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5. De periode van begin seizoen 2003/2004 tot einde van het seizoen 2006/2007 
 
Het eerste elftal begon vol goede moed en vol vertrouwen aan het seizoen. Het bleek 
al snel dat ze goed konden meekomen in de vijfde klasse.   
Nog beter was de start van de dames. Na 6 wedstrijden 18 punten en een doelsaldo 
van 93 voor en 6 tegen! 
Het tweede elftal draaide ook lang mee in de top van de vierde klas. 
Op de helft van de competitie stopte Wim Albers als voorzitter. De functie werd over-
genomen door Martin de Goey (tot dan voorzitter van de jeugdafdeling). 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd medegedeeld dat de Theo Leenders aan het 
einde van het seizoen ging stoppen als hoofdtrainer. Tevens werd bekend gemaakt 
dat hij zou worden opgevolgd door oud Elistha coryfee Jan de Bijl. 
De competitie verliep spannend voor het eerste. Lang draaide men mee voor het 
kampioenschap, maar uiteindelijk ging DVOL strijken en restten ons slechts de twee-
de plaats en een periodetitel. Helaas leverde de nacompetitie geen promotie op. 
Bij de senioren waren er wel kampioenschappen voor het tweede (dus voor het 
tweede seizoen in successie!) en de dames. Natuurlijk werd dit uitgebreid gevierd. 
Bij de jeugd waren er kampioenschappen voor de E1 en de D1. 
Al met al een leuk seizoen voor Elistha. 
 
Aan het begin van het seizoen 2004-2005 werden we opgeschrikt door het bericht 
van het overlijden van onze erevoorzitter Chris van Holten. Chris is gedurende een 
lange periode voor Elistha een bepalende persoonlijkheid geweest. Gedurende zijn 
lange bestuursperiode (en in het bijzonder tijdens zijn voorzitterschap) was hij “het 
gezicht” van Elistha. 
Het eerste elftal ging goed voort op de vorig seizoen ingeslagen weg. Eind oktober 
had men nog geen officiële wedstrijd verloren en  een aantal supporters dachten  
alweer aan een kampioenschap. Maar het seizoen zou nog lang duren. 
In dit seizoen was ook Jeffey Leiwakabessy weer regelmatig als toeschouwer bij 
wedstrijden van het eerste aanwezig. Trots als men bij Elistha was en is werd daar 
toch even aandacht aan besteed en Jeffrey onthulde op 3 oktober een lijst met  
daarin een shirt van NEC en Jong Oranje. Dit kreeg een plaats in de Elistha kantine. 
Halfweg de competitie werd bekend dat Jan de Bijl aan het einde van het seizoen 
weer zou stoppen als hoofdtrainer. 
De resultaten van ons eerste waren over het algemeen goed, maar helaas waren er 
af en toe teleurstellende wedstrijden waardoor men net niet met de top meedeed. 
Maar na de winterstop begon met een ware opmars. 
Vermeldenswaardig is ook nog dat de jeugd van Elistha de jeugdprins van Elst  
leverde in de persoon van Jesse de 1e van OranjElistha (Jesse Rasing).  
Twee meisjes uit het meisjesteam waren page’s. 
Ook dat seizoen werd gestart met een nieuwe en succesvolle tak t.w. het kabouter-
voetbal. 
Aan het einde van het seizoen werden de dames opnieuw kampioen en promoveer-
den naar de derde klasse. Het tweede elftal dat  de twee voorgaande seizoenen 
kampioen was geworden kon zich helaas niet handhaven. 
Uiteindelijk was het resultaat van het eerste toch wel teleurstellend.  Het elftal bezat 
op papier met spelers en trainer de kwaliteiten om kampioen te worden maar dit lukte 
net niet. SCP werd kampioen en ook in de nacompetitie slaagde het eerste er niet in 
om te promoveren. 
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In het volgende seizoen (2005-2006) startte het eerste elftal met een sterk verjongde 
selectie.  
Op trainersgebied werd Ferry Leiwakabessy hoofdtrainer en zijn assistent werd oud 
eerste elftalspeler Johan Hendriks. 
In de praktijk bleek al snel dat de laatste eigenlijk de trainer was en Ferry adviseur op 
de achtergrond. 
Het contract met de hoofdsponsor werd inmiddels voor de vierde keer met 3 jaar  
verlengd. 
In oktober was er een zeer geslaagde jeugdinstuif verzorgd door  twee spelers van 
NEC namelijk Jeffrey Leiwakabessy en Tininho. De belangstelling van de jeugd was 
heel groot. 
In dit seizoen zette zich ook de gestage groei van de jeugd in. Natuurlijk zeer positief, 
maar tevens bleek steeds meer hoe moeilijk het is om kwalitatief en kwantitatief  
voldoende kader te krijgen en (vooral) te behouden. 
Het eerste elftal ging weer goed van start in de competitie. Het was nu al een aantal 
jaren zo dat men zich alleen maar op de bovenste plaatsen kon oriënteren. 
Uniek was het feit dat zowel de F1, als de F2 en de F3 najaarskampioen werden. 
Op de helft van dit seizoen was Martin de Goey genoodzaakt (op medische gronden) 
te stoppen als voorzitter. Martin was zeer actief op veler gebied en dit betekende dan 
ook een fors gemis voor de vereniging. Zijn functie werd tijdelijk overgenomen door 
de andere DB leden, maar dit legde nog een grotere druk op de behoefte aan kader-
uitbreiding. 
Verder kregen we daarbij nog het bericht dat ons gemeentebestuur, in al haar wijs-
heid,  had besloten,  dat de huur van de velden verhoogd werd. Logisch lijkt en  
geleidelijke en geringe verhoging, maar twintig keer zo hoog in drie jaar tijd is dat 
niet. 
Maar ja wat doe je er tegen? 
T.a.v. de resultaten was er weer een tweede plaats aan het einde van deze  
competitie. HAVO behaalde  naar een spannend competitie einde de kampioenstitel. 
Voor ons resteerden opnieuw de nacompetitiewedstrijden, maar ook hier lukte de 
promotie niet. 
Bij de jeugd was er een kampioenschap voor de E-Pupillen. 
Aan het einde van dit seizoen (of voor het begin van het volgende seizoen) bestond 
de vereniging 80 jaar. Het bestuur was van mening dat dit geen officieel jubileum was 
dus is er verder geen aandacht aan besteed. 
 
In  het eerste clubblad van seizoen 2005/2006 zien we hoe een oude bekende zich 
voorstelt. Erevoorzitter Ben Holtrop was bereid gevonden, als waarnemend  
voorzitter, de vereniging weer te gaan leiden.  Een goede zaak. 
Jammer was dat enkele maanden daarna de secretaris (Ton Nederveen) stopte en 
dus het resterende DB opnieuw met dubbele taken te maken kreeg. 
Het eerste elftal werd aan het begin van het seizoen, door onze hoofdsponsor  
(Jansen Makelaars Verzekeringen)  weer voorzien van een geheel nieuwe uitrusting. 
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 Het eerste elftal aan het begin van seizoen 2006/2007 bij uitreiking tenue door Bob Plattel 
(Jansen Makelaars Verzekeringen) 
 
 

 
 
Boven v.l.n.r.: Bob Plattel, Remco Hendriks (leider), Johan Hendriks (trainer), Andy Sappuletty, Majid Bo-
zakraft, Michael Knipping, Achmed Tahiri, Johan Verheijen, Marijn van Cleef,  Martin de Goey (verzor-
ger)en Ben Holtrop(voorzitter). 
Onder v.l.n.r.: Boudewijn Nuij, Dennis Geurts, Patrick vd Brink, Johan Knipping, Rory Salakory, Mike Fi-
scher, Wesley Toonen, Jochem Hendriks,Roger Leiwakabessy en Gerard Dulos. 
 
De training werd opnieuw verzorgd door Johan Hendriks, met Ferry Leiwakabessy op 
de achtergrond. 
Het eerste elftal presteerde opnieuw uitstekend en haalde de eerste periode titel  
binnen. Tijdens de winterstop kon je al zien dat we weer mee gingen doen voor het 
kampioenschap. TGB en GVA waren de belangrijkste concurrenten. 
Onze damestak, al jaren belangrijk binnen Elistha, bleef zich ook manifesteren. 
Naast de activiteiten op het veld waren het ook steeds de dames die het voortouw 
namen bij de activiteitencommissie. 
Uiteindelijk was dit weer het seizoen van het eerste. 
Na een spannend competitieslot werd het eerste elftal op zondag 22 april 2007  
kampioen door thuis met 2-1 te winnen van Kolping Dynamo. Ongeslagen kampioen 
met een record aantal punten van 48 uit 18. Een prestatie om trots op te zijn en 
daardoor keerde het eerste elftal na 10 jaar weer terug in de vierde klasse.  
Een klasse waar we thuis horen. 
De kampioenswedstrijd werd geheel in stijl gespeeld in een prachtige en volledig 
oranje gekleurde entourage. 
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Na de kampioenswedstrijd op 22 april 2007. 
Staand v.l.n.r.: Johan Hendriks (trainer), Roger Leiwakabessy, Boudewijn Nuij, Majid Bozakraft,  
Johan Verheijen, Dennis vd Ent, Martin de Goey (verzorger), Mark Mocking, Achmed Tahiri, Patrick vd 
Brink, Gerard Dulos en Andy Sapulette (met zoon). 
Zittend v.l.n.r.: Arie van Niekerk (grensrechter), Rory Salakory, Dennis Geurts, Sergio Souisa, Wesley 
Toonen, Johan Knipping, Michael Knipping en Remco Hendriks (leider). 
Voor: Mike Fischer. 
 
Natuurlijk behoorde een rondrit door Elst en ontvangst door de Wethouders erbij. 
Op zaterdag 12 mei vond de officiële viering plaats met een receptie in het Wapen 
van Elst en een feestavond op de Pas. 
Op zaterdag 28 april werden ook de B junioren kampioen door hun thuiswedstrijd  
(in dezelfde entourage als het eerste) met 3-0 te winnen van SCE. 
Tenslotte slaagde ons vierde elftal er na een 17-1 overwinning in de laatste wedstrijd 
kampioen en dat juist op de dag dat het kampioenschap van het eerste officieel werd 
gevierd. 
In zijn voorwoord in het clubblad verwoordde Ben Holtrop dan ook het gevoel van 
velen:   “ Seizoen 2006/2007 jammer dat het voorbij is!! “ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


