elistha trainer Gert van Haaren een puzzel, wie hij op de vier opengevallen 
plaatsen moest inzetten. 
Met twee zieken (Roy Derksen  en Kevin Tap) en een geblesseerde (Michael Melsasail) en  
nog een afwezige (Roy Budel) kwamen weer enkele jonkies in het veld. 
Onder barre weersomstandigheden, bitter koud en met een straffe noordoostenwind, was het voor 
de voetballers, maar zeker ook niet voor de toeschouwers een pretje om langs de zijlijn te staan. 
In de 5e minuut werd Levi Tutuarima aangespeeld door Romano Brugman en met een vrij veld 
voor zich denk je, het gaat gebeuren.  Offside, echt niet dus. 
Tien minuten later scoorde Angelo Maätita op aangeven van Carlito Wacki de 0 – 1 door de bal  
met de punt onder de keeper door te schieten. 
In de 25e minuut werd een schot door Stefan Polic nog gestopt, de bal werd wel binnengetikt door 
een Westervoort speler. 
In eerste instantie wees de scheids naar het midden, maar omdat onze vlaggenist Taco, met zijn 
vlag omhoog bleef staan, ging de scheids maar eens horen wat zijn uitleg was en zijn woorden 
moeten in de oren van de scheids toch geweldig betrouwbaar zijn geweest, doelpunt werd afge-
keurd. 
In de 38e minuut een kleine mispeer van Romano Brugman op een inzet van links en kon Jan 
Hein Wisse zo gemakkelijk de 1 - 1 binnentikken. 
In de 43e minuut weer een snelle uitval van Elistha opgezet door Romano Brugman richting     
Angelo Maätita, maar het werd, net niet. 
Net voor rust (in de 48e min) stond Angelo Maätita weer net te scherp opgesteld, offside dus, 
maar de pass van Danny Versteege was op maat. 
Iets opgewarmd in de rust begon de 2e helft in de nog steeds straffe wind, die Elistha gelukkig in 
de rug had. 
Het spel werd wel grimmiger, getuige de vele overtredingen en blessures. 
In de 71e minuut werd Romano Melsasail vervangen door Jericho Tap (ook al 17 jr.) 
Dat Stefan Polic ook vandaag zijn mannetje stond, bleek in de 73e minuut waar hij redding bracht 
op een ingeschoten bal vanaf 8 meter afstand. 
Brahim Mechbal kreeg uit een tweede corner de bal lekker op zijn slof, maar zag zijn poeier over-
vliegen, had zomaar waar kunnen zijn. 
In de 82e minuut was er nog een grotere kans voor Angelo Maätita, die een vrije doorgang kreeg , 
pass was van wederom Romano Brugman. Te zacht op de keeper. 
In de 85e minuut werd Levi Tutuarima gewisseld voor Nicky Kop en twee minute later de wissel 
van de aangeslagen Angelo Maätita en zijn vervanger was Max Hendriks (ook al 17 jr.) 
Het ging bijna nog mis, maar weer stond Stefan Polic op zijn plaats en tikte de bal links onder uit 
de benedenhoek 
Eindstand , verdiend 1 -- 1 
Met basisspelers Noa Hendriks en Carlito Wacki en de twee jeugdige invallers, liepen er dus 4 
spelers van 17 jaar in het veld. 
Gemiddelde leeftijd voor rust 22,4 jaar en de wissels 21,4 jaar 
Scheidsrechter was de heer Degirmenci uit Deventer 
Rapportcijfer voor de man : 5 
 
Mahe 
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DVOL 1 – Elistha 1                                              Ruststand  2-0                Eindstand  6-0 
Gespeeld op zondag 11 maart 2018 

 
Elistha verliest van betere tegenstander 
 
Dit verslag is gemaakt door een vervanger omdat onze sterverslaggever geveld was door de 
griep. 
Ja, wat kun je verwachten van een eerste elftal in de eerste wedstrijd, nadat bekend is geworden 
dat we met ingang van het volgend seizoen een zaterdagclub worden. 
Is er nog wel motivatie, omdat degradatie immers geen gevolgen heeft. Of gaan alle spelers er 
volledig tegenaan en zetten ze zich positief in. Het laatste is, denk ik, een normale zaak.  
Je wilt je club niet af laten gaan. 
Trainer Gert van Haaren drukte het goed uit: 
“Wij willen straks met opgeheven hoofd deze klasse verlaten”. 
Dat is de mentaliteit die, ook de nu weer in grote getale meegereisde supporters ook van de spe-
lers verwachten. De wedstrijd zou zich kenmerken in een van drie delen. 
Het eerste gedeelte van de wedstrijd was duidelijk voor DVOL. Snelle aanvallen over de flanken 
en onze verdedigers moesten alle zeilen bijzetten om de score te beperken. Ik zeg te beperken, 
want in de 8e minuut werd spits Luuk Geerlings even vrijgelaten en hij kopte de 1-0 binnen.  
Onhoudbaar voor de deze middag goed keepende Stefan Polic. In de 16e minuut reageerde hij 
alert op een gevaarlijke corner van DVOL. Maar in de 25e minuut was ook hij machteloos toen  
dezelfde Luuk Geerlings een afgeslagen bal, na en corner, hard binnenschoot. 
Direct hierna  het tweede gedeelte van de wedstrijd. 

 
Uit de wedstrijd DVOL 1 – Elistha 1, met links Noa Hendriks. 

 

Of DVOL het rustiger aan ging doen, of dat de Elistha mannen de aansporingen van trainer Gert 
van Haaren eindelijk goed oppakten is niet helemaal duidelijk, maar Elistha kwam nu regelmatig 
voor het Lentse doel. Jammer genoeg leverde dit bijna geen gevaarlijke situaties op, aangezien 
onze voorhoede spelers duidelijk fysiek te kort sprongen tegen hun Lentse opponenten.  
In de 35e minuut werd Carlito Wacki, in niet buitenspel positie, afgevlagd  en dit was het teken 
voor nog meer pogingen om aan te vallen.  
Dus wel een optisch opleven, maar zonder resultaat. 
Ruststand 2-0. 
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Hoopvol liepen spelers en toeschouwers het veld op. Maar dat werd snel een dipje toen DVOL er 
in slaagde direct na de aftrap te scoren. 3-0. 
Dit doelpunt werd gemaakt door Luuk Geerlings en deze kreeg na deze hattrick direct een  
publiekswissel. 
In deze periode was het spelbeeld hetzelfde als in het begin van de wedstrijd. 
Elistha kreeg geen kans en in de loop van de tweede helft voerde DVOL de score nog verder op.  
In de 75e minuut werd het 4-0, naar een voorzet van de rechterkant. Vervolgens werd het 5-0 naar 
een  “panenka” penalty. 
In de laatste minuut van de wedstrijd werd het nog 6-0 na een vloeiende aanval van Lentse kant.  
Tijdens de tweede helft werden Jordey Toonen, Romano Melsasail en Rowan Leenders nog ver-
vangen door Marciano Sapuletej, Angelo Maätita en Roy Derksen 
  
Een wedstrijd om snel te vergeten. 
 
Weha 
 

 
 

 Elistha 1 - Angeren 1                                            Ruststand  0-0                Eindstand  0-2 
Gespeeld op zondag 25 maart 2018 

 
Elistha verliest ongelukkig en onterecht 
 
Dit verslag is gemaakt door een vervanger omdat onze sterverslaggever, midden in het seizoen, 
van een vakantie genoot in het altijd lekker Malaga. 
In het betaalde voetbal wordt al tijden gesproken over het nut van een videoreferee.  
Bij de amateurs nog niet maar bij Elistha had de man/vrouw vandaag voldoende werk gehad. 
Scheidsrechter Smits kondigde voor de wedstrijd al aan dat hij niet veel buiten de middencirkel 
zou komen en  dat deed hij dan ook nauwelijks. Het gevolg was dat er dan ook vaak discussies 
ontstonden over al dan niet buitenspel en dan was de video ref een uitkomst geweest. 
 
Trainer Gert van Haaren moest weer improviseren omdat in de achterhoede, Danny, Rowan en 
Brahim ontbraken en dat was dus even wennen, maar het ging best goed. Er stonden bij het begin 
twee A junioren in het veld, Noa Hendriks en Marciano Sapuletej, en ze deden het goed. 
Het spel golfde aan het begin heen en weer met weinig kansen voor de beide ploegen. 
In de 10e minuut de eerste actie voor het Elistha doel, maar de bal ging over. 
Een minuut later krulde Noa Hendriks een vrije trap voor het doel en dat leverde een gevaarlijke 
situatie op en in de 15e minuut belandde een voorzet van Angelo Maätita in de grijpgrage handen 
van de lange keeper. 
In de 20e minuut één van de vele situaties, die de scheidsrechter niet kon beoordelen.  
Alhoewel, als je aan de ander kant van het veld stond dan kon je nog zien dat het geen buitenspel 
was, maar de grensrechter van Angeren was begonnen aan zijn vlaggenparade en de scheids 
nam dat trouw over.  
In de 25e minuut een scherpe aanval van Angeren en de bal verdween naast het doel. 
In de 30e minuut werd de bal door Roy Budel ver naar voren geplaatst en Carlito Wacki leek vrije 
doortocht te hebben. Hij werd echter zo gehinderd dat de bal naast het doel verdween. 
Toen kwam de periode van vier corners voor Elistha achter elkaar, maar helaas zonder resultaat. 
Even later een voorzet van Angelo Maätita op Jordey Toonen en helaas geen goal. 
Vlak voor de rust kreeg Carlito Wacki opnieuw de mogelijkheid om vrij op de keeper af te gaan, 
maar ook u helaas een schot naast het doel. 
De rust brak aan met een 0-0 stand. 
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Beeld uit de wedstrijd Elistha 1 – Angeren 1, met Marciano Sapuletej en Kevin Tap. 

 
Direct na rust weer een aanval voor Elistha, maar geen resultaat en toen kwam de aanval over 
rechts van Angeren. De bal werd voorgetrokken en de spits werd onvoldoende gehinderd en kon 
de bal binnen koppen en dus 0-1. Jammer, maar het was niet anders. 
In de 60e minuut besloot de scheidrechter om maar eens niet te fluiten toen Taco vlagde bij een 
situatie waarbij een speler in duidelijke buitenspelpositie op ons doel afliep.  
Keeper Stefan Polic kwam zijn doel uit en hinderde de speler zodanig dat hij naast schoot. 
Aan de andere kant was de grensrechter van Angeren inmiddels begonnen met bijna elke aanval 
af te vlaggen wegens buitenspel. Hij schaamde zich daar niet voor, want hij zei: “Als ik vlag fluit de 
scheidsrechter, dus waarom zou ik dat niet doen”. Sportief??!! 
Intussen moest Jordey Toonen nog een keer redding brengen op de doellijn na een corner. 
Toen begon het wisselvallige optreden van de scheidsrechter op te vallen dan wel eenzijdig te 
worden. Eerst vlagde Taco voor buitenspel in de 60e minuut, maar de scheidrechter zag van 50 
meter dat het niet zo was, maar dit leverde niets op. Voor de zekerheid herhaalde de scheids dit in 
de 70e minuut. Weer vlagde Taco voor buitenspel., maar de scheidsrechter liet weer doorspelen 
en nu scoorde Angeren de 0-2.   
De grensrechter van Angeren vlagde nog een paar aanvallen af en de scheidsrechter floot vlak 
voor het einde nog voor het aanvallen van de keeper van Angeren, terwijl er niemand in de buurt 
was en de keeper de bal gewoon pakte. Hij zei later dat hij te vroeg had gefloten omdat hij dacht 
dat iemand de keeper zou gaan aanvallen. Jaja. 
  
Over het algemeen dus ongelukkig verloren, maar de spelers hebben hard gewerkt. 
De scheidsrechter was de heer J.A. Smits. Cijfer 4- 
 
De balsponsor deze zondag was  
 
https://www.impactpersoneel.nl/ 
 
 
 
Pupil van de week was : Jayden Janssen. 
Foto’s op pagina 30 
 
Weha 

https://www.impactpersoneel.nl/


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 23     Clubblad 363 

 

 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 24     Clubblad 363 

 

Veluwezoom 1 – Elistha 1                                              Ruststand  4-1        Eindstand  5-2 
Gespeeld op maandag 2 april 2018 (2e paasdag) 

 
Elistha zakt verder weg. 
 
Aan het begin van het seizoen werd door de KNVB medegedeeld dat voortaan op de 1e Paasdag 
een wedstrijdprogramma was. Dus wat dachten de verslaggever en zijn vervanger, dan kunnen 
we 2e Paasdag iets anders regelen. Mis dus, want op verzoek van Veluwezoom werd de wedstrijd 
op 2e paasdag gespeeld. Gevolg: Geen deskundig en objectief verslag. 
Om toch nog iets te noteren nemen we het verslag van de Gelderlander over. 
  
Elistha haalde sinds de stap naar zaterdag door de leden werd goedgekeurd, geen punt meer.  
En hekkensluiter EDS liep zondag drie punten in.  
De ploeg uit Elst miste achterin nog steeds Danny Versteege en Rowan Leenders.                   
Twee afstandsschoten zetten Elistha voor rust op een 2-0 achterstand. Jordey Toonen schoot ook 
maar eens van buiten de 16 en ook dat was raak: 2-1. 
Angelo Maätita miste een kans op de gelijkmaker met een te hoge lob. Na rust ging het beter, 
maar alleen Kevin Tap trof doel. Voor Veluwezoom scoorden Mohassin Ouchene (2x), Moham-
med Bouraarassi, Pascal Donderwinkel en Dada Pina Mendes. 
 
Weha 
 

 
Eendracht Arnhem 1 – Elistha 1                                             Ruststand  4-0        Eindstand  5-0 
Gespeeld op zondag 8 april 2018 

 
Gehavend Elistha met nul naar huis 
 
Nog steeds zonder Rowan Leenders en Danny Versteege en zou je de jeugdige Noa Hendriks 
ook al tot de vaste kern kunnen rekenen begon Elistha op deze toch mooie zondag in Arnhem aan 
de wedstrijd tegen Eendracht. 
Thuis, in Elst, werd het een makkelijke 1- 4 overwinning voor de Arnhemmers. 
Elistha begon goed aan de strijd. De bal uit de vrije trap van Romano Brugman bereikte het hoofd 
van Michael Melsasail, maar ging net naast. 
Aan de andere kant moest Stefan Polic redding brengen en deed dat zoals het hoort. 
In de 8e minuut duidelijk offside en de bal gelukkig over gekopt door een Arnhemmer. Uit een vrije 
trap scoorde Romano Brugman bijna de 0 - 1, ook net weer een halve meter over het doel. 
Nog meer leed voor Elistha, Jeffrey van Leur met hamstringklachten naar de kant. 
En hup nog maar weer een jongeling er in, Jericho Tap. (13e min) 
Elistha had ook geluk, toen een Eendracht aanvaller op één meter voor de goal het bruine mon-
ster niet wist binnen te schieten. 
Het bleek toch uitstel van executie. 
In de 22e minuut was het wel raak, na een rare stuiterbal scoorde de midvoor Ron Slot de 1 - 0 
voor Eendracht. 
Elf minuten later een kleine misgreep van Roy Budel en kon William Bonne van Eendracht doorlo-
pen naar de kansloze Elster doelman Stefan Polic en scoorde de 2 - 0 en nog geen drie minuten 
later werd het ook nog 3 - 0 na een prachtige crossbal en heerlijk ingeschoten door Mike Hieltjes. 
Om het nog erger te maken, ook nog voor rust de 4 - 0 door Ron Slot. 
Na een mislukte uittrap van de Elistha doelman tegen een Eendracht speler  sprong de bal om-
hoog en kon onze doelman er net niet meer bij. 
In vijftien minuten toch 3 doelpunten tegen, wat zou de eindstand dan worden ? 
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In de rust was Brahim Mechbal geblesseerd in de kleedkamer achtergebleven en kwam Kevin 
Bons hem vervangen. 
In de 50e minuut een pingel voor Eendracht, wegens haken (Kevin Tap) binnen de 16 meter en 
gescoord door Sander Kok 5 - 0 
De volley van Kevin Tap had meer verdiend maar ging net aan de verkeerde kant van de paal 
naast. 
In de 58e minuut een levensgrote kans voor een Eendracht aanvaller, één meter voor de goal en 
de bal overgeschoten. Nu eens geluk voor Elistha. 
Invaller Kevin Bons probeerde het maar van ver, over, in de ballenvanger 
In de 72e minuut weer een tegenslag voor Elistha, Romano Brugman moest naar de kant wegens 
gezicht problemen,  zijn vervanger werd Semin Iriskic. 
Kevin Bons bleef het proberen, maar ook nu weer vloog de bal één meter naast. 
De laatste kans via een uitval van Elistha, kombinatie Kevin Bons en Carlito Wacki, kon niet ver-
zilverd worden en zo werd de eindstand dus  5 - 0 
Aanstaande zondag tegen GVA nummer twee op de ranglijst. 
Wordt moeilijk, maar voetbal is voetbal. 
Scheidsrechter was de heer Arie Plant uit Zevenaar 
 
Rapportcijfer  6,5 
 
Mahe 
 

 
 

 Elistha 1 - GVA 1                                            Ruststand  0-1                Eindstand  0-3 
Gespeeld op zondag  15 april  2018 

 
Elistha toont licht herstel 
Het kan raar lopen in een wedstrijd. 
De strijd in Doornenburg werd toen kansloos met 8-0 verloren van Gysbrecht van Aemstel, vanaf 
nu GVA , maar trainer Gert van Haaren had het nu weer aardig neergezet met een nog altijd be-
perkt spelersarsenaal wat hij tot zijn beschikking heeft. 
Elistha deed lang mee, maar ook deze keer nam GVA de drie punten mee naar huis. 
Maar laten we bij het begin beginnen. 
Niet bij de scheidsrechter, wat drukte deze man een stempel op deze wedstrijd (later meer), maar 
op de twee mogelijkheden die Elistha kreeg. 
In eerste instantie de voorzet van Carlito Wacki op Angelo Maätita, die de bal op een haar miste 
en daarna het vlammende schot van Romano Brugman, dat door de GVA defensie werd geblokt. 
In de 16e minuut moest Stefan Polic gestrekt naar de beneden hoek, knappe redding trouwens , 
om de inzet van Tom te Boekhorst te keren. 
Vier minuten later blokte Kevin Tap de inzet van wederom te Boekhorst om erger te voorkomen. 
In de 29e minuut een snelle uitval van GVA over rechts met een crossbal dwars over de Elistha 
verdediging heen, maar Michael Melsasail kon de bal nog wegwerken. 
Twee minuten later, een fluitsignaal van de scheids , vasthouden op 7 meter voor de goal uiter-
aard door een Elistha verdediger. Niet iedereen had het gezien, maar de bal ging wel op de stip. 
Nummer 19, Derksen, liet deze kans niet voorbij gaan en kon GVA toch wel gemakkelijk op een  
0-1 voorsprong zetten. 
De wonder thee (?) deed Elistha goed en Carlito Wacki, hoog opspringend, zag de bal uit zijn 
kopstoot op de punt van het doel uiteen spatten, weer net niet. 
De bal uit de vrije trap van GVA na de aangeschoten handsbal bij Danny Versteege vloog hoog in 
de ballenvanger. 
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In de 54e minuut werd er voor een overtreding op Roy Budel niet gefloten, het spel ging verder en 
scoorde GVA , maar werd "terug gevlagd" door Elistha’s linesman Rowan Janssen. (Het was echt 
geen buitenspel) 
Toch een pluspunt voor Rowan J. 
Nadat Carlito Wacki al eerder een gele kaart had gekregen, kreeg hij na zijn overtreding zijn twee-
de gele kaart, dus rood.  We schrijven de 65e minuut en nog steeds maar 0 - 1 voor GVA. 
Wellicht had trainer Gert van Haaren hem er al af moeten halen, want je zag dit aankomen.  
Maar ja, allemaal achteraf gepraat. 
Twee minuten later, in de 67e minuut, was het over en uit voor Elistha. 
Michael Melsasail lag op de grond na een ferme overtreding, doorspelen zei de scheids, balletje 
teruggelegd  en rustig ingeschoten. Stand 0 – 2. Waarom niet gefloten ? 
In de 77e minuut werd Noa Hendriks vervangen door Jericho Tap en even later nog Angelo  
Maätita eruit en Kevin Bons erin. 
In de 82e minuut scoorde GVA, verdacht  buitenspel, ook nog de 0 - 3 
Twee minuten later de wissel Hijlke Baltussen voor Marciano Sapuletej. 
GVA scoorde nog een keer, nu wel gefloten voor offside. 
Laatste schot van de wedstrijd kwam van Romano Brugman , maar de eindstand 
was en bleef  0 - 3. 
Na 7 minuten bijgetelde blessuretijd floot scheidsrechter Cees Neelis uit Angeren de 
wedstrijd tot het einde. 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 
Cafetaria PATRICK van BURK , Elst 
 
 
 
 
Pupil van de week was Kyan Veldkamp uit de JO8 – 2. Zie verslag op pagina 31   
Is Elistha op de goede weg terug ? 
Rapportcijfer voor de man :   4 – 
 
Mahe 

 
 
 

Dierense Boys 1 – Elistha 1                                             Ruststand  0-0        Eindstand  5-3 
Gespeeld op zondag 22 april 2018 

 
Elistha A helpt Elistha 1 
 
Je zult toch maar trainer zijn van het door veel blessureleed geplaagde Elistha. 
Trainer Gert van Haaren miste maar liefst zeven , hoeveel ............zeven basisspelers 
Ondanks de 5 - 3 nederlaag toch chapeau voor trainer Gert. 
Hij had weer een paar jonge konijnen uit zijn hoed getoverd om zijn elftal te completeren. 
Toonen, Leenders, Wacki, Mechbal, Hendriks Noa, Brugman, Budel waren allemaal absent, of 
geblesseerd of geschorst. 
Het eerste schot was van een Dierense Boys (DB) speler, een opwarmertje voor Elistha doelman 
Stefan Polic. 
In de 7e minuut een pass van Max Hendriks (met zijn 17 jaar ook al basisspeler) op nummer 11 
Esra Hetharia(17 jaar), ook al een nieuw gezicht, zette strak voor, maar geen gevaar voor DB. 
 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 27     Clubblad 363 

SPONSORS WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL 
 

AUTOSCHADE ELST PLAZA HENDRIKS

EDDIE VAN OOIJEN RENE VAN DAM

IMPACT PERSONEEL SNACKBAR VAN BURK

JUMBO MACLEANE SNELDERS SPORT

KEMPKES LANDMETEN STEENHANDEL GELSING

KIOSK HUNERPARK NIJMEGEN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

LEX VILIER AUTOBEDRIJF WELKOOP ELST

MARTENS METAAL WILLEMSEN WONEN  
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De bal van Michael Melsasail in de 17e minuut kon door de DB keeper niet klemvast gepakt wor-
den, maar werd weggewerkt door een backspeler. 
Een vette kans (100%) werd door DB om zeep geholpen vanaf één meter overgeschoten en even 
later nog een kansje voor DB maar het bleef gelukkig 0 - 0. 
In de 35e minuut redde Stefan Polic met de voet en aan de andere kant schoot Kevin Bons in de 
handen van de DB doelman na een goede pass van Angelo Maätita. 
In de 44e minuut miste de kopbal van Danny Versteege maar net het DB doel na toch een goede 
aanval via Kevin Tap, Angelo Maätita en Kevin Bons. 
Voor rust nog een penalty, na haken van Jericho Tap, voor DB en de Elster doelman Stefan 
ranselde de bal uit de linker benedenhoek.   Ruststand 0 - 0  
Vier minuten na  rust weer een puike redding van Stefan Polic op een schot van een DB speler. 
Danny Versteege, al een poosje voor rust geblesseerd geraakt, probeerde het na rust nog wel, 
maar liet zich in de 50e minuut  vervangen door Yanoa Usmany (18 jaar) ook een nieuw gezicht. 
In de 56e minuut werd het 1-0 voor DB door Jan van de Mark , die de bal eerst goed aannam en 
beheerst rechts onderin  binnenschoot. 
Twee minuten later een enorme knal van DB'er Andy Kempenk, die de bal als een streep in de lin-
kerhoek knalde. Stand  2 - 0 
Penalty voor Elistha een minuut later, met Kevin Tap achter de bal kun je hem al wel tellen, na de 
pass van Esra Hetharia op de ten val gebrachte Angelo Maätita 
Stand 2 - 1  
Door twee keer na elkaar de bal door de defensie van Elistha te hebben gespeeld werd er wel ge-
scoord door Can Zeki van DB.   Stand 3 - 1  
Weer redde Stefan Polic met zijn voet na een knal van een DB speler. 
In de 72e minuut werd Max Hendriks vervangen door Neteesh Samoedj (17 jaar) alweer een 
nieuw gezicht. 
Door een foutje van de scheids, hij liet ten onrechte de vlaggende Rowan Janssen staan, kon DB 
alsnog de 4 - 1 scoren door Can Zeki. 
Kevin Tap, ook moe (?) werd in de 77e minuut vervangen door Michael van Zweden(22 jaar) ook 
nieuw, jazeker ook nieuw. 
DB dacht het is gedaan, maar Elistha wist nog twee keer te scoren door Marciano Sapuletej (4-2 ) 
en Angelo Maätita uit een scrimmage (4 - 3 ) 
Zelfs verdediger Hijlke Baltussen werd naar voren gestuurd, maar ......nee dit leverde niets meer 
op. 
Wel op het eind van de sportieve strijd scoorde Dierense Boys alsnog de 5 - 3. 
Vraag was en bleef , was die bal over de outline of niet. 
Assistent Rowan Janssen vlagde niet , dus liet de scheids doorspelen en kon Jan van de Mark de 
voorgeschoten bal alsnog binnenschieten. 
 
De Elistha mensen vlakbij de situatie vertelden, dat de bal over de lijn was !! 
Na de derde wissel bij Elistha speelde de BLAUWE Elster brigade nog maar met  drie (3) basis-
spelers , Stefan Polic, Michael Melsasail en Angelo Maätita. 
Gemiddelde leeftijd bij Elistha voor rust  : 22,2 jaar en op het eind :  20,2 jaar 
De twee kleine foutjes van de scheids werden dus noodlottig voor een dapper strijdend jeugdelftal 
(!) van Elistha , liefst 5 spelers onder de 18 jaar. 
Het moet niet gekker worden !!!!!!!!!!!!! 
 
Maar nogmaals , complimenten voor dit alles , aan spelers en trainer van Elistha 
Scheidsrechter was de heer M.P. ten Broek uit Arnhem zonder gele/rode kaarten. 
Rapportcijfer voor de man :   7,5 
 
Mahe 
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Pupil van de week 
 

Zondag 4 februari 2016 was Floris van de Bruinhorst pupil van de 
week bij Elistha 1. Floris mocht zich om half 1 melden bij de team-
leider om bij de wedstrijdbespreking aanwezig te zijn. Die middag 
stond wedstrijd tegen CHRC uit Heelsum op het programma. Een 
goede warming-up was onder de winterse omstandigheden erg be-
langrijk en daarom stond ook Floris met de spelers op het veld.  
 

 
 

 
 
De wedstrijd begon iets na 2 uur en Floris mocht de aftrap doen en 
soleerde door de verdediging van de tegenstander om het eerste 
doelpunt te maken. Dit beeld zouden wij later in de wedstrijd vaker 
zien maar helaas werden toen de doelpunten door CHRC gemaakt. Tijdens de 1e helft ging er een flets 
zonnetje schijnen die het ook voor de toeschouwers wat aangenamer maakte om de wedstrijd te bekijken. 
Floris zat op de reservebank en zag dat de tegenstander bij rust met 1-4 voor stond. Deze voorsprong werd 
in de 2e helft snel uitgebreid en ondanks 4 doelpunten van Elistha stond er bij het laatste fluitsignaal een 
score van 4-10 op het scorebord. Na de wedstrijd kon Floris zich opwarmen in de kantine en kreeg daar 
ook nog wat te eten en te drinken. Als verrassing had de trainer ook nog een bal met alle handtekeningen 
van de spelers als aandenken aan deze middag.   
 
Ondanks het verlies van Elistha 1 heeft Floris een leuke middag gehad en hij wil hiervoor de spelers, trai-
ner en de teamleider bedanken. Hopelijk dat in de volgende wedstrijden het team beter speelt en weer 
wedstrijden gaat winnen.     
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Pupil van de week 
 

Op zondag 25 maart 2018 was Jayden Janssen pupil van de week. 

Voor de wedstrijd natuurlijk de voorbereiding mee maken tijdens de warming up. 

 
Na de wedstrijdbespreking samen met de spelers en de scheidrechter het veld op en erbij zijn 

toen er getost werd. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En na afloop kreeg Jayden van hoofdtrainer Gert van Haaren 

een vaantje van Elistha en een bal met de handtekeningen van 

de spelers en staf van het eerste elftal. 
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Pupil van de week 
 

Op zondag 15 april 2018, tijdens de thuiswedstrijd van Elistha 1 tegen GVA 1 uit Doornenburg, 

was Kyan Veldkamp pupil van de week. 

 

 
 

Na eerst de warming up op het veld te hebben meegemaakt volgde de wedstrijd bespreking in de 

kleedkamer. Samen met de spelers mocht hij het veld op. Bij het betreden van het veld nog even 

poseren met de aanvoerder van Elistha 1, Michael Melsasail, en met de scheidsrechter.  

 
 

Na de aftrap maakte Kyan het enige doelpunt van Elistha 

deze middag. Daarna met de reservespelers en de staf op 

de bank. De wedstrijd ging helaas verloren. 

Na afloop kreeg Kyan van trainer Gert van Haaren nog een 

mooi Elistha vaantje en een bal met de handtekeningen van 

de spelers en staf. 

Kyan heeft het erg naar zijn zin gehad. 

 

 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 32     Clubblad 363 

Verslagen Elistha JO15-1 
 

Elistha JO15-1  - Fortissimo JO15-2                                                         Eindstand  2-4 
Gespeeld op zaterdag 10 maart 2018 

 
C1 denkt het op halve kracht te kunnen (niet dus) 
 
Twintig minuten redelijk tot goed spel, daarna was de koek op bij C1.  
In die tijd een mooie actie van Bram over de rechterkant en Mila die in de zestien kon controleren 
en 1-0 binnenschieten. In de eerste 20 minuten dus zeer acceptabel voetbal van Elistha en er leek 
een eenvoudige middag aan te komen. Wellicht dachten de jongens in het veld hier ook zo over, 
want langzaam glipte het spel uit de vingers. Minder beweging zonder bal, meer stilstaan met zijn 
allen in de kleine ruimte, onzorgvuldig met de passing.  
Je ziet het gebeuren langs de kant, maar de spelers hebben in het veld nog steeds het idee dat ze 
het goed doen. Daar loert dan ook het gevaar, onderschatting van de tegenstander en overschat-
ting van je eigen kwaliteiten. In de rust aangegeven waar het in de ogen van de staf in het laatste 
kwartier voor rust aan schort en dan hopen dat ze het niveau van de eerste 20 minuten weer kun-
nen halen. Direct in de 2e helft een tegenvaller, wij verliezen in kansrijke positie onnodig de bal en 
in de counter mag de pijlsnelle laatste man van de tegenstander zo 70/80 meter oversteken.  
1-1 i.p.v. 2-0 
De tegenstander kreeg de spirit te pakken en Elistha viel als team uit elkaar, veel verkeerde keu-
zes in balbezit, lopen met het ding i.p.v. spelen. Als je de bal wilt spelen, tja naar wie, want ook 
naar rust weinig energie in de wedstrijd. De tegenstander die er vol voor gaat en de wedstrijd om-
draait. Na de 1-3 via een wonderschone toevalstreffer van Jesper (een verdwaalde voorzet dwar-
relde binnen) weer terug in de wedstrijd maar gezien de belabberde teaminstelling (een enkeling 
daargelaten) terecht een nederlaag. 
Voetbal is een teamsport en dan moet je elkaar helpen en er samen vol voor gaan, dat ontbrak er 
wel aan. Dat ontbrak er ook aan in de wedstrijd tegen Beacon en dat is een punt van aandacht 
voor de volgende trainingsweek. 
 

Elistha JO15-1  - DTS’35 Ede JO15-2                                             Eindstand  4-3 
Gespeeld op zaterdag 7 april 2018 

 
Fouten C1 wel afgestraft door tegenstander, maar het kost geen punten. 
 
De C1 heeft de wedstrijd tegen DTS met 4-3 gewonnen.  
Zoals bij de meeste voetbalwedstrijden vielen de doelpunten na persoonlijke fouten. Fouten ma-
ken is niet erg, het hoort bij het leerproces, maar drie in één wedstrijd is wel veel.  
Gelukkig leverde het geen puntenverlies op doordat we zelf net één doelpuntje meer konden ma-
ken.  Het spelbeeld en scoreverloop ging alle kanten op. Van 0-1 achter toch een voorsprong met 
rust, na rust zelfs een 3-1 voorsprong om die vervolgens weg te geven en direct een strafschop en 
"dus" weer een voorsprong. 
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Driel JO15-1  - Elistha  JO15-1                                              Eindstand  2-1 
Gespeeld op zaterdag 14 april 2018 

 
C1 ondanks prima uur voetbal toch als verliezer van het veld. 
 
Een verloren wedstrijd en toch waren de trainers dik tevreden. Het veldspel was zeker in de eerste 
50 minuten dusdanig goed verzorgd dat dit tot tevredenheid stemde.  
Elistha speelde tegen de fysiek ijzersterke ploeg uit Driel een spelletje waarbij de bal het werk 
deed. Veel passes, een goede opbouw, een rustige keeper, spelers die afwisselend in de bal en  
van de bal af bewogen. Het leverde Elistha in de eerste helft vier zeer goed uitgespeelde kansen 
op, prima keeperswerk van de doelman van Driel en één keer de paal voorkwamen een Elistha 
doelpunt.   
Driel scoorde uit een zeldzame aanval wel van afstand en zo gingen we met een achterstand de 
rust in. Na rust een eerste kwartier waarin beide ploegen het lastig hadden om tot kansen te ko-
men, Elistha voetbalde nog altijd wat makkelijker maar Driel vocht voor iedere meter.  
De gelijkmaker van Bram was van grote schoonheid en het was dan ook tegen de verhouding in 
dat Driel op voorsprong kwam, wederom door een schot van ver. 
Elistha had de fysieke kracht niet meer om terug te knokken in de wedstrijd en in de laatste fase 
van de wedstrijd had Driel ook maar zo de wedstrijd in het slot kunnen gooien.  
Een prima wedstrijd, punt of geen punt doet daar niets aan af.  
 
 
 

Elistha JO15-1  - De Treffers JO15-2                                                        Eindstand  0-0 
Gespeeld op zaterdag 21 april 2018 

 
Een mooie 0-0 voor de C1 
 
0-0 als einduitslag en toch een mooie leerzame wedstrijd gespeeld. De Treffers uit Groesbeek 
kwam op bezoek, de gasten maakten direct bij de warming-up al indruk door hun fysiek. In de goal 
en achterhoede stonden 4 kerels die bij ons in de A (qua fysiek) niet hadden misstaan.  
In het verdere team ook allemaal grote sterke en snelle jongens. Ga maar weer aan de bak 
Elistha, nou dat gingen we. Het was zeker in de eerste 55 minuten overleven, vechten voor elke 
bal, voor elke meter. Zonder heel veel kansen weg te geven bleef de druk er wel opstaan.  
De Treffers met wat meer opportunistisch spel en Elistha loerend op de counter. Op de counter 
omdat we er met name fysiek niet aan toe kwamen om tot aanvallen te komen. Toch was de beste 
kans voor de thee voor Elistha, maar de toegekende penalty werd een prooi voor de doelman van 
Treffers. Pechvogel Cane miste en werd later ook nog eens 10 minuten naar de kant gestuurd, 
ook hier weer zien te overleven. 
Na rust aanvankelijk eenzelfde spelbeeld. De Treffers op zoek naar de voorsprong en Elistha  
loerend op die ene kans die ook in de 2e helft nog wel zou komen. De opbouw van Elistha verliep 
prima, maar met name voorin hadden we het lastig tegen de eerder genoemde grote kerels bij de 
tegenstander. In het laatste kwartier werd de druk van Treffers langzaamaan minder. Elistha nam 
wat meer initiatief en kwam zelf ook aan druk zetten toe. Dit resulteerde in een paar geweldige 
kansen maar evenzoveel prachtige reddingen van het "beest" (positief bedoeld) in het doel van 
Treffers C2.  
Ik wil dan ook wel eens zien wie er keept in Treffers C1, want die moet dan nog beter zijn?? 
Een prachtige zwaarbevochten 0-0 waar we op het laatst bijna nog tot een 3 punter waren geko-
men.  
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Verslagen Elistha JO13-1 
 

Elistha JO13-1  - SC Bemmel JO13-2                                                 Eindstand  3-1 
Gespeeld op zaterdag 10 maart 2018 

 
JO13-1 laat Bemmel lang hoop op goed resultaat houden 

 

De boys van JO13-1 hebben de eerste wedstrijd in de 2e klasse winnend afgesloten.  
Een enerverende pot die we speelden zonder de zieken Reno en Pim, zij werden keurig vervan-
gen door Owen en Bas van JO13-2.  
Bemmel begon met veel druk, de eerste 5 minuten was het even overleven, maar daarna trokken 
onze jongens de wedstrijd naar zich toe. De zijkanten werden veelvuldig gezocht, er werd sterk 
druk gezet op de tegenstander, zeker Gio was een plaag voor de opbouw van Bemmel. Er werden 
kansen gecreëerd vooral over links waar Cas keer op keer de diepte werd in gestuurd.  
De eerste goal via een vrije trap aan de zijkant. Silvio achter de bal, de luchtmacht mee naar vo-
ren. Iedereen zag de bal komen, maar niemand raakte hem, waardoor de bal met een stuiter over 
de keeper in de verre hoek plofte! Een verdiende 1-0 voorsprong. Elistha ging door en creëerde 
een paar goede kansen. Ibo kopte een corner op de lat, Milo alleen voor de keeper net niet rustig 
genoeg en Borre die het met zijn chocoladebeen probeerde na een fantastische actie van Milo.  
En dan was ook hier het cliché van toepassing.. als je ze er zelf niet inschiet dan doet de tegen-
stander het wel. Elistha stond in al haar enthousiasme een doelpunt te maken te ver naar voren.. 
uitval Bemmel, snelle spits er doorheen en koel afgemaakt. 1-1. en dat was meteen de ruststand.  
Na de rust gingen we onverstoorbaar verder. Het voetbal bleef de boventoon hebben.  
Er werd af en toe lekker getikt over beide vleugels en onze spits Milo bleef levensgevaarlijk. Vlak 
na rust scoorde hij 1 op 1 met de keeper nu wel het bevrijdende doelpunt: 2-1! We bleven de  
bovenliggende partij, creëerden wederom kansen, maar scoorden niet. Bemmel bleef gevaarlijk 
met hun goede spits, zeker nadat we toch af en toe wel wat ruimte weggaven. Niek moest een 
paar keer reddend handelen en in een van deze aanvallen vond hun spits zelf de binnenkant van 
de paal.. billen knijpen dus. Na deze grote kans maakten we het karwei eindelijk af. Milo werd 
weggestuurd door Twan en wederom bleef hij kalm. In de slotfase had Milo na een schitterende 
aanval over links op aangeven van Cas nog zijn derde van de middag kunnen scoren, maar dat 
was teveel van het goede geweest. 3-1 winst. Een mooie eerste pot en dito resultaat!  
 
 

Elistha JO13-1  - ESA JO13-3                                                         Eindstand  3-2 
Gespeeld op zaterdag 31 maart 2018 

 
JO13-1 wint moeizaam maar verdiend. 
 
Na de ruime overwinning tegen BVC van vorige week hadden we vandaag veel meer tegenstand. 
Helaas haakte Twan G af in de warming-up dus bleven we met 13 man over.  
In de eerste helft hadden we 70% balbezit, maar het rendement bleef lang uit. Kleine kansjes 
hooguit, maar geen uitgespeelde kansen. ESA kreeg halverwege de eerste helft de grootste kans. 
De bal werd vanaf de 16 meter op de lat geschoten, geluk voor Teun dus die het doel vandaag 
verdedigde. In de 21e minuut leek de bal tegen het net te ploffen, maar de scheidsrechter gaf 
geen doelpunt. De bal bleef in het spel. Silvio, die de corner genomen had, kwam naar binnen en 
blokte het uitverdedigen van ESA, waardoor de bal ineens in het net lag.  
Een mooi flipperkast doelpunt.  
Na de goal zakten we vooral fysiek weg. ESA won de duels en werd gevaarlijker.  
In de 30e minuut viel de gelijkmaker en de spits van ESA maakte het, ongehinderd 
door onze verdedigers, nog erger door in de blessuretijd de 1-2 binnen te schieten. 
Toch wel een donderspeech in de rust.   
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Deze wedstrijd hadden we eigenlijk in de zak, zaak dus om in de tweede helft orde op zaken te 
brengen. Wederom het zelfde spelbeeld. Elistha aanvallen en ESA loerde op een snelle counter. 
Eigenlijk uit het niets viel de 2-2. Een minuut of 6 na rust werd de bal naar voren gespeeld.  
Twan probeerde het duel met de voorstopper aan te gaan en prompt de bal liet lopen. Gio hoefde 
de bal van dichtbij alleen nog maar binnen te schieten. Daarna gingen we ook beter voetballen, en 
na een kwartier kwamen we op voorsprong. Een prima aanval, Silvio speelde de bal richting de 
zijkant, naar Tygo, die Gio weer diep stuurde. Uit zijn voorzet was Milo al dichtbij en zorgde voor 
verwarring, waardoor Reno de bal zo binnen kon lopen bij de tweede paal.  
In het restant van de wedstrijd nog wat kansjes om de score te vergroten, maar gescoord werd er 
niet meer. Hard gewerkt in de tweede helft voor een goed resultaat, dus een mooie overwinning.  
 

SVO’68 / VVLK JO13-2   - Elistha JO13-1                                                   Eindstand  2-2 
Gespeeld op zaterdag 7 april 2018 

 
JO13-1 steelt punt in Leuth. 
 
Of het dit vroege tijdstip was of lag aan de toeristische route die sommige ouders (en dus spelers) 
richting Leuth namen is lastig te zeggen.. Feit is dat de JO13-1 een behoorlijke off day had.  
Onze tegenstander was fris en fruitig opgestaan, deed een zeer fanatieke warming up en ging zo 
ook de wedstrijd in. Binnen vier minuten keken we tegen een 2-0 achterstand aan. De eerste was 
een mooie aanval van de thuisploeg via de rechtervleugel die keurig werd binnen getikt. Maar.... 
had die voorzet er niet uitgehaald kunnen worden, de tegenstander niet korter gedekt kunnen 
worden voor de goal en de keeper wellicht de bal kunnen onderscheppen, de centrale verdedigers 
rugdekking kunnen geven???? Kortom, we waren niet bij de les!  
Uit een vrije trap die vlak er na volgde werd de bal als een vuurpijl onze 16 ingeschoten. In plaats 
van op te ruimen kreeg de tegenstander alle kansen om de bal op doel te schieten: 2-0.  
Daarna herstelden we ons een beetje, maar het leek wel of we vergeten waren hoe we op echt 
gras moeten voetballen.. de tegenstander had dit kunstje duidelijk beter onder controle.  
Toch was het Elistha dat de aansluitingstreffer scoorde. Reno kwam bij ons eerste uitbraak goed 
door op links. Speelde de bal naar binnen op Cas, die van nog behoorlijke afstand op doel schoot. 
Een houdbaar schot leek het, maar de bal hobbelde buiten de grabbelende handen van de keeper 
binnen. Tot de rust bleef SVO de betere ploeg en waren we eigenlijk blij dat de marge 1 bleef.  
In de tweede helft begonnen we nog wel aardig, maar langzamerhand kreeg SVO weer de over 
hand. Had de wedstrijd ook al kunnen beslissen als ze iets slimmer met de geboden ruimte omge-
gaan waren. In het laatste deel van de wedstrijd probeerden we nog wat druk te zetten. Op links 
lag twee keer ruimte, maar het ontbrak Cas de overtuiging om een echt bepalende actie maken. 
Milo werkte hard, net als Ibo als middelste middenvelder, maar de verdediging was simpelweg te 
sterk. Tot de laatste minuut. Ibo speelde zich vrij, gaf met zijn grote teen een steekpass op Cas 
die dit keer de trekker wel overtuigend overhaalde: 2-2!  
Tegenstander gefrustreerd, wedstrijd was een halve minuut later afgelopen. Puntje gewonnen te-
gen een sterkere tegenstander. Elistha blijer met het resultaat dan het geboden spel!  
 

 Elistha JO13-1 - Excelsior Zetten JO13-1                                                  Eindstand  2-2 
Gespeeld op zaterdag 14 april 2018 

 
Wedstrijd met twee gezichten voor JO13-1. 
 
Zonder de nog geblesseerde Twan G en met aanvulling van Teun en Bas van de JO13-2 legde de 
JO13-1 een hele behoorlijke pot op de mat. Waar we vorige week nog zo slap als een vaatdoek 
waren gestart aan de wedstrijd waren de heren nu vanaf minuut 1 bij de les. Fel in de duels en 
knokkend voor iedere meter speelde we de eerste helft tegen de sterke, voetballend goede,        
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tegenstander uit Zetten. Het leverde een aantal kansen op. De grootste voor Reno die de eerste 
helft zeer dreigend was. Na een onoplettendheid in de defensie van Excelsior kon hij door op de 
keeper af. Een goed schot, maar net zo goed gekeerd door de Zettense keeper.  
Excelsior werd sterker, was voetballend beter en kreeg meer grip op de wedstrijd. Uit een vrije 
trap viel de eerste goal. Met een krul verdween de bal in de verre hoek. Elistha, toch even aange-
slagen, verloor een klein beetje de grip op de tegenstander. Zij maakten daar goed gebruik van. 
Uit een sterke aanval werd de bal vanaf een meter of 15 hard onder de lat binnen geschoten. 0-2. 
Dit was tevens de ruststand.  
In de tweede helft waren de rollen ineens omgedraaid. Nu had Elistha de overhand en was direct 
dreigend. Al in de tweede minuut lag de 1-2 in het net. Milo werd ingespeeld in de spits en kon de 
bal doortikken op Twan die (randje buitenspel?) de bal in de verre hoek binnen schoot. Kort daar-
na de mooiste aanval van de middag, een onvervalste counter. Excelsior was gevaarlijk met een 
kopbal uit een corner. Teun tikte de bal ternauwernood uit de hoek en Twan deed de rest door de 
bal vooruit te spelen waar Milo op rechts de bal oppikte. Milo sprintte door met de bal. Cas en  
Silvio waren op snelheid mee waardoor Milo eerst Silvio kon aanspelen op zo'n 30 meter van het 
doel. Silvio ontdeed zich slim van zijn tegenstander en gaf een mooie steekpass op Cas. Cas 
deed hetzelfde wat hij vorige week deed. De bal hard diagonaal binnen schieten. Deze was zelfs  
voor de sterke keeper van Excelsior niet te houden: 2-2!.  
In de overige 20 minuten bleven de ploegen aan elkaar gewaagd. Een tactische zet om Ibo door 
te schuiven naar het middenveld leek goed uit te gaan pakken. Met zijn sterke lichaam won hij 
veel duels en was er ook regelmatig een pass goed naar voren. Twan H. was nog het dichtst bij 
een doelpunt. De stuiterende bal was lastig en Twan raakte hem goed, maar de verdediger zat er 
goed tussen. Onze scheidsrechter had er na 25 minuten genoeg van ;-), maar besloot na protest 
van beide teams toch de laatste 5 minuten ook te spelen :-). Gescoord werd er niet meer.  
Een terecht gelijkspel in de derde ontmoeting van dit seizoen van beide ploegen.  
Mooie teamprestatie, waarin veerkracht werd getoond. 
 
 

Elistha JO13-1 - Spero JO13-2                                                  Eindstand  2-1 
Gespeeld op zaterdag 21 april 2018 

 
JO13-1 knokt zich naar zege tegen dorpsgenoot Spero 
 
Op het zonovergoten sportpark de Pas begonnen de boys als vroeg aan hun wedstrijd tegen 
Spero. Goed uit de startblokken dit keer ondanks het vroege tijdstip.  
Het leverde snel een overwicht op waarmee we na tien minuten ook een voorsprong namen. Milo 
zette goed door tegen zijn oude club en schoot in twee instanties raak. Daarna was het spel rom-
melig. Elistha durfde niet altijd op te bouwen, Spero probeerde het niet eens en koos steeds voor 
lange ballen. En daar hadden we het soms lastig mee, zeker gezien de fysieke kracht die de 
Spero mannen iets meer hadden dan wij.  
Vlak voor rust viel de gelijkmaker binnen. Corners tegen, niet ons sterkste punt... De Spero speler 
kon vrij binnen knikken, jammer, voor de wedstrijd een strijdplan voor bedacht, maar helaas weer 
een tegendoelpunt uit een corner.  
Na rust bleven we dominant.  
Uiteindelijk Reno, die in de eerste helft al een prachtige actie maakte, die met een beslissende ac-
tie vrij kwam en de bal op het hoofd van Silvio legde. Een bekeken kopballetje zorgde voor de 2-1 
en ontlading in het team! De laatste vijf minuten hadden zeer rustig kunnen verlopen, Ibo had de 
kans om de 3-1 te maken vanaf de stip. De Spero keeper had een goede redding in huis, dus toch 
nog even billen knijpen. De zege kwam echter niet meer in gevaar  
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Verslagen Elistha JO13-2 
 
 

Elistha JO13-2  - VDZ JO13-8                                                         Eindstand  6-0 
Gespeeld op zaterdag 24 maart 2018 

 
JO13-2 begint stroef maar neemt in de 2e helft ruim afstand van VDZ. 
 
Door het koude weer van de laatste weken was het al weer even geleden dat de boys de wei in 
konden. En dat was te merken in de eerste helft. Zonder de nog zieke Maik, maar met nieuwe 
aanwinst Ashraf speelden we een stroeve eerste helft.  
VDZ was het niet bij machte ons echt moeilijk te maken, dat we vooral zelf door alle ballen de 
trechter in te spelen richting doel. Gretig om te willen scoren verzuimden we om het spel breed te 
houden. Toch werden we een aantal keer gevaarlijk, vooral als de uitblinker van de eerste helft 
Benjamin aan de bal kwam. Die had er zin in en kwam een aantal keren goed door op rechts. 
Dicht bij het doel kwamen we te weinig, een schotje van Tim S, daar werd de lange keeper van 
VDZ niet zenuwachtig van. In de 10e minuut kwamen we toch op voorsprong. Uit een corner 
kwam de bal voor de voeten van Brunel. Hard en hoog is zijn specialiteit en de bal vloog tegen de 
touwen. Eén  spannend moment in de eerste helft nog aan de andere kant. Ineens liep de spits in 
zijn eentje richting Teun. Maar Teun was bij de les en redde bekwaam.  
Vlak voor rust viel Benjamin helaas uit na een val op zijn knie en was onze nieuwe speler Ashraf 
inmiddels in het veld gekomen. De kleine dribbelaar maakte vlak voor rust zijn eerste goal in  
Nederland wat hem in de rust een applaus opleverde van het hele team. Ondanks de 2-0 voor-
sprong kritische trainers in de rust. Twee opdrachten mee voor de tweede helft: meer via de zij-
kanten de ruimtes gebruiken en meer inzet in de duels. De boys toonden direct een ander gezicht 
in de tweede helft. En binnen 6 minuten 2 goals van onze buitenspelers Dinand en Ramon.  
Wedstrijd gespeeld. Ruimte om risico's te nemen dus en dus een extra spits erbij en een verdedi-
ger minder op het veld. VDZ kreeg wat meer ruimte daardoor en wat kansen, maar onze boys 
achterin klaarden de klus. Na wat gemiste kansen omdat enkelen wat erg graag zelf wilden scoren 
wisten we nog twee keer het net te vinden. Tim S schoot van dichtbij binnen en ook Ramon was 
goed meegekomen en tikte binnen na een prima voorzet van Dinand.  
Tevreden trainers dus na afloop en ongekende weelde voor de JO13-2 om met 6 punten na 2 
wedstrijden aan de bovenkant van de ranglijst te staan.  
 
 
 

OSC JO13-5 - Elistha JO13-2                                                           Eindstand  2-2 
Gespeeld op zaterdag 7 april  2018 

 
JO13-2 verspeelt 0-2 voorsprong in Oosterhout. 
 
Onze boys gingen in het zonovergoten Oosterhout goed van start. De tegenstander OSC zat er 
ook fel op, dus beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het spel speelde zich vooral op het 
middenveld af waar menig duel werd uitgevochten. Pas tegen het einde van de eerste helft kregen 
we de eerste echt grote kans, die zat er direct goed in. Brunel in de spits heeft al vaker zijn waar-
de bewezen. Met de weer teruggekeerde en direct sterk spelende Maik achterin konden we deze 
troef weer uitspelen. Ons slangenmens wurmde zich tussen 4 verdedigers door en schoot be-
heerst binnen! 
In de tweede helft leken we door te drukken. Tim werd weggestuurd door Ramon en werd onte-
recht wegens buitenspel afgevlagd en gefloten. Jammer, want de weg naar de keeper was vrij.  
Uit een van de corners scoorden we dan eindelijk de 2-0 die al langer in de lucht hing. Bas contro-
leerde de half hoge bal, kreeg de gelegenheid om te draaien en schoot de bal in de verre hoek  
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binnen. Wedstrijd beslist zou je denken. OSC gaf het echter niet op en werd uiteindelijk geholpen 
door een dubieuze beslissing van de scheidsrechter. Bas zette een tackle in in de 16 meter om de 
ontsnapte spits van OSC in het scoren te beletten en deed dat volgens vele ogen keurig volgens 
de regels. De scheidsrechter dacht hier anders over en legde de bal op de stip. De penalty werd 
hoog en hard ingeschoten, geen kans voor Teun. Op het einde van de wedstrijd liepen er steeds 
meer spelers op hun tandvlees. Met nog twee minuten spelen kreeg OSC zomaar een vrije trap op 
het randje 16. Deze bal werd in twee keer op doel geschoten en via via been vloog deze tegen het 
net. Doodzonde en onverdiend. Niettemin hing de gelijkmaker wel in de lucht omdat onze boys 
niet meer van de eigen helft afkwamen. Jammer, beetje nare nasmaak van de wel erg in het voor-
deel van OSC fluitende scheids, maar niettemin hebben de boys weer hard gevochten voor de 
punten.  
 
 
 

Elistha JO13-2  - Spero JO13- 4                                                         Eindstand  1-1 
Gespeeld op zaterdag 14 april  2018 

 
Ploeterende JO13-2 kampioen kansen missen.... 
 
Op het zonovergoten sportpark de Pas had de JO13-2 alle kansen om zich naar een ruime over-
winning te spelen. Vandaag was alleen Joao afwezig in verband met een blessure. De boys van 
Elistha creëerden direct vanaf de aftrap een overwicht. Kwamen ook veel in de 16 meter waar de 
Spero jongens probeerden een verdedigingswal op te trekken. Ashraf had de trukendoos meege-
nomen en dribbelde enthousiast in vijandelijk gebied. Dit leverde na 10 minuten ook de eerste 
goal op. In twee instanties kreeg hij de bal langs de keeper. Elistha bleef beter, kreeg ook nog een 
grote kans op de 2-0, maar Tim S lobde de bal over de keeper, maar op de paal. Uit een van de 
weinige keren dat Spero voor de goal kwam werd er een bal tot hoekschop verwerkt. Terwijl 
Elistha nog aan het organiseren was, ging Spero gewoon verder en uit de corner werd de bal hard 
tegen de touwen gewerkt. Ook na deze goal ging het eentonige spelbeeld verder. Elistha viel aan, 
Spero probeerde tegen te houden. Na rust wederom volle druk naar voren. Kans op kans op 
kans... maar de bal wilde er vandaag niet in. Sterker nog, uit een paar spaarzame aanvallen was 
Spero soms levensgevaarlijk. Teun en Maik waren onze reddende engelen. Helaas bleef het bij 
deze 1-1.. teleurstelling natuurlijk, want er had veel meer ingezeten..  
 
 

Elistha JO13-2  - Blauw Wit JO13- 3                                                         Eindstand  1-5 
Gespeeld op zaterdag 21 april  2018 

 
Verschil in lengte vertaalt zich naar de uitslag.. 
 
De JO13-2 was zaterdag letterlijk een maatje te klein voor Blauw-Wit. Zonder de zieke Ramon 
gingen we nog redelijk van start. Voetballend deden we zeker niet onder voor de gasten uit Nijme-
gen, maar het fysieke verschil was vandaag wel erg groot. Als we af en toe al een beetje ruimte 
voorin kregen dat werd het vaak door de fysieke overmacht gecorrigeerd. De boys werkten wel 
hard voor een goed resultaat maar de moed zakte langzaam in de schoenen. Na een minuut of 15 
volgde het eerste tegendoelpunt, gevolgd door nummer 2 en 3 nog voor rust. In de tweede helft 
hielden we behoorlijk lang stand. Uiteindelijk schoot Blauw Wit de 0-4 binnen en was de weer-
stand echt gebroken. 1 hoogtepunt was er aan onze kant nog te beleven. De mooi vrij gespeelde 
Dinand schoot met een strak schot de bal over de te ver uit zijn doel staande keeper en redde 
daarmee de Elistha eer voor vandaag.  
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VERJAARDAGEN 
 

MEI JUNI

02 ARIE VAN NIEKERK 03 SAMIRA BCHENAOUI

02 BART OTTER 03 GERT VAN HAAREN

04 SILVIO VAN WINSEN 03 BRAM HENDRIKS

06 JAIMY BERNS 03 JAYDEN JANSSEN

06 KIKI RUTTEN 03 KYANO TORRES THOOLEN

07 TIM WILCKE 05 JURROEN CLUITMANS

08 TIMO SCHOONDERWALDT 05 FERRY LEIWAKABESSY

10 NICK JACOBS 06 EDWIN BOONE

11 JEROEN GIELING 06 CHRIS VELTKAMP

11 GERRIT RIJNDERTSE 07 LYVANA JANSSEN

11 WILCO DE WIT 08 MARCIANO SAPULETEJ

12 BEN HOLTROP 09 MARIJN GASEB

15 JOHAN WILLEMSEN 09 CARMEN HENDRIKS

16 FABIAN MULLER 09 LARS STEVENS

17 ZIGGY LATUNY 10 ROWAN JANSSEN

18 VINCENT BRANDSEN 10 DICK SCHUIJL

18 TYGO JANSEN 11 ENES AZIZOGLU

19 FRANK WOLVEN 11 MILO GASEB

20 GUUS VAN EIJK 11 THOMAS WILLEMSEN

20 DENNIS OVEREEM 12 BAS VAN DER MOLEN

20 TREVIN TEUNISSEN 13 KAYLEIGH BERGENHENEGOUWEN

21 AKAY UZUN 13 RALF VAN ECK

22 DANEE GERRITSEN 13 WIM JANSEN

22 JAN HENDRIKS 13 LUCAS JANSSEN

23 THOM HAGEMAN 13 NICK KEXEL

23 JESSICA JANSSEN NEDERVEEN 14 TUYEN M NGUYEN

23 JOZEF KERSTEN 15 ELENA MAATITA

24 LUGANO MANUSIWA 17 ALYSSIA MAATITA

25 RONNIE TEN KATE 18 HARM FOKKENS

25 MICK POTHOF 21 ILSE SCHUURMAN

26 EZRA HETHARIA 21 JORDI ZETZ

28 JAN VAN KLEEF 22 ASTRID HENDRIKS

28 LEN THIJSSEN 24 JOB BURGERS

31 IWAN VAN DE KAMP 24 NICK CORNELISSEN

26 JEFFREIJ VAN LEUR

27 SIDNEY VAN SETTEN

28 PATRICK VAN DEN BROEK
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ONZE SPONSORS 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AMI KAPPERS kapper IUVARE, administratie en belastingen

AUTOBEDRIJF BEUSE JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN JEWELZ & MORE

BLOEM-ID L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MANTEL for fashion and sport

COLOURS HOME VAN AALST MEGALUX rolluiken en zonwering

DA VAN OORT drogisterij NOTARISSEN ELST

DE KLOMP, dierenartsen ONDER DE TOREN

DE LEEUW TOPSLAGERIJ OUWERLING OPTICIENS

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PLAZA HENDRIKS cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DRIES EN CO, restaurant ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

EXPERT ELST electronica winkel SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes SHARP, document solutions

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant SNS Bank

HUTING, schilderwerken VAN HULZEN cafetaria

ING.BUREAU SELMAN. VINK HEKWERKEN ELST  
 

RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN ING. BUREAU SELMAN

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 SNEL GESLAAGD Nijmegen 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, Top slager RGS GLAS ELST

DENNED, Beheer en Onderhoud BV RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DRIES EN CO, restaurant SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

ETOS ELST SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.

FINE FOOD VILLAGE SNELDERS SPORT

FLYNTH, accountants en adviseurs SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen

GLASAMBULANCE BV SNS BANK

HARTELUST pannenkoek villa STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HCI Bouwcenter ULTI PRINT, zeef en textielprint

HENDRIKS CLEANING UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WIDO BV, kraanbedrijf

HET WAPEN VAN ELST, HCR WITJES, makelaars

HUISMAN, electrotechniek IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

HYPOTHEEKHUYS ELST ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

IMPACT PERSONEEL B.V.  
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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  Els van Mierle  s.c.elistha@hetnet.nl    
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 juni 2018 

mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
mailto:s.c.elistha@hetnet.nl
mailto:jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl
mailto:jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl
mailto:jeugdapc@sc-elistha.nl
mailto:pcluitmans@gmail.com
mailto:noamiladionne@hotmail.com
mailto:Marco.hofman1972@gmail.com
mailto:info@linocare.nl
mailto:holtrop071948@kpnmail.nl
mailto:pr@sc-elistha.nl


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 45     Clubblad 363 

 


