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Aan het einde van het zo succesvol afgesloten seizoen kreeg het eerste van Elistha 
te maken met een kleine leegloop. Een aantal selectiespelers stopte en ook trainer 
Geurt Martens verliet de vereniging. Opvallend hierbij is het vertrek van één speler, 
Bert Willemsen, naar NEC. Omdat hij daar een contract kreeg aangeboden ontving 
Elistha zowaar een transfersom. 
Opvallend was aan het einde van dat seizoen dat weer een, voor Elistha, belangrijk 
kaderlid stopte met zijn werkzaamheden. Jan Peters, vele jaren, het gezicht van de 
afdeling jeugdvoetbal besloot, wegens gezondheidsredenen, zijn bestuursfuncties 
neer te leggen. 
De start van het volgende seizoen verliep dramatisch. Het eerste elftal behaalde 
weinig punten en stond rond de winterstop zelfs onderaan. Het bestuur nam 
maatregelen en de hoofdtrainer werd vervangen door Ferry Leiwakabessy. Onder 
diens leiding en met een goede eindsprint slaagde men er in zich te handhaven. 
Het daarop volgende seizoenen bleef het kwakkelen bij het eerste maar aan het 
einde van het seizoen (1990) waren er toch ook een aantal prettige omstandigheden. 
Het dameselftal werd voor het eerst kampioen en dat gold ook voor het 2e , 7e en de 
C1. Daarbij kwam ook nog eens dat het tweede elftal, na het spelen van 
promotiewedstrijden, er voor het eerst in de geschiedenis in slaagde te promoveren 
naar de K.N.V.B.  
 

 
Elistha 2 kampioen in seizoen seizoen 1989 / 1990. 

Staand v.l.n.r.: Theo Leenders (trainer), Frank Salakory, Johan Hendriks, Edwin Tap, Hans Tap, Daan 
Salakory, Stefan Spaan, Wilco van Niekerk, Tim Zijlstra, Ferry Leiwakabessy (hoofdtrainer), Piet Versteeg 
(leider).Zittend v.l.n.r.: Henk Polman (leider), Gijs de Bijl, Jos Goldsmid, Wim van Ingen, Rien Peperkamp, 
Cor Tap, Toine Sieben en Cobus Dulos (grensrechter). 
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In 1991 sloot het eerste elftal af met een vierde plaats. In dat seizoen werd ook de 
eerste periodetitel behaald en werden er dus promotiewedstrijden gespeeld. Helaas 
leidden die niet tot promotie. De dames werden opnieuw kampioen en werden nu 
ingedeeld in de zware regionale klasse. Dit betekende het volgende seizoen dat er 
soms grote afstanden afgelegd dienden te worden om uitwedstrijden te spelen. 
Verder werd in 1991 met de gemeente een contract afgesloten in verband met de 
privatisering. Dit betekende dat vanaf dat moment onderhoud van velden en 
accommodatie door vrijwilligers binnen de vereniging ging gebeuren. 
Zeer belangrijk was het feit dat Chris van Holten besloot zijn voorzitterschap te 
beëindigen. Natuurlijk was dat van tevoren aangekondigd, maar het was een 
ingrijpende zaak om "Mister Elistha", in die positie te zien vertrekken. Natuurlijk werd 
Chris benoemd tot erevoorzitter en hij bleef alle wedstrijden van het eerste bezoeken 
en zijn verslagen zouden nog lang in de clubbladen gepubliceerd worden.   
Zijn functie werd tijdelijk waargenomen door Henk Peters en in de loop van het 
seizoen werd Joop Sponselee de nieuwe voorzitter. 
 
In seizoen 1991 / 1992 gebeurden er verder geen bijzondere zaken. Opvallend was 
dat Elistha voor het eerst sedert 35 jaar weer in dezelfde competitie speelde als 
plaatsgenoot Spero. Dit zou slechts 2 seizoenen het geval zijn. 
Trainer was inmiddels Paul van Cleef en onder diens leiding maakt het eerste een 
zeer moeizaam seizoen 1992 / 1993 door. Handhaven in de vierde klasse lukt pas in 
de laatste wedstrijd in een wedstrijd tegen Spero. Beiden hadden aan één punt 
genoeg. Elistha om niet te degraderen en Spero om kampioen te worden. Het werd 
gelijk dus slaagden beiden in hun opzet. 
Het volgende seizoen verliep voor het eerste elftal weer iets beter. Gijs de Bijl was 
inmiddels trainer en deze oud speler bereikte een bevredigend resultaat. Het eerste 
eindigde als 4e en behaalde een periodetitel. Promotie lukte echter niet. 
Bij de lagere elftallen waren de resultaten van een gemiddeld niveau en de jeugd 
kreeg te maken met een geleidelijke terugloop. Één van de belangrijkste oorzaken 
was de slechte toestand van de accommodatie. Het bestuur wilde hier al langer de 
hoognodige veranderingen in aan brengen maar de gemeente wilde geen 
vergunning verlenen i.v.m. de discussie over de rondweg en de eventuele beslissing 
om tot verplaatsing van (een gedeelte van) de accommodatie over te gaan. Hierover 
bleef jarenlang onduidelijkheid en door deze toestand begon de stilstand van Elistha. 
Dit bleek nog niet direct in het seizoen dat eindigde  in 1995. Het eerste eindigde in 
de middenmoot, maar veel belangrijker was het feit dat zowel de A1 als de B1 
kampioen werden.  
In dat jaar trad Ben Holtrop aan als voorzitter. Hij was al jaren intensief betrokken bij 
de discussies rondom de Pas.  
Helaas was in het jaar van het 70 jarig jubileum van Elistha(1996) nog steeds de 
discussie rond de toekomst van Sportpark De Pas niet afgerond. Het jubileum werd 
dan ook niet uitgebreid gevierd. Wel was er een grote feestavond in Het Wapen van 
Elst, waar onder meer een aantal jubilarissen werden gehuldigd. 
Voor zover na te gaan was E3 in dat seizoen de enige kampioen. Het eerste, 
inmiddels onder leiding van Piet van de Kerkhof, eindigde op een 7e plaats. Maar 
toen bleek al dat Elistha midden in een aantal moeilijke jaren terecht was gekomen. 
We kregen te maken van een op allerlei manieren (en niet altijd de meest nette en 
correcte) trachten weg te halen van (jeugd)spelers.  
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Een grote klap was de degradatie van het eerste elftal aan het einde van het seizoen 
1996/1997. Hoewel we het aan zagen komen kwam dat hard aan bij de echte 
supporters van Elistha.  
Een andere belangrijke mutatie was er op bestuurlijk gebied was het aftreden van 
Wim Hendriks als secretaris. Hij had deze functie 25 jaar bekleed. Zowel binnen als 
buiten de vereniging had hij een heel netwerk opgebouwd. Dit ging niet geheel 
verloren, want Wim bleef wel in het Algemeen Bestuur. Hij werd erelid van de 
vereniging en kreeg de gouden KNVB speld. 
Het volgende seizoen kwam eindelijk een einde aan de discussies rond de toekomst 
van ons sportpark. Ook werden nu definitief de geruchten over een eventuele fusie 
van de voetbalverenigingen in Elst weggenomen. Besloten werd dat er drie nieuwe 
velden kwamen en daarnaast kreeg Elistha de beschikking over geheel nieuwe 
kleedkamers. Met dit vooruitzicht zag de toekomst er weer iets fleuriger uit. 
 
Op 23  januari 1999 konden we eindelijk feestelijk de nieuwbouw in gebruik nemen. 
Iedereen was hartstikke trots en onze eigen technische ploeg had, naast de bouw 
door een aannemer, weer veel werk verzet om een prachtige nieuwbouw van de 
kleedkamers te realiseren. Bovendien werd de kantine gerenoveerd. 
Aan het einde van dit seizoen was er weer volle spanning over de resultaten van het 
eerste. Met moeite slaagde het elftal erin zich te handhaven. Hoofdtrainer was 
inmiddels Joop Tolhuizen.  
 

 
Het eerste elftal in 1999 bij aanbieden tenue door Hoofdsponsor Jansen Makelaars / Verzekeringen. 

Staand v.l.n.r.: Hr. Willemsen (sponsor), Martin Jansen vd Laak (leider), Joop Tolhuizen (trainer), Reindert 
Peters (grensrechter) Martin de Goey (verzorger), Mark vd Zandschulp, Dick Grashoff, Eddy Toetenel, 
Richard Reurink, Pascal Janssen, Dick Rutjes, Edwin Tap, Jochem Hendriks, Salvatore Lombardo, Johan 
Hendriks,Mark Hendriks, Patrick vd Brink, Henk Jan Hendriks, Polly Hetharia, Gerard Dulos en Taco van 
der Lem.   
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Kampioenen hadden we ook en wel F1 en E1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
dus dit is zeer hoopgevend. Het derde bleef goed presteren en werd nu tweede. 
Bij het eerste elftal ging het nu iets beter. Men eindigde op de 6e plaats en had zelfs 
nog kans op een periode titel. 
Wat ik ook nog wel wil vermelden is de promotie van ons dameselftal aan het einde 
van dat seizoen. 
Het meest succesvolle elftal was echter ons meisjes team. Hierin speelde een groot 
aantal meisjes die later ook de basis van het damesteam zouden vormen. 
 
Het jaar 2000 was verder zeer positief op het gebied van de omstandigheden 
waaronder men kon spelen. De nieuwe velden lagen al lang uitnodigend te wachten 
maar in augustus 2000 was het zover. Elistha kreeg de beschikking over 3 prachtige 
velden, waarvan er liefst 2 verlicht zijn. 
Deze accommodatie werd in de maand augustus geopend 
 
Elistha had de beschikking gekregen over een prachtige accommodatie, een goed 
opgezet jeugdplan en een jonge selectie. Het vertrouwen was er dan ook dat dit er 
voor zou gaan zorgen dat de vereniging weer een belangrijke plaats in de Elster 
samenleving ging innemen. 
Duidelijk was dit al te merken aan de spectaculaire groei van het aantal jeugdleden. 
Helaas werkte dit niet door in de resultaten van ons eerste elftal. 
Onder leiding van trainer Joop Tolhuizen waren de resultaten ronduit slecht. Het 
bestuur besloot in maart 2001, na 14 wedstrijden, de trainer te ontheffen van zijn 
functie. Boudewijn Nuij nam de trainingen tijdelijk over maar helaas slaagde hij er niet 
in degradatie te voorkomen. 
Het betekende degradatie naar de zesde klasse en dat juist in het jaar dat we ons 
75- jarig jubileum vierden. 
Het jubileum werd desondanks op grootse wijze gevierd in het Wapen van Elst. De 
feestavond was druk bezocht.  
Een lichtpunt was het kampioenschap van onze B-junioren. 
 
Het volgende seizoen (2001-2002) werd met goede moed gestart in de zesde klasse. 
Theo Leenders werd de trainer van de selectie en uit de resultaten in de zesde 
klasse bleek al snel dat we eigenlijk niet in deze klasse thuis hoorden. Ons jonge 
eerste team was een tegenstander van formaat en moest gezien hun technische spel 
alleen erg wennen aan de soms overdreven hardheid in de competitie.  
Het eerste draaide lang mee om het kampioenschap maar werd uiteindelijk derde. 
Verder werd de E1 dat seizoen kampioen. 
Aan het einde van het seizoen stopte Ben Holtrop, om gezondheidsredenen,  als 
voorzitter. Nadat hij een aantal jaren eerder al had besloten om het iets rustiger aan 
te doen,  bleek  steeds weer dat dit niet in de aard van Ben paste en op het laatst 
vervulde hij de functie weer volledig. Zijn opvolger werd Wim Albers. 
Het seizoen 2002-2003 begon met de ledenvergadering waarbij Ben Holtrop werd 
benoemd tot erevoorzitter en dit was welverdiend. 
Het seizoen met onze hoofdsponsor (Jansen Makelaars Verzekeringen) werd 
wederom met drie jaar verlengd en het eerste elftal kreeg ter gelegenheid daarvan 
prachtige nieuwe trainingspakken. 
Datzelfde gebeurde bij het tweede elftal waarbij de sponsor Bert Carabain van “Het 
Wapen van Elst” trainingspakken op het veld overhandigde. 
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Tijdens de winterstop stond het eerste elftal ruim bovenaan in de competitie, maar in 
het verdere verloop zou het toch nog spannend worden mat SVHA als belangrijkste 
concurrent. 
Maar uiteindelijk werd toch een het kampioenschap behaald tijdens de uitwedstrijd in 
Dodewaard op 27 april 2003. De jeugd was in volle getale met bussen meegegaan 
en het leek of Elistha een thuiswedstrijd speelde. De wedstrijd werd gewonnen met 
3-0 en omdat concurrent SVHA punten liet liggen was de terugkeer naar de 5e klasse 
na 2 jaar een feit. 
Nadat er al flink was gevierd op de dag van het kampioenschap werden de 
festiviteiten afgesloten met een goed bezochte receptie en een feestavond op 
zaterdag 17 mei. 
Ook het tweede elftal werd dit jaar kampioen. 
Bij de jeugd werd D3 kampioen dat seizoen. 
 

 
 

Het kampioenselftal van 2003 tijdens de receptie in het Wapen van Elst. 
Boven v.l.n.r. : Boudewijn Nuij, Salvatoro Lombardo, Joris Maätita, John Hendriks, Peter Martens, Theo 
Leenders (trainer), Arie van Niekerk (grensrechter), Martin de Goey (verzorger) en Martin Jansen vd Laak 
(leider). 
Midden v.l.n.r: Rory Salakory, Ronald Tap, Johan Hendriks ,Gerard Dulos en Patrick vd Brink 
Onder v.l.n.r.: Dennis Geurts, Johan Knipping, Michael Knipping, Mike Fischer, Ronald Leenders, Richard 
Reurink, Jochem Hendriks en Sergio Souisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


