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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Dit is alweer het laatste clubblad voor de zomervakantie . 
Het was dit keer niet moeilijk om het blad redelijk goed gevuld te krijgen. 
Zo zijn er verslagen van wedstrijden, kampioenschappen, bekerwinst  en het weer geslaagde 
jeugdkamp maar ook de veranderingen in het bestuur. 
Inderdaad de veranderingen in het bestuur, die best een grote impact hebben, omdat een aantal 
bestuursleden nu te maken krijgen met dubbelfuncties en dat is gezien het toch al heersende  
tekort aan vrijwilligers een groot probleem. 
 
Verder is er iets in het clubblad veranderd i.v.m. de nieuwe Privacywet. Persoonlijke gegevens 
worden alleen maar opgenomen na schriftelijke toestemming. Zo worden er ook geen verjaarda-
gen meer gepubliceerd. 
 
Ondanks dat er de komende periode geen wedstrijden zijn hoop ik dat er toch voor het volgende 
clubblad weer voldoende stukjes en foto’s worden geleverd. Adres is clubblad@sc-elistha.nl  
 
Ik wens U allen een prettige vakantie en een goede start van het volgende seizoen. 
 
Wim Hendriks 
 

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 
 

Belangrijke mutatie in bestuur 

 
Elistha heeft een nieuw bestuur. 
 

Onze club heeft in een bijzondere Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekregen.  
Martin de Goey was vijf jaar de voorzitter van de club maar vanwege persoonlijke redenen moest 
hij zijn functie als voorzitter neerleggen. Omdat ook penningmeester Jurroen Cluitmans aangaf uit 
het dagelijks bestuur te gaan, is de voetbalclub druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk op 
te lossen.  
Met Wilko Visser (jeugdvoorzitter van Elistha) als interim voorzitter, Els van Mierle als secretaris 
van de club en Marco Hofman als vice voorzitter  is er een nieuw dagelijks bestuur gevormd.  
Op deze manier kan de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij Elistha optimaal voortgezet worden. 
Het nieuwe bestuur wil graag een nieuwe weg in slaan, waarbij het karakter van de club om  
samen een voetbalfamilie met een oranje hart te zijn, plezier, genieten en presteren voor alle 
teams voorop zal blijven staan.  
De ledenvergadering ging met de nieuwe bestuursstructuur unaniem akkoord en sprak het ver-
trouwen met een grote opkomst uit in het nieuwe dagelijkse bestuur. 
 

Toch zondagvoetbal 

 
Tijdens de bijzonder Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2018 is er door een aantal leden het 
verzoek ingediend om toch op zondag te kunnen voetballen. Dit ondanks dat tijdens de ledenver-
gadering van 2 maart jl. was besloten dat we een zaterdagclub worden zonder zondag teams. 
De aanwezige leden stemden in met dit verzoek. 
Dus het volgende seizoen wordt ook weer met een team deel genomen aan de zondagcompetitie. 
Dit betreft een lager voetbal team. 
 

LIDMAATSCHAP 

 
Lid worden 
van Sportclub Elistha  is simpel. 
Alle nodige informatie staat op de website bij https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/ 
Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden.  
Dit is overigens ook verkrijgbaar in de ontvangstkamer op de Pas. 
 
Opzeggen lidmaatschap. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur. 
Adres: SC Elistha Ledenadministratie, Postbus 111, 6660 AC Elst, 
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe  
seizoen.   Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is de contributie voor het gehele 
seizoen verschuldigd. 
 
Wijzigingen 
Het komt nog vaak voor dat wijzigingen in gegevens niet tijdig worden doorgegeven. 
Hierbij nog het verzoek om wijzigingen in naam, adres, woonplaats of andere zaken die van  
belang zijn voor de ledenadministratie en/ of de contributie vaststelling direct en tijdig door te ge-
ven aan de ledenadministrateur. 
Dit kan worden gericht aan de ledenadministrateur p.a. SC Elistha, Postbus 111, 6660 AE Elst 

 
 

https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/
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DRIES EN CO verlengt contract als hoofdsponsor 

 

DRIES EN CO (het restaurant in Elst waar u kan genieten van een heerlijke lunch, borrel of 

diner) blijft ook de komende jaren hoofdsponsor van Elistha.  

Het aan het einde van het seizoen aflopende contract is voor de komende drie seizoenen  

verlengd. 

Eigenaar Theo Driessen en Elistha zijn zeer content over de prettige samenwerking. 

Het bestuur is zeer verheugd dat het tot verlenging van de overeenkomst is gekomen.  

 

Theo Driessen bedankt!! 

 

DRIES en CO, hét adres voor een heerlijke lunch, een gezellige borrel of een fantastisch diner.  

Betaalbare prijzen , gastvrijheid en kwaliteit op No. 1. 

 

 

 
 

 

https://www.driesenco.nl/
https://www.driesenco.nl/


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 6     Clubblad 364 

 
 

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 7     Clubblad 364 

 

  

 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 8     Clubblad 364 

Elistha JO13-1 KAMPIOEN 

 

 
             
Elistha JO13-1 is zonder zelf te spelen kampioen geworden in de tweede klasse.  Spelers en staf van harte 
gefeliciteerd met dit geweldige resultaat. 
De volgende dag werd het team ook nog winnaar van een toernooi bij DVV. Dus een dubbel succes dat 
weekeinde. 

 
NB De foto's zijn aangeleverd en we gaan ervan uit dat de ouders van de spelers akkoord gaan met plaatsing. 
Als dit niet het geval is kan er bezwaar worden aangetekend bij pr@sc-elistha.nl 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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Elistha JO11-1 wint KNVB Beker 
 

 
 

Elistha JO11-1 heeft de KNVB beker gewonnen.  
We zijn trots op Jelte Harbers, Jelte, Vitish, Ivar, Milo, Thijn, Ziggy, Jort, Vince en trainers Harm en 
Coen. 
 
NB De foto's zijn aangeleverd en we gaan ervan uit dat de ouders van de spelers akkoord gaan met plaatsing. 
Als dit niet het geval is kan er bezwaar worden aangetekend bij pr@sc-elistha.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 PR commissie 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:pr@sc-elistha.nl
mailto:pr@sc-elistha.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 je-
zelf           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/


     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 12     Clubblad 364 

JEUGDKAMP 2018 
 

Vrijdag 8 juni 2018 om 18.00 uur zijn onze jeugdleden vertrokken naar onze vertrouwde locatie 
Brabantbos voor een fantastisch jeugdkamp.  
Waar onderweg de bus werd afgebroken door onze jongste jeugd die voor het eerst mee waren 
en de auto's die reden ook flink tekeer gingen was er nog een serene rust in Lierop waar op dat 
moment de laatste voorbereidingen werden getroffen.  
Ruim een uur later was het gedaan met de rust en hebben we een super weekend gehad. Er is 
een voetbalquiz gespeeld, de jongste jeugd ging op dierengeluiden spel en de oudste jeugd heeft 
een fantastische dropping gehad om vervolgens lekker een feestje te bouwen op de slaapzalen. 
Zaterdag hebben we gezellig met z'n allen ontbeten en vervolgens een zeskamp voltooid. Daarna 
heeft de jeugd heerlijk tijd voor zichzelf gehad en is er natuurlijk ook nog een bbq geweest en was 
er weer een prachtig kampvuur gebouwd. Na weer een kort nachtje was het zondag na het ontbijt 
alweer tijd om de spullen in te pakken en richting huis te gaan. 
Het was een fantastisch weekend waarvan we met z'n allen enorm hebben genoten!  
Hier volgen een aantal sfeerfoto’s 
 

 
 

 
 
NB De foto's zijn aangeleverd en we gaan ervan uit dat de ouders van de spelers akkoord gaan met plaatsing. 
Als dit niet het geval is kan er bezwaar worden aangetekend bij pr@sc-elistha.nl 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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VERSLAGEN ELISTHA 1 
 

Elistha 1 – Arnhemse Boys 1                                            Ruststand  0-1              Eindstand  0-4 
Gespeeld op zondag 29 april 2018 

 
Elistha speelt vrij uit , maar verliest 
 
Ook nu weer zonder een aantal stamspelers (Tap, Leenders, Budel, Versteege) moest Elistha het 
maar weer proberen tegen de koploper Arnhemse Boys (AB). 
Trainer Gert van Haaren had er toch weer elf gevonden, die achteraf gezien het de Arnhemmers 
toch moeilijk maakten. 
De vrije trap in de 2e minuut was een waarschuwingsschot van AB'er Damon van Hoften, maar 
Stefan Polic redde knap. 
Zowel Michael Melsasail als Kevin Bons trokken de voet niet terug, gelukkig dat de bal er nog tus-
sen zat, het geluid is mooi. Carlito Wacki kreeg een kansje wat niet meer opleverde dan een 
Elistha corner 
In de 15e minuut een geweldige crossbal op de nummer 15 van AB , maar het was net niet, geluk 
voor de Oranje brigade. 
Bij de volgende aanval werd door Wesley Mortier van AB wel de 0 - 1 gescoord met een mooie 
half achterover vallende volley. 
In de 29e minuut vloog de bal uit een corner laag door het vijf meter gebied bij Elistha en dacht de 
Elster goalie, ik pak hem. 
De steekbal van achteren uit op de sluwe vos en oud Elistha speler Germaine Lenting werd we-
derom een prooi voor de attent oplettende Stefan Polic. Even later was dezelfde speler bijna  
trefzeker, maar zag de bal uit zijn inzet via de buitenkant van de paal naast vliegen. 
De laatste kans voor Elistha was voor Carlito Wacki, die hoog opspringend boven een AB verde-
diger met zijn hoofd geen doel trof. 
Ruststand 0 - 1 
Elistha speelde goed mee met de Arnhemmers en de corner van Noa Hendriks en aansluitend 
weer een corner werd weggewerkt door AB. In de 63e scoorde opnieuw Wesley Mortier na 
,,voordeel"  en joeg de bal hard achter de kansloze Elistha keeper. Stand 0 - 2 
Brahim Mechbal was de vervanger voor Jordey Toonen (64e min) 
In de 66e minuut moest Elistha verder met 10 man, omdat Michael Melsasail na twee maal geel 
mocht gaan douchen. 
Direct ook nog maar een wissel, Romano Brugman voor Max Hendriks. 
AB profiteerde natuurlijk van de overhand situatie en scoorde via de nummer 17, Damon van  
Hoften , de 0 - 3 
Ook Germaine Lenting, normaal altijd scorend, probeerde het in de 75e minuut maar zag het 
“witte “ monster net over vliegen. 
Elistha moest achteruit en zo kreeg nummer 7 Mitchel Jurriens nog een vrije kopkans , maar red-
de Stefan Polic vakkundig. 
Het debuut van Sam Jansen  (17 jaar) kwam in 82e minuut , Carlito Wacki maakte plaats voor 
hem. Een geweldige knal van een AB'er op het Elistha doel werd ook nu weer een prooi voor  
Stefan Polic. 
Net voor tijd was ook hij kansloos, toen Wesley Mortier vrije doortocht kreeg en zo zijn derde 
doelpunt kon binnenschieten. Stand 0 - 4 
Al met al door Elistha goed meegevoetbald en met nog 3 wedstrijden te gaan zijn we bijna weer 
aan het eind van deze kompetitie. 
Scheidsrechter was de heer Omar Khalifa uit Arnhem. 
Rapportcijfer voor de man:   6,5 
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De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

 
 
https://www.snelderssport.nl/ 
 
 
Mahe 
 
 

 
 

Elistha 1 – Jonge Kracht 1                                            Ruststand  0-1              Eindstand  0-4 
Gespeeld op zondag 13 mei 2018 

 
Elistha spaart zich 
 
Elistha speelde op deze regenachtige Moederdag een helft goed mee met Jonge Kracht (JKr) uit 
Huissen. 
Al in de 5e minuut een dikke kans voor JKr. De bal vloog voorbij het Elistha doel, maar het zou zo 
maar gebeurd kunnen zijn. Een gelijke situatie vijf minuten later, daarna een bijna gelijk opgaande 
strijd. 
In de 30e minuut een prima voorzet van Angelo Maätita, die zijn tegenstander op snelheid voorbij 
glipte, de bal werd in eerste instantie weggewerkt, maar werd door Jamiro Raja Boean ingebracht 
al dan niet tegen een Huissense hand aan. 
De scheids zag het niet of wilde het niet zien ! 
In de 32e minuut moesten de Elistha achterwaartsen tot tweemaal toe een corner van JKr on-
schadelijk maken maar beide keren leverde het niets op. 
Carlito Wacki, snel doorgelopen op de uittrappende keeper kreeg de bal op zijn hak en werd het 
een gewone outbal. Met een beetje geluk kan ook dit heel anders lopen. 
De 0 - 1 viel in de 37e minuut na een geweldige redding van Stefan Polic. Nick van der Ham was 
net attenter dan de Elistha achterhoede en prikte de bal onhoudbaar tegen de touwen. 
Ruststand  0 - 1 
Na even de kat uit de boom te hebben gekeken was het toch weer JKr dat het probeerde, maar de 
inzet van JKR vloog via het been van Romano Brugman gelukkig over en bracht de aansluitende 
corner ook niets op. 
In de 56e minuut de eerste wissel bij Elistha, Jamiro Raja Boean er uit en Hylke Baltussen werd 
zijn plaatsvervanger. 
Het regende al, maar nu kwam het met bakken uit de lucht. Op vrije trap in de 58e minuut door 
Romano Brugman werd goed geanticipeerd door JKr. Eerst werd zijn inzet geblokt en de tweede 
keer ketste de bal op de vuisten van de invaller keeper van JKr (44jr) het veld weer in. 
In de 65e minuut een schot op Elistha' s doelman Stefan Polic en werd in de rebound over ge-
schoten.  Stand nog steeds maar 0 - 1 
JKr wel iets sterker met een paar snelle rakkers voorin. 
In de 72e minuut werd het toch 0  - 2 nadat de bal onderschept was door JKR 
Uit de voorzet kon Abdullah Sprenkel de bal bij de tweede paal rustig binnen lopen. 

https://www.snelderssport.nl/
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Diezelfde speler besliste de wedstrijd met een mooi afstandsschot . Stand 0 - 3 
Drie minuten(75e min.) later de wissel Jericho Tap voor Jordey Toonen. 
Ook de JKr keeper moest nog in aktie komen op een schot van Angelo Maätita, de pass was van 
Carlito Wacki. 
In de 79e minuut een gewaagde redding van Stefan Polic , die de bal net voor de aanstormende 
voorhoede speler wist weg te tikken. 
Na 82 minuten kwam Kevin Bons in het veld voor Rowan Leenders (geblesseerd) en was bijna 
succesvol bij zijn eerste inzet. 
Twee minuten voor tijd lepelde Jesper Sluiter van Jonge Kracht de bal over Elistha goalie Stefan 
Polic, nadat de totale Elistha defensie uitgespeeld was. 
Met een handige beweging redde Brahim Mechbal op de doellijn en bleef het 0 - 4 voor de Huis-
senaren. 
Scheidsrechter was de heer Dirk Takes uit de Steeg. 
Rapportcijfer voor de man in het groen :  6 – 
 
 
Pupil van de week was Liam Overeem uit de J08- 2 
Liam kreeg na afloop een mooi vaantje van Elistha en een bal, met 
de handtekeningen van spelers en staf. 
Dit werd overhandigd door hoofdtrainer Gert van Haaren  
 
 
De wedstrijdbal werd  geschonken door   
 

WELKOOP  uit Elst     https://www.welkoop.nl/ 

 
Mahe 
 
 

 
 

EDS1 –  Elistha 1                                                           Ruststand  1-0             Eindstand  3-1 
Gespeeld op zondag 20 mei 2018 

 
Elistha laat de punten in Ellecom 
 
Onder prachtige weersomstandigheden speelde Elistha haar laatste uitwedstrijd van deze kompe-
titie in de zondagsklasse 4 F tegen EDS. 
Ook op kunstgras en in een mooie omgeving. 
De eerste paar aanvallen waren voor Elistha en als vaste meegereisde bezoeker zou je denken , 
dat komt vanmiddag wel goed.  Maar........... 
In de 17e minuut werk aan de winkel voor Elistha' s keeper Stefan Polic , die de bal met zijn voet 
nog wist te keren en een corner weg moest geven, wat niets opleverde. 
Nadat een EDS aanvaller de bal op de lat had geschoten, Hylke Baltussen vallend achterlatend, 
werd er een minuut later wel gescoord al dan niet offside. 
EDS natuurlijk blij met de  1 - 0 
Het duurde tot de 35e minuut alvorens Elistha iets van zich liet zien . 
Uit de voorzet van Luuk Gerritsen, alweer een nieuwe A junior, schoot Angelo Maätita uit de draai 
ineens op goal, weliswaar over, maar toch, goed geprobeerd. 
Twee minuten later kopte dezelfde Maätita de bal maar net naast uit de voorzet van Brahim. 
Ruststand 1 - 0  

https://www.welkoop.nl/
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Elistha gooide iets meer in de strijd, eerst raakte Rowan Leenders de paal en had Luuk Gerritsen 
met zijn kopbal geluk uit de corner van Angelo Maätita . Goed ingekopt trouwens en de stand was 
weer in evenwicht 1 - 1 
Brahim Mechbal (leeg) werd gewisseld voor Jericho Tap in de 52e minuut. 
In de 55e minuut ketste de bal via Danny Versteege' s voet maar net over Elistha' s doel uit een 
EDS corner.   Bijna een e.d. 
Een verre uittrap van Oranje doelman Polic bereikte Luuk Gerritsen , maar voordat hij er iets mee 
kon doen, lag hij al plat op het kunstgras 
In de 57e minuut vloog de rappe rechteraanvaller van EDS langs Hylke Baltussen, 
zette netjes voor en werd eenvoudig binnengelopen.   Stand 2 - 1  
De volgende tien minuten waren weer voor Elistha, eerst zocht Luuk Gerritsen zijn geluk alleen 
over links met een schot maar net over. Een vrije trap bracht ook niets op en nog de kopbal van 
Angelo Maätita ook maar weer net over .  
De voorzet was van Jericho Tap 
In de 74e minuut kwam Max Hendriks in het veld voor Hylke Baltussen. Twee minuten later werd 
het pleit beslecht, de bal vanaf de 16 meterlijn belandde achter Elistha keeper Polic.  Stand 3 - 1  
Ook het wanhoops schot van Kevin Tap, naast, bracht geen verandering in de score. 
Danny Versteege werd nog gewisseld voor Kevin Bons.(79e min) 
De bal uit het laatste schot voor Elistha was van Angelo Maätita, in handen van de keeper EDS. 
Met nog 1 thuiswedstrijd voor de boeg in Elst tegen Westervoort sluit Elistha deze kompetitie af en 
gaat het volgend jaar dus proberen in de zaterdag klasse. 
 
Scheidsrechter was de heer ten Dam uit Hengevelde. 
Rapportcijfer voor de man :  6 - 
 
Mahe 
 

 
 

Elistha 1 –  Westervoort 1                                                  Ruststand  1-3             Eindstand  2-4 
Gespeeld op zondag 27 mei 2018 

 
Ook de laatste wedstrijd met nul punten 
In de aanhoudende regen van begin tot eind probeerde Elistha nog iets te doen aan de schamele 
8 puntjes , vergaard in de voorgaande wedstrijden. 
Uit werd het toen nog 1-1 in de bittere koude dus je zou kunnen denken , waarom ook nu niet ? 
Het begin was veelbelovend , want in de 2e minuut zette Marciano Sapuletej Elistha op een 1 - 0 
voorsprong na een voorzet van rechts. 
Veel plezier had Elistha  niet aan de vroege voorsprong, want vier minuten later maakte Jan Hein 
Wisse (no.10) alweer gelijk door de bal naar een aarzeling in de Elistha defensie rustig binnenkant 
voet in te schieten. 
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Pas echt gevaarlijk werd het in de 30e minuut en stond diezelfde no.10 zomaar alleen voor de 
keeper, geen kans voor doelman Stefan Polic.    Stand 1 - 2  
Romano Brugman' s schot vloog naast uit een corner. 
In de 44e minuut een penalty voor Westervoort (WTV) nadat Romano Brugman volgens de 
scheids op onregelmatige wijze de bal en de man had onderuit gegleden binnen de 16 meter. 
Weer was het de nummer 10 , die de pingel verzilverde en de stand tevens ruststand op 1 - 3 
bracht. 
Na de rust kwam Noa Hendriks voor Brahim Mechbal. 
Elistha dacht gescoord te hebben in de 52e minuut, nadat de bal via de lat weer het veld in kwam, 
werd het terecht voor offside afgekeurd.  Offside van Angelo Maätita 
Romano Brugman schoot nog maar eens op doel,  ja als je niet schiet, scoor je ook niet , echter 
de bal ging maar net naast. 
Jordey Toonen werd gewisseld voor Luuk Gerritsen (55e min) 
Angelo Maätita had Romano Brugman zien schieten en dacht , dat kan ik ook . Goed geprobeerd 
van de 16 meter , maar nu over. 
In de 58e minuut werd Elistha' s droom aan flarden geschoten door.............goed geraden ,weer de 
nummer 10 Jan Hein Wisse van WTV nadat hij ongehinderd de bal kon binnenlopen. 
In de volgende minuten kreeg WTV nog wel een paar mogelijkheden, gelukkig bleef het nog 1 - 4. 
Jericho Tap kwam in het veld (72e min) en Angelo Maätita ging. 
Uit een goede strakke voorzet van Romano Brugman kopte Michael Melsasail de bal achter de 
kansloze WTV doelman.   Stand 2 - 4 
In de 76e minuut redde Stefan Polic vakkundig met de voet en voorkwam hiermee een nog hogere 
score. 
Westervoort probeerde het nog een keer  maar de bal vloog naast. 
Dit was de LAATSTE wedstrijd op de zondag,  hopende dat de ZATERDAG meer beleving en 
vreugde oplevert. 
Scheidsrechter was de heer Booij uit Lobith 
Rapportcijfer voor de man :  5 - 
 
Pupil van de week was Damian Kempkes uit de JO 8 - 2 
Na de wedstrijd kreeg hij een bal met de handtekeningen van spelers 
en staf en een vaantje van Elistha. 
Dit werd overhandigd door hoofdtrainer Gert van Haaren 
 
 
 
 
 
De wedstrijdbal werd geschonken door  
 

 http://www.merkfiets.nl/ 
 
 
Mahe 
 

http://www.merkfiets.nl/
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RESUME seizoen 2017 - 2018 

 
Elistha speelde dit voetbaljaar in  4e klasse F met 5 andere Betuwse clubs. 
Na zes wedstrijden nog steeds nul punten, maar in wedstrijd  7 - 8 - 9 - 10 scoorde  Elistha 10 
punten en steeg het naar de 9e plaats op de ranglijst. 
Een geweldige opleving, maar daarna werd er nog slechts 1 keer gelijk gespeeld uit tegen  
Westervoort (1  - 1) 
 
De wedstrijd thuis tegen Arnhemse Boys op 18 maart 2018 werd afgelast  i. v. m. de barre koude , 
een goed besluit van Elistha maar daarvoor werd wel de rekening gepresenteerd door de KNVB, 
een boete en ook nog 3 punten in mindering. 
 
Doelpunt rijkste wedstrijd werd ''thuis'' nog wel tegen CHRC met een score van 4 - 10 verloren. 
In 11 wedstrijden werd er niet gescoord , maar kreeg Elistha wel 49 doelpunten tegen. 
 
De beste scheidsrechter was, net als verleden jaar,  Luuk van Zuijlen uit Nijmegen met een rap-
portcijfer van 8- in de wedstrijd Jonge Kracht - Elistha.(3 - 3 ) 
De minste was Cees Neelis uit Angeren met een rapportcijfer van 4-  in de wedstrijd Elistha - GVA 
(0 - 4 ) 
 
Elistha   1e periode :    12 gesp.   3 gew.    2 gel.   7 verl   11 pnt    14  - 41 
               2e periode :    12             0            0          12          0  xxx   12  - 53 
 
xxx  Door de puntenaftrek  - 3 pnt 
 
Elistha thuis                  12              3             0           9            9           13  - 40 
             uit                      12              0             2          10           2           13  - 54 
                                       ------------------------------------------------------------------------------- 
 
               TOTAAL           24              3             2         19           11 xxx   26  - 94 
                                        ======================================== 
 
Met de vele wisselingen , blessures en veel spelers uit het A team moest trainer Gert van Haaren 
maar zien wie hij die zondag wel tot zijn beschikking had. 
Een niet te benijden trainer, maar hij sloeg zich er toch doorheen in de hoop dat volgend seizoen 
het geluk hem weer toelacht in de zaterdagklasse. 
 
Wie weet...................! 
 
Mahe 
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VOETBALPOULE ELISTHA 1 
 
 

 
 
 
 

ZATERDAG VOETBAL ELISTHA 1 
 

Met ingang van het seizoen 2018-2019 gaat ons eerste elftal op de zaterdag voetballen. 
Het is nog niet bekend in welke klasse we gaan spelen, maar we gaan er maar van uit dat we 
in de klasse komen met de andere Betuwse ploegen Valburg, Dodewaard, EMM en Uchta, 
zodat we toch een aantal derby’s gaan spelen. 
Zoals gezegd, dit is nog niet bekend. 
We kunnen we al vast mededelen dat de trainingen weer beginnen op donderdag 23 augustus 
2018. 
Ook is er al een vriendschappelijke wedstrijd gepland en wel 
Elistha 1 – Wodansek op zaterdag 25 augustus om 14.00 uur.  

 
 

Tot het volgende seizoen op onze velden!!! 
 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 25     Clubblad 364 

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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Pupil van de week 
 

Op zondag 13 mei mocht Liam Overeem pupil van de week zijn.  
Aangezien Liam natuurlijk zowat op de Elistha velden is geboren was hij zo trots als een pauw. 
De grensrechter van die dag was natuurlijk ook nog eens een keer papa dus het feest kon niet 
meer stuk. 

 
 
 
Liam heeft ontzettend genoten van alles en samen met de jongens van het eerste heeft hij de boel 
goed op de kop gezet, want wat kunnen de grote mannen hem toch goed stangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar gelukkig was er ook nog een held voor  
Liam die dag en dat was niemand minder dan 
de hoofdtrainer.  
Gert je bent de held van Liam geworden en je 
naam horen we nog vaak vallen. 
 
Mannen enorm bedankt voor deze geweldige 
dag waar Liam ontzettend van heeft genoten!  
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Verslagen Elistha JO15-1 
 

VV Barneveld JO15-1  - Elistha  JO15-1                                                 Eindstand  4-5 
Gespeeld op zaterdag 12 mei 2018 

 
C1 wint rare wedstrijd in Barneveld 
Een rare wedstrijd, want telkens als het gelijk stond, scoorde Barneveld een goal binnen 2 minu-
ten. Behalve bij de laatste gelijke stand, toen sloeg alsnog Elistha toe.  
Binnen twee minuten de eerste achterstand, een voorzet vanaf de achterlijn, een verkeerde be-
oordeling door Ayte en een mispeer van Sem, 1-0 voor de laagvlieger in onze klasse. Om zelf 
geen laagvlieger te worden moest hier wel uit een ander vaatje worden getapt. Maar vooral met de 
mond waren we in vorm, veel praten tegen elkaar, veel mopperen. Maar om goed te voetballen 
moet je juist veel bewegen, veel goede ballen inspelen en veel aan de bal willen zijn. Het energie-
niveau van onze ploeg was erg laag vandaag en dus kon de toch bepaald niet indrukwekkende 
tegenstander (met alle respect) ons gemakkelijk bijbenen. Toch kwamen we na 20 minuten op ge-
lijke hoogte, een mooie actie van onze aanvoerder kon tot doelpunt worden verwerkt door Dennis. 
Lang konden we niet genieten van deze gelijke stand, wij kregen een corner en het duel om de 
afgeslagen bal werd eenvoudig verloren. De counter leverde een nieuwe achterstand op en met 
deze achterstand gingen we naar binnen. Nadat we kort na rust op gelijke hoogte waren gekomen 
leken we binnen no time de wedstrijd weg te geven. 3-2 en 4-2 waren ronduit cadeautjes en het 
leek erop dat het geloof en vertrouwen er totaal niet meer waren. Met een prachtige kopgoal 
bracht Mila, met zijn 2e van de middag, ons terug in de wedstrijd. 4-3 met nog 22 minuten te spe-
len. Echt druk kregen we er niet op, daarvoor was het spel, als team zeker, te matig. Hoe niet 
verwacht was dan ook de gelijkmaker van Dennis in de voorlaatste minuut, prima afgerond alleen 
voor de keeper. In blessuretijd zelfs de winnende nog, een diepe bal, volgens de scheidrechter 
geen buitenspel, volgens de grens en spelers van Barneveld wel. Een diepe bal dus, spelers van 
de thuisploeg die stil bleven staan, de scheids die Cane door liet lopen en Cane die denkt "ik hoor 
geen fluitje, laat ik hem maar voorgeven", Dennis die hem voor de zekerheid maar binnenschiet. 
De scheids die aangeeft het zelf prima te hebben gezien en zo ineens heb je 3 punten, raar einde 
van een rare wedstrijd.  
 

Brakkenstein JO15-1  - Elistha JO15-1                                                  Eindstand  0-0 
Gespeeld op maandag 14 mei 2018 

 
Wederom een punt voor de C1 
Een mooie wedstrijd, 2 teams die allebei de wedstrijd hadden kunnen winnen. Veel strijd, veel du-
els en een goede scheidsrechter. Voor rust niet zo gek veel kansen, veel voetbal op het midden-
veld en twee achterhoedes die de zaakjes prima voor elkaar hadden. Onze kansen lagen voorla 
op rechts via de deze avond ongrijpbare Bram, zijn beste moment een bal over de keeper op de 
lat. Nog een gevaarlijk moment via Bram en al dan niet een penalty. In de rust gaf Bram aan het 
ook niet zeker te weten, dus geen strafschop en goed gezien door de scheidsrechter. De kansen 
voor Brakkenstein via de rappe buitenspelers en op de momenten dat ons middenveld op een lijn 
speelde. Maar echt gevaar voor rust was er niet. In de 2e helft wat meer kansen, zo werden er 2 
doelpunten van Brakkenstein afgekeurd, 1 voor buitenspel en een omdat de laatste man bij een 
vrije trap de bal met de hand in het doel sloeg. Elistha kreeg een 1 tegen 1 met de doelman voor 
Dennis, helaas struikelde hij voorbij de bal op het moment dat je hem al ging tellen. De grootste 
kans van de wedstrijd kreeg Mila, na een actie van Bram op rechts kreeg hij de bal op een presen-
teerblaadje maar hij stond net iets voorbij de 2e paal en dsu tikte hij de bal op de paal ipv binnen. 
In de laatste fase van de wedstrijd vloeiden de krachten bij Elistha weg, en dat pas op de helft van 
deze Engelse week. (4 wedstrijden in 8 dagen) Maar op karakter werden de punten alsnog ge-
deeld, hier had iedereen vrede mee.  
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Elistha JO15-1  - SV Otterlo JO15-1                                                        Eindstand  2-1 
Gespeeld op woensdag 16 mei 2018 

 
Winst voor de C1 in de derde wedstrijd in vijf dagen 
Een 2-1 overwinning tegen Otterlo, de uitslag doet vermoeden dat het spannend was. Toch was 
het lang een eenzijdige partij voetbal. Elistha speelde erg goed, een goed positiespel, veel rust 
aan de bal, goede loopacties. Dat het bij rust slechts 1-0 was lag voornamelijk aan het feit dat de 
laatste pass het minst verzorgd was op deze avond. Tot aan de zestien meter van de gasten 
speelden we prima, daarna hield het te vaak op, onnodig ook vooral omdat we voor rust heer en 
meester waren. Na rust aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, Elistha begon weer sterk en dit resul-
teerde in de 2-0. Vanaf dat moment echter kwam het verval, slordig spel en uit positie lopen, net 
een stapje minder doen. De tegenstander kreeg weer vertrouwen en nadat ze tegen hadden ge-
scoord, toen we bij een snel genomen vrije trap niet op stonden te letten, leek de wedstrijd nog te 
kunnen kantelen. Alleen zover liet Elistha het toch niet meer komen, wederom op karakter werden 
de punten binnengesleept. 
Nu een tweetal dagen rust voordat we wedstrijd 4 in acht dagen gaan spelen, ditmaal uit bij Ona in 
Wageningen.  
 

ONA’53 JO15-1  - Elistha  JO15-1                                                        Eindstand  2-3 
Gespeeld op zaterdag 19 mei 2018 

 
C1 wint in Wageningen 
Een zeer spannende pot voetbal, met een zege die uiteindelijk nog zwaar bevochten was. Ona 
had deze competitie al zijn thuiswedstrijden gewonnen, dus op voorhand een zware pot. Elistha 
speelde in de eerste helft een prima wedstrijd en nadat Dennis na 10 minuten de paal had geraakt 
na een geweldige opening van Mila, scoorde Dennis na 22 minuten op aangeven van Bram wel. 
Elistha speelde niet alleen goed, het vocht ook voor iedere meter. Tegen deze prima tegenstander 
was dit ook nodig, wan t met name de voorwaartsen van Ona waren fysiek sterk en snel. Toch 
hadden Timo, Jesper, Nathan, Sem en later ook John de zaken goed onder controle. Het midden-
veld speelde prima samen en veroverde veel ballen. Na 25 minuten weer een kans voor de snelle 
rakkers voorin, Dennis schoot ditmaal voorlangs, maar in de 28ste minuut een geweldige steekpas 
van Kay, goed gekeken en gelopen door Bram en Dennis kon binnentikken. na 31 minuten een 
overtreding van Roel, de scheidsrechter vond het geel waard en daarmee speel je dan als team 
10 minuten met een man minder. Erg overtrokken maar je hebt het er maar mee te doen, een om-
zetting, Mila die een linie terug zakt en de twee snelle buitenspelers die spitsen worden en door. 
Met veel strijd geven we ook met een man minder niet veel weg en nadat we weer compleet zijn is 
het weer Dennis die na een fout van Ona van dichtbij kan binnentikken en we staan zelfs met 0-3 
voor. 
Bram krijgt de ideale mogelijkheid op de definitieve beslissing maar hij mist 1 op 1 met de keeper. 
3 minuten later is het aan de andere kant wel raak en Ona ruikt bloed. 
Als 1 minuut later Bram weer een kans krijgt en mist zie je de wedstrijd kantelen, Elistha denkt 
"het zal toch niet" en Ona geeft nog eens extra gas. 
9 minuten voor tijd scoren ze zelfs 2-3 uit een corner waarbij ze de lengte prima benutten. Verder 
laat Elistha het niet komen, met een over mijn lijk mentaliteit vechten ze tot het laatste fluitsignaal 
en slepen de drie punten uit. 
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Elistha  JO15-1- Blauw Geel   ’55 JO15-1                                              Eindstand  3-4 
Gespeeld op zaterdag 26 mei 2018 

 
2-0 voor bij rust en toch verliezen, C1 geeft het zelf weg.  
In een wedstrijd om plek 4 geeft de C1 een voorsprong uit handen en daarmee de wedstrijd.  
Zonder goed te spelen stonden we met 2-0 voor tegen de gasten uit Ede. 2 prima doelpunten, van 
de laatste weken in vorm zijnde Bram, en goed teamwerk lieten de tegenstander voor rust redelijk 
radeloos achter. Geen vuiltje aan de lucht leek, maar in de rust wel een waarschuwing voor verval, 
want zo goed was het veldspel dus niet. 
Direct na rust, binnen de minuut een tegengoal, een fout op het middenveld, slap ingrijpen van de 
verdediging en de tegenstander was terug. Eigenlijk kregen we het in de tweede helft niet meer op 
de rit, het was slap, ongeïnspireerd, net allemaal een stapje minder en later doen.  
De tegenstander had het na rust erg simpel, zonder dat ze een strobreed in de weg werden ge-
legd konden ze naar hartenlust aanvallen. Het was dus ook niet gek dat ze de achterstand ombo-
gen in een ruime voorsprong, een minuut of 7 voor tijd leek Elistha nog terug te komen in de wed-
strijd. Roel kon een vrije trap van Timo binnenlopen. De tijd ontbrak verder om nog gelijk te ma-
ken, dat zou op basis van de 2e helft ook niets meer uit hebben gemaakt. Het slechte gevoel zal 
op dat moment al in de ploeg, immers wel duidelijk bleek weer dat goed voetballen begint bij een 
goede instelling. Daarin was het verschil tussen vorige week en vandaag doorslaggevend.  
In punten maar vooral ook in uitvoering.  
 
 

Aquila  JO15-1- Elistha JO15-1                                                         Eindstand  1-1 
Gespeeld op zaterdag 2 juni 2018 

 
C1 sluit af met een punt 
De laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Aquila in Dreumel, altijd lastig zoals sommigen onder 
ons nog wel weten vanuit een ver verleden. Ook vandaag een pittige pot, maar de onverzettelijk-
heid van Elistha was hartverwarmend. Een prima start van de wedstrijd van Elistha zijde.  
Goed voetbal, veel beweging en diepgang bij de zijkanten. De eerste grote kans kwam op naam 
van Bram, maar de keeper kon de bal tot corner verwerken. Na een minuut of 15 kwam de thuis-
ploeg wat beter in het spel en nam het initiatief langzaam over, ineens begonnen ze ook te voet-
ballen met een sterke rechtsbuiten die voor het meeste gevaar zorgde. De ruststand 0-0 was ech-
ter logisch, Timo met zijn inzicht, Jesper met zijn enorme drive en Nathan corrigeerden waar no-
dig.. John ging terug naar Elst voor de derby met C2 tegen Spero, en Timo viel geblesseerd uit, 
dus wat aanpassingen in het elftal. Al snel, door de aanpassingen misschien, een tegengoal.  
Ibo, vanuit D1 uitgeleend scoorde een prima doelpunt. Maar ja, Ibo speelt bij ons als verdediger 
en dus verschalkte hij Ayte, dat is dan weer net niet de bedoeling. 
De wedstrijd, met veel strijd en fysieke duels, bleef boeiend. Niet zozeer qua spel maar wel om te 
zien hoe onverzettelijk onze ploeg kan spelen. 
Elistha bleef op zoek naar de aanval maar ook Aquila ging op jacht naar het 2e doelpunt. een 
kwartier voor tijd was het Elistha, Bram om precies te zijn, die de gelijkmaker binnenschoot met 
zijn chocoladebeen.  
Twee teams die daarna door bleven jagen op de winnende, de blessures die zich opstapelden bij 
Elistha en daarmee wat omzettingen. Veel strijd want dat punt moest en zou mee naar Elst. 
Dat laatste werden er bijna nog drie met een schot langs de verkeerde kant van de paal door Mila, 
maar dat was teveel van het goede geweest. 
Elistha C1 sluit het seizoen af met een punt en met een opgeheven hoofd. Het was een prima sei-
zoen maar zoals de jongens ook al in de bespreking aangaven "er is nog voldoende ruimte voor 
persoonlijke verbetering"  
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Verslagen Elistha JO13-1 
 

SML JO13-3  - Elistha JO13-1                                                            Eindstand  0-8 
Gespeeld op zaterdag 12 mei 2018 

 
Een goed begin is het halve werk voor JO13-1  

Op deze mooie zomerdag was het team compleet om de strijd aan te gaan met de Arnhemse gastheren. 
Stiekem blijven we met een schuin oog naar boven kijken op de ranglijst, waar alle opties nog open zijn 
voor een (zeer) goede eindklassering in deze tweede klasse. Fel starten was de opdracht, zodat we niet 
tegen de hitte hoeven te knokken, maar goed bij de les zijn. Deze opdracht werd ter harte genomen. Uit de 
eerste aanval waar Milo de bal goed kaatste op Silvio werd Gio door Silvio de diepte in gestuurd op rechts. 
Gio had een te scherpe voorzet in huis die prompt over de keeper het doel in viel. Na 30 seconden de eer-
ste voorsprong te pakken! In het vervolg van de eerste helft werd er alleraardigst gevoetbald. Een aantal 
mooie combinaties tot gevolg en een tweede doelpunt kon niet uitblijven. Een beetje gefrommel voor de 
goal waarna Cas goed in de ruimte werd ingespeeld zodat de 0-2 van dichtbij een koud kunstje was. Vlak 
voor rust een vergelijkbare situatie waarin wederom Cas het eindstation was, daarmee stond de 0-3 rust-
stand op het bord.  
Na rust was het allemaal iets gezapiger, toch nog behoorlijk wat momenten van opwinding door goede 
aanvallen. SML kwam er niet meer aan te pas. Het was Tygo die na een combinatie met Milo voor de 0-4 
zorgde met het puntje van de teen. Wedstrijd gespeeld. Uit een voorzet van Cas viel vervolgens door een 
eigen doelpunt van de ongelukkige verdediger de 0-5. Milo speelde zich zelf goed vrij en rondde beheerst 
af: 0-6. Slotakkoord wederom voor de grote teen van Tygo. Na een goede aanval kreeg hij wederom op het 
laatste moment zijn grote teen tegen de bal voor de 0-7. Tevreden trainers en spelers na afloop van de 
wedstrijd. Volgende week de thuiswedstrijd tegen laagvlieger de Bataven 
 

 
 

Eldenia  JO13-2 G  - Elistha JO13-1                                                            Eindstand  2-3 
Gespeeld op woensdag 23 mei 2018 

 
JO13-1 met de hakken over de sloot naar overwinning in Elden 
Op deze woensdagavond heeft de JO13-1 met de hakken over de sloot de buit binnen gesleept in Elden. 
Zonder de licht geblesseerde Borre had het vandaag toch heel anders kunnen lopen. Minstens 10 opge-
legde kansen verzuimden we te verzilveren. Sterker nog. Al na 3 minuten hadden we 3x de kans gemist de 
score te openen. Milo met een mooie kopbal, Reno was dichtbij en ook Gio was in de buurt van de ope-
ningstreffer. Voor rust hadden we nog een heleboel kansen over als we al niet afgevlagd werden door de 
zeer dubieus vlaggende grensrechter van Eldenia. 0-0 met rust dus tijd voor wat omzettingen na rust. Ibo 
werd in de punt geposteerd om snel een beslissing te forceren. Dit pakte goed uit. Meer dreiging en druk 
van de Elistha boys leidde direct weer tot kansen. Cas brak de ban. Alleen op de keeper af wachte hij lang, 
maar schoot uiteindelijk goed binnen in de korte hoek. Vlak erna weer Cas die uit een kluts situatie stuite-
rend voor zijn voeten kreeg. Met zijn chocoladebeen schoot hij de bal hard en onhoudbaar tegen de tou-
wen. Door een moment van onachtzaamheid achterin kreeg de Eldenia spits de kans de bal over Teun te 
lobben. Spanning terug dacht men in Elden. Maar van zeer korte duur aangezien Ibo, de diepte in gestuurd 
door Reno, de bal behendig binnen schoot na een individuele actie. Eldenia richte zich nog 1 keer op, ge-
holpen door een wat warrig fluitende scheidsrechter. Uit een snel genomen (maar onterecht gegeven) vrije 
trap dacht Franklin de bal weg te werken. Hij werd echter hard geraakt maar waar iedereen wachtte op een 
fluitje van de scheidsrechter voor een vrije trap mocht Eldenia door en lag de bal binnen. 2-3. Franklin 
moest uiteindelijk de strijd staken door deze overtreding.  
 
In de laatste 5 minuten was het af en toe nog billen knijpen. Ook Tygo viel uit met een blessure na  
een harde charge, maar de Elistha boys hielden stand. We hadden de wedstrijd ook nog kunnen beslissen, 
maar waren niet gretig genoeg voor de goal. Het laatste fluitsignaal was een bevrijding! Alle kansen nog 
open voor een eventueel kampioenschap. Zaterdag onze laatste wedstrijd winnen en dan afwachten wat er 
de week erna in Leuth gebeurt!  
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Verslagen Elistha JO13-2 
 

SKV JO13-3  - Elistha JO13-2                                                         Eindstand  2-2 
Gespeeld op zaterdag 12 mei 2018 

 
D2 knokt zich naar een 2-2 gelijkspel tegen koploper SKV 
Op het mooie sportpark de Zoom, midden in de Wageningse bossen legden de boys een goede 
prestatie op de mat. Zonder de vakantievierende Rein en Ramon maakten we het de gastheren 
knap moeilijk. In de eerste helft was het een gelijk opgaande strijd. Aan beide kanten wat kansjes, 
Brunel aan onze kant in de spits en de SKV spits (hadden wel broers kunnen zijn) was ook af en 
toe gevaarlijk. Onze aanwinst Ashraf was vandaag overal, mooie aanvallende acties, dribbels en 
verdedigende slidings, hij had ze vandaag allemaal in huis. Uit een beetje een kluts aanval namen 
we de voorsprong. Een mislukte poging en de bal rolde voor de voeten van Benjamin. Die had een 
enorme uithaal in gedachte en deze kwam er ook. De bal dreigde richting cornervlag te gaan, 
maar helemaal achterin stond ons goudhaantje van vandaag Brunel nog die de onbedoelde voor-
zet keurig binnen tikte. SKV was toch een beetje van slag. Alle voorgaande wedstrijden hadden ze 
tot nu toe gewonnen en daar stonden ineens 11 oranjehemden op voorsprong. Tot de rust hielden 
we de voorsprong vast. In de twee helft begonnen we sterk. We hadden SKV al twee keer pijn 
kunnen doen, maar we kregen de bal er niet in. Uit een tegenaanval scoorde SKV ineens bijna, 
maar Teun stond paraat. De mooiste kans was voor Brunel, hij kon alleen op de keeper af, maar 
zowel grensrechter en scheidsrechter blunderde opzichtig door voor buitenspel te vlaggen en te 
fluiten. Kort daarop gerechtigheid. Weer Brunel die in kansrijke positie kwam, produceerde slechts 
een puntertje, maar zelfs die was te machtig voor de SKV keeper. 2-1! Ontlading bij de boys, maar 
de vreugde was van korte duur. Uit de eerste de beste aanval scoorde de thuisploeg de gelijkma-
ker. Een prachtig afgerond doelpunt overigens. In de laatste 5 minuten hadden beide ploegen de 
winst nog kunnen grijpen. Teun trad 2 x adequaat handelend op en ook wij hadden nog mogelijk-
heden. Gescoord werd er niet meer. Mooi resultaat waarbij we stiekem het gevoel blijven houden 
dat we eigenlijk hadden kunnen winnen...  
 

Elistha JO13-2  - Eldenia JO13- 4                                                         Eindstand  5-1 
Gespeeld op maandag 14 mei  2018 

 
Elistha JO13-2 wederom kampioen kansen missen, maar wint ruim van Eldenia 
Op deze mooie zomeravond speelden de boys hun inhaalwedstrijd tegen Eldenia. Van de tegen-
stander hadden we vandaag weinig te duchten. In plaats van het ons moeilijk te maken hadden ze 
het regelmatig met elkaar aan de stok. Het overwicht van Elistha groeide met de minuut in de 
wedstijd. We hadden met gemak de dubbele cijfers kunnen halen, maar gemakzucht, te weinig 
scherpte, zelfzuchtigheid en domme pech lieten de teller stoppen bij 5. Aan het einde van de wed-
strijd benutte de gasten nog een strafschop voor de eretreffer.  
De eerste helft begon wat gezapig door de warmte. Elistha bouwde aan een overwicht en kreeg 
behoorlijk wat kansen. Dinand, Ashraf, Bas, Ramon... allemaal hadden ze een doelpuntje kunnen 
meepikken, maar de enige die in de eerste helft het net vond was Dinand die volledig vrijgespeeld 
door Bas niet meer kon missen. In de tweede helft was het beetje tegenstand van Eldenia als 
sneeuw voor de zon verdwenen. Moeizaam bleef het en de kansen regen zich aaneen. Wie an-
ders dan Brunel brak de ban. In de eerste helft nog het slot op de deur, maar omdat Eldenia nau-
welijks gevaarlijk werd ging hij in de tweede helft als extra spits spelen. De 3-0 was voor Bas, zijn 
stuiterende schot was niet hard, maar de keeper van Eldenia verkeek zich lelijk hierop. Brunel 
kreeg volop ruimte in de spits en schoot er nog twee in voor zijn hattrick. Ashraf, Tim S en Dinand 
hadden nog een aantal mogelijkheden om zelf te scoren of de bal aan een medespeler te geven 
die er beter voor stond. Helaas werd regelmatig de verkeerde keuze gemaakt waardoor we het 
grote overwicht niet echt in cijfers konden uitdrukken. Niettemin weer een overwinning voor de 
boys die goed meedoen voor een goede eindklassering.  
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RKHVV JO13-5  - Elistha JO13- 2                                                         Eindstand  3-2 
Gespeeld op zaterdag 19 mei  2018 

 
JO13-2 verkoopt zijn huid duur in uitwedstrijd tegen RKHVV 
De Elistha boys gingen vol goede moed naar Huissen voor de wedstrijd tegen de nummer 2 na de 
doordeweekse overwinning op Eldenia en de remise vorige week tegen koploper SKV. Zonder de 
afwezigen linkspoten Dinand en Joao namen we het op tegen de fysiek veel sterkere ?Huis-
senaren. Gemiddeld 10 cm en 10 kilo verschil maakte het een lastige strijd vandaag. Maar na de 
eerste Huissense aanvalsgolven met kunst en vliegwerk overleefd te hebben bleek dat we hele-
maal niet zoveel minder waren. Als we de aan de bal konden komen werd er soms aardig gevoet-
bald. En na wat hachelijke momenten voor onze goal namen we zowaar brutaal een voorsprong. 
Geklungel achterin en Brunel kreeg zomaar een cadeautje in zijn schoot geworpen dat hij natuur-
lijk uitpakte door de bal langs de keeper in het lege doel te schuiven! In de tussentijd werd er hard 
geknokt. Zonder de anderen tekort te doen was de achterhoede onze sterkste linie! Owen en Mike 
in het centrum haalden heel veel weg en Bas en Tom verdedigden fanatiek. Op het middenveld 
zaten ook Ashraf, Rein en vooral Tim W er heel fel op. De boys streden hard en als ze een keer 
voorbij gespeeld werden dan was er altijd wel weer iemand terug om te helpen.  
Ondertussen deed RKHVV serieuze pogingen om gelijk te maken en dat lukte ook. De linker mid-
denvelder van de Huissenaren bleek over een fluwelen traptechniek te beschikken. Een afgesla-
gen bal rolde uit de 16, Teun was nog ver uit zijn doel en de Huissense middenvelder schoot de 
bal hoog over alles en iedereen in het doel. 1-1. Een tegenvaller, maar we bleven goed door gaan. 
Tim W gaf nog een uitstekende voorzet waar Ramon net zijn grote teen niet tegenaan kreeg, maar 
uiteindelijk waren het weer de Huissense verdedigers die ons op het juiste spoor zetten door knul-
lig uit te verdedigen. De bal werd goed opgepikt door onze aanvallers, een schot op doel, bal weer 
los en uiteindelijk kon Ashraf makkelijk de bal over de doellijn lopen. 1-2 vlak voor rust! 
In de tweede helft was het vaak pompen of verzuipen. Binnen 5 minuten schoten de blauwhem-
den de bal al twee keer op de lat. Ook wij kwamen er af en toe nog aardig uit. De grootste kans 
was voor Tim S in de tweede helft. Goed doorgaan van Ramon die eindelijk een keer wat ruimte 
had. Hij gaf de bal goed voor, de keeper zat mis op de stuiterende bal, maar helaas kon Tim zijn 
voet niet tegen de bal krijgen. RKHVV bleef driftig op zoek naar de gelijkmaker. De 1 meter 80 
lange mid-mid trok het spel steeds meer naar zich toe, was fysiek goed, maar kon ook behoorlijk 
voetballen. Dus het was wachten op de gelijkmaker. Uit een doeltrap van Teun kwam de bal weer 
in de voeten van de linkermiddenvelder. Die bedacht zich niet en schoot de bal wederom vanaf 
grote afstand hard en hoog in het doel. Prachtig doelpunt, dat wel, maar wel een domper voor ons. 
Hard knokken bleven we, maar het bleek niet genoeg te zijn. Wederom een afgeslagen bal en de 
de Huissense krachtige afstandschoten hadden dat wisten we. Ditmaal de uitblinker van de 2e 
helft bij de gastheren, de mid-mid, die de bal met uiterste precisie onder de lat mikte. De knock-out 
voor onze boys. Voetballend en op inzet zoals zo vaak dit seizoen niet de mindere, maar uiteinde-
lijk door veel fysiek kracht verslagen. Jammer, maar zeer tevreden trainers vandaag over de gele-
verde prestatie!  
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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 
 
 

Contactpersonen bij Elistha. 
I.v.m. privacywetgeving worden alleen de algemene mailadressen weergegeven 
 
Dagelijks Bestuur:     s.c.elistha@hetnet.nl 
    
Penningmeester:   penningmeester@sc-elistha.nl 
 
Jeugdvoorzitter:   jeugdvoorzitter@sc-elisth.nl 
 
Jeugd coördinator:   jeugdapc@sc-elistha.nl 
 
Techn. commissie jeugd: jeugdtc@sc-elistha.nl 
 
PR commissie:   pr@sc-elistha.nl 
 
 

 

Contributie per 01-07-2018 voor het seizoen 2018/2019 
 

Senioren 
Senioren 35+ 
Senioren 45+ 

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

JO19                         geboren na 1-1-2000 € 198,50   + pasfoto 

JO17                         geboren na 1-1-2002 € 172,50   + pasfoto 

JO15-M015               geboren na 1-1-2004 € 155,00  + pasfoto 

JO13-M013               geboren na 1-1-2006 € 145,00  + pasfoto  

JO11                         geboren na 1-1-2008 € 136,00   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

JO9                           geboren na 1-1-2010 € 112,50 

JO7                           geboren na 1-1-2012 €   72,50 

Niet voetballend lid  €   55,00 

Trainers / leiders €   20,00    (bondscontributie) 

 
 
Inschrijfgeld 
€ 10,00 contant te voldoen bij het inleveren van het aanmeldingsformulier. 
Nadere informatie over lidmaatschap en het aanmeldingsformulier staat op onze website bij: 
https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/ 
 
 
 
 

Sluitingsdatum kopij: 15 augustus 2018 
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