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In juni 1970 nam Chris van Holten - voordien 10 jaren secretaris - de 
voorzittershamer van de heer Levy over. In de zomer van dat jaar stroopten een 
aantal mensen de mouwen op en voorzagen het 2de veld van een lichtinstallatie, 
geschikt voor avondwedstrijden. In 1973 werden de bestaande kleedkamers op "De 
Pas" totaal verbouwd en sterk uitgebreid, zodat de Elistha voetballers zich konden 
verheugen over een centraal verwarmd gebouw met 5 kleedkamers en een 
scheidsrechterskamer, alle met douches, een bestuurskamer en een ruimte voor 
materiaalberging.  
Alle grote en kleine, dikke en dunne helpers noemen is niet doenlijk, doch het 
bezielende werk van Bep Hendriks mag niet onvermeld blijven.  
Hier herinner ik op voetbalgebied aan het 12 jaar oude internationale 
Jeugdvoetbaltoernooi met als vaste deelnemers: Q.S.C. (Wormerveer),  
A.F.C. Ravensdale (Engeland), S.P.O.R. (Frankrijk), V.K. Ninove (België),  
T.S.F. Heuchelheim en T.S.V. Giessen-Klein Linden (West-Duitsland) en Elistha.  
Tweemaal werd dit toernooi door ons georganiseerd. De heren Jan van Eck, Frits 
Stroomberg, Karel van Burk, Wim Nab, Herman Schuyl en Chris van Holten wisten al 
snel welke enorme brok werk de organisatie vroeg.  
 
Zo stond Elistha in 1976 aan de vooravond van haar 50-jarig jubileum met ruim 260 
voetballeden, wat de actieve spelers betreft verdeeld over 6 senioren-, 11 
juniorenteams en 1 veteranenteam. Op "De Pas"  beschikten we over drie 
voetbalvelden, waarvan één met verlichting, een kleedaccommodatie en een 
clubgebouw. (Toen nog in eigendom en in gebruik samen met Sportvereniging 
Spero).  
De daarop volgende seizoen waren de resultaten wisselend.  
De jeugd nam met 10 elftallen (1A, 2B, 2C, 3D en 2E) deel aan de competitie  
In het seizoen 1976-1977 eindigde alle seniorenelftallen (6) in de onderste regionen.  
Aan het einde van dat seizoen werd Elistha B1 kampioen. Dit team slaagde erin elke 
wedstrijd veel toeschouwers te verzamelen langs het veld. Vooral de derby’s met 
Spero waren steeds weer spannend. Dit team van de bekende leiders Frits, Rien, 
Jan, Wim en Hans bestond uit de volgende spelers: Henk Jan Meines, Frits van 
Zadelhof, Gert Jan Willemsen, Gerrit van Veen, Frans Hendriks, Cees de Kleijn,  
Dick Visser, Jan de Bijl, Leon Jansen, Rene van Dorp, Henry ten Westenend  
en Eric Spee.   
Tijdens de winterperiode van 1977 werd de aanzet gegeven tot een uitbreiding van 
de kleedaccommodatie. Het benodigde geld zou door diverse acties bijeen gebracht 
worden. De kleedaccommodatie zou tevens worden voorzien van en afgescheiden 
kleedkamer in verband met de start van de afdeling damesvoetbal met ingang van 
het volgende seizoen. 
Verder weten we dat in het seizoen 1977-1978 het eerste elftal er na een goede 
eindsprint niet in slaagde om kampioen te worden. Het enige senioren elftal dat 
kampioen werd was het zevende (zaterdagmiddag) elftal. Het eerste seizoen dat 
Elistha dus deelnam aan de zaterdagmiddagcompetitie was dat meteen een succes. 
In april 1978 speelden de dames van Elistha hun eerste wedstrijden. Dit waren 
vriendschappelijke wedstrijden en het volgende seizoen werd deelgenomen aan de 
competitie. 
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In het clubblad van februari 1979 stelt het roemruchte zesde elftal zich voor. Dit elftal, 
bestaande uit spelers van ouder dan 30 jaar,  heeft een aantal jaren in bijna dezelfde 
samenstelling gespeeld en werd daarvan bijna elk seizoen kampioen.  
 

 
 

Elistha 6 kampioen in seizoen 1978 / 1979. 

Staand v.l.n.r. Gerit Hendriks (leider), Wim Hendriks (blessure), Melis van Beek, Hans Holtrop, Henk van 
Ingen, Jan Nab, Herman Clappers, Wim Nab. 

Zittend v.l.n.r.: Dick Tap, Dick Schuijl, Hans Claassen, Eef Teunissen, Ruud Wagener, Joop Speijers en 
Bertus Janssen (blessure). 

 
In die jaren werden er ook steeds spelregelwedstrijden georganiseerd voor de jeugd. 
Elistha nam daar steeds zeer succesvol aan deel en dit jaar werd de eerste plaats 
behaald door Rudy Driessen, Frank Rijnhart, Eric Spee, Wim van Ingen en Kees 
Pas. 
Elistha had in die jaren veel jeugdelftallen Van alle leeftijdsgroepen waren er 
minstens twee. Dus naast de selectie elftallen waren er nog extra teams aanwezig.  
Tevens werd in 1978 weer de supportersvereniging nieuw leven ingeblazen. 
Voortrekkers waren Henk van Ingen en Otto Hendriks. 
Belangrijk waren de ontwikkelingen in 1980. Juist meningsverschillen met de eerder 
genoemde supportersvereniging zorgde voor een bestuurscrisis. Het gevolg was dat 
tegen het einde van het seizoen 1979 / 1980 bijna het gehele bestuur opstapte. 
Gelukkig werd er snel een nieuw bestuur gevormd en  Chris van Holten (tot 1978 
voorzitter van de overkoepelende omni-vereniging) werd de nieuwe voorzitter.  
Hij, en zijn nieuwe bestuur, traden aan in een spannende fase. Het eerste elftal was  
eindigde op een zodanige plaats dat er degradatiewedstrijden moesten worden 
gespeeld tegen SDOO uit Heteren. De verliezer zou degraderen naar de tweede 
klasse van de afdeling Nijmegen.  
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De uitwedstrijd werd met 2-0 verloren. In een zeer spannende wedstrijd thuis scoorde 
Leo Meeuwissen tweemaal uit een penalty. De beslissing moest komen uit een serie 
strafschoppen en de beslissende werd erin geschoten door aanvoerder Ferry 
Leiwakabessy. Dit zorgde er voor dat de kersverse voetbalvoorzitter Chris op de tafel 
de spelers toesprak. 
Jammer was het dat het eerste twee seizoenen later opnieuw nacompetitie moest 
spelen voor een degradatieplaats. Gelukkig slaagde het team van Kees Quint er in 
zich te handhaven. Het tweede elftal werd in dat seizoen kampioen. 
Op 1 januari 1983 kreeg Elistha voor het eerst de beschikking over een eigen 
clubgebouw. Tot die datum hadden we samen met Spero het clubgebouw en na lang 
onderhandelen werd besloten het gebouw in tweeën te verdelen. Inmiddels hebben 
al weer een aantal aanpassingen plaatsgevonden. 
In de eerste helft van de tachtiger jaren was Elistha een zeer gezonde vereniging. In 
1984 waren er maar liefst 8 senioren- en 12 jeugdteams. 
De resultaten waren echter niet voldoende. Vooral bij het eerste elftal bleef het 
resultaat achter bij de verwachtingen en een gevolg van een goede jeugdopleiding 
was dat vele zeer getalenteerde jeugdspelers naar andere verenigingen vertrokken. 
Ook in 1984 werd door een aantal leden het initiatief genomen om deze spelers te 
benaderen met het verzoek samen weer uit te komen voor de vereniging. Deze 
pogingen slaagden in belangrijke mate.  
Onder leiding van oud eerste elftal speler en succesvol jeugdtrainer Henk Wouters 
werd met ingang van seizoen 1985 / 1986 met een sterk team deelgenomen aan de 
competitie. Dit leidde direct tot een succes en het elftal werd op overtuigende wijze 
kampioen in de eerste klasse van de KNVB Afdeling Nijmegen.  
Het elftal bestond  uit de volgende spelers: 
 

 
 

Elistha 1 kampioen in de Eerste Klasse seizoen 1985 / 1986. 
Staand v.l.n.r.: Henk Wouters (trainer), Henk van Ingen (grensrechter), Tonino Robustella, Henk Cobussen, 
Dick Vermazen, Frans Hendriks, Cees de Kleijn, Theo Leenders, Jan de Bijl, Dick Gerritsen (leider).   
Zittend v.l.n.r.: Toine Sieben, Johan Gerritsen, Jos Goldsmid, Bert Willemsen, Henk Willemsen, Wilco van 
Niekerk, Cor Tap en John Knipping.  
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Promotie naar de hoofdklasse was een gevolg en eindelijk speelde Elistha weer met 
een elftal op niveau. Door de samenstelling en het attractieve voetbal was men niet 
alleen een geduchte tegenstander, maar tevens kwamen de supporters weer in grote 
getale naar sportpark de Pas.  
Bijzonder leuk was het feit dat dit eerste kampioenschap na 16 jaar (1970) samen 
viel met het 60 jarig jubileum van de vereniging. Dat betekende dus een feestelijke 
zomer in Elst want ook de gemeente bestond in dat jaar 1250 jaar. In ieder geval 
betekende het voor de vereniging twee feestdagen met recepties en feestavonden.  
Het kampioensfeest werd gehouden op 17 mei 1986. De dag begon met een rondrit 
door Elst op een wagen van de hoofdsponsor, Bouwmaterialenhandel M. van Dijk. 
Daarna waren er een druk bezochte receptie en tijdens het open huis s' avonds was 
de Vereniging propvol. 
 
Verder was vooral de viering van het jubileum in Het Wapen van Elst, was een 
uitzonderlijk geslaagde happening. Op de feestavond was de zaal stampvol en zo 
was er onder andere een bus vol gasten aanwezig uit Frignicourt. Met de 
voetbalvereniging uit deze plaats had al enkele jaren een uitwisseling 
plaatsgevonden en dit zou hierna nog enkele jaren voortduren. Opvallend tijdens de 
in de middaguren gehouden receptie was het feit dat de in Elst welbekende Jan van 
Ooijen (ja, van het tuincentrum) Elistha een mascotte aanbood. Hoewel goedbedoeld 
en als gebaar zeer gewaardeerd wist het bestuur van Elistha al snel niet meer waar 
men de mascotte moest opslaan op momenten dat er niet werd gevoetbald.  De 
mascotte was n.l. een levende ezel! 
 

 
Voorzitter Chris van Holten tijdens het jubileum in 1986. 

 
In het kader van het jubileum werden nog vele andere zaken georganiseerd. Naast 
het grote toernooi voor buurten en niet-voetbalverenigingen waren er toernooien voor 
alle elftallen van Elistha. 
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In de euforie van deze zaken werd gestart met het volgende seizoen. Het eerste 
elftal stond nu onder leiding van Geurt Martens en draaide een zeer goed seizoen.  
Helaas werd dit niet met een kampioenschap afgesloten. Men werd tweede en 
kampioen werd MVV uit Millingen. De meeste van ons weten nog wel dat dit 
kampioenschap veel kritiek kreeg omdat MVV een gedeelte van de competitie met 
ongerechtigde spelers had deelgenomen. Dit leidde zelfs tot een kort geding tegen 
de K.N.V.B. maar helaas trokken wij aan het kortste eind.   
Natuurlijk hadden we wel een aantal echte kampioenen te weten: A1, A2, het 2e en 
het 6e. Het 2e kon door het spelen van promotiewedstrijden een plaats in de "grote" 
K.N.V.B. verdienen maar slaagde hierin net niet. 
Inmiddels keerden nog een aantal oud spelers van Elistha terug bij de vereniging en 
dit resulteerde in een nog sterker team. De competitie verliep dan ook zeer 
voorspoedig, en aan het einde van het seizoen 1987 / 1988 werd het eerste elftal 
opnieuw kampioen. De supporters weten nog wel dat we op een mooie 
zondagmiddag, na zelf te hebben gewonnen, ruim een half uur moesten wachten op 
de uitslag van Rood-Wit tegen SVHA. De laatstgenoemde vereniging zorgde voor 
een verrassende overwinning en daarmee werd  Elistha onbereikbaar. 
 

Spelers van Elistha  in spannende afwachting van uitslag in Groesbeek (1988).  
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Naast het feit dat dit dus het tweede kampioenschap was in drie jaar betekende dit 
tevens een terugkeer in de vierde klas. Dit betekende dat Elistha voor het eerst na 29 
jaar de onderafdeling was ontstegen. 

 

 
Elistha 1 kampioen in seizoen 1987 /1988. 

Staand v.l.n.r.: Geurt Martens (trainer), Henk Willemsen, Johan Gerritsen, Rien Peperkamp, Jan de Bijl, 
Henk Cobussen, Jos Goldsmit, Theo van Zadelhof, Bert Willemsen, Henk Tap. 

Zittend v.l.n.r.: Willard Hermsen, John Knipping, Henry Bekker, Cees de Kleijn, Jan Hendriks , Jan Bos, 
Toine Sieben, Henk van Ingen (grensrechter). 

    
 
Dat Elistha toen wel over een uitstekende selectie beschikte bleek wel uit het feit dat, 
naast het eerste, ook het tweede en derde kampioen werden. 
 
Op 10 juni 1988 was het grote kampioensfeest in de grote zaal van de Vereniging. 
Het was een goed georganiseerde en goed verlopende manifestatie.  
In het jaar 1988 werden ook de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente over 
de renovatie op het sportpark De Pas. Insiders weten wel dat dit nog een langdurige 
discussie zou worden. 
 
De jeugd deed ook van zich spreken. Zo beschikte Elistha over een B elftal dat nog 
vele succesvolle spelers voort zou brengen. 
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Elistha B1 in seizoen 1987 / 1988. 

Staand v.l.n.r.: Jan Willem van Setten, Roland Tap, Rinus Hagen, Mark Oosterom, William Peters, Emiel 
van Marwijk, Mark van de Zandschulp. 

Zittend v.l.n.r.: Oeli Ahuluheluw, Eddy Hagen, Rick Schouten, Edwin Peters en Raymond Rijndertse. 

  
 
 
 
 
 


