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6. De periode van begin seizoen 2007/2008 tot einde  van het seizoen 2009/2010.  
 
De zomerpauze van 2007 werd benut om de kantine een grondige opknapbeurt te 
geven. De belangrijkste verandering was wel dat het overwegend bruine karakter 
plaatsmaakte voor heldere lichte kleuren. Verder werden de elektriciteitsleidingen,  
de verlichting en de geluidinstallatie vernieuwd. 
Problemen bleven er om een volledige ploeg bij elkaar te krijgen om eenmaal per 
maand het oude papier op te halen. Vaak lukte dat maar net. 
Het bestuur besloot verder om met ingang van het seizoen 2007-2008 meer structuur 
te geven aan een eigen internetsite. Enkele pogingen van leden daarvoor waren  
gestrand, met het gevolg verwarring en onduidelijkheid. 
Het seizoen was nauwelijks begonnen toen de Elistha familie werd opgeschrikt door 
het plotseling overlijden van Jan Oosterom. Op het moment van overlijden was hij 
naast penningmeester de dagelijkse vraagbaak voor velen en praktisch dagelijks op 
de Pas aanwezig. Jan heeft diverse functies binnen de vereniging vervuld. 
 
Het eerste elftal startte goed in de vierde klasse maar verbaasde ook wel eens door 
wisselvalligheid. Na onverwachte winst waren er ook onnodige nederlagen. Natuurlijk 
werd het meest uitgekeken naar de derby’s tegen HAVO, GVA en Driel. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Boudewijn Nuij benoemd tot 
penningmeester. Boudewijn was aan het begin van het seizoen genoodzaakt , 
wegens een hardnekkige blessure te stoppen met de actieve carrière. 
 
De aanwas bij de jeugd zette verder door en vooral het aantal jongste leden  
(de kabouters)  bleef maar toenemen. 
De F1 en E1 werden najaarskampioen. 

 
  
 
 
 
Wij feliciteren de E1:  
Jasper, Dennis, Daniel, 
Hylke, Luc, Jeffrey, 
Jermaine, Daan, Julian, 
Pieter, Stefan en Marvin, 
maar ook John, Peter en 
Frans met het halen van de 
titel najaarskampioen 
2007. 
 
 
  
 

 
Nijpend was het tekort aan vrijwilligers en dat manifesteerde zich in de loop van dit 
seizoen steeds weer. Een gezonde en groeiende vereniging en desondanks stond 
het voortbestaan op het spel door het vrijwilligersprobleem. Dit zou nog lang voor 
problemen zorgen. 
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Het eerste elftal presteerde slecht rond de winterstop. Degradatie gevaar dreigde, 
maar door een prachtige eindsprint, beginnend met een klinkende 5-1 uitoverwinning 
bij GVA in Doornenburg,  was men snel veilig.   
Uiteindelijk werd ook nog een periodetitel gehaald na een beslissingswedstrijd tegen 
Eldenia. 
Een spannende nacompetitie volgde. Eerst werd Groesbeekse Boys na twee 
spannende wedstrijden uitgeschakeld. Vervolgens leek de uitschakeling nabij na een 
5-2 nederlaag bij Brakkestein, maar door een prachtige 7-2 thuiszege kwam de derde 
klasse zowaar in zicht. Hiervoor was winst in de finale tegen Woezik in Groesbeek 
noodzakelijk. 
Een prachtige entourage en veel toeschouwers verloor een, door blessures en 
schorsingen, sterk gewijzigd team op het nippertje met 1-0.  
Een goed einde van het eerste seizoen in de vierde klas dus. 
Wie had verwacht dat er al direct, met een beetje geluk, promotie naar de derde klas 
mogelijk zou zijn. 
Na een spannend competitieslot werden de meisjes B kampioen. 
Het zaterdagmiddagelftal (Elistha 4) werd opnieuw kampioen. 
 

 
Elistha 4 .  Van links naar rechts (boven): 
DAAN,MO,MAIK,KEVIN,MARK,JAN,MUSTAFA,RON,VINCENT,KLAAS,JOHN,DICK 
Van links naar rechts (onder): 
JAN,ROWDY,ALBIN,KADRI,JOOST,ANDY,TONNY,VINCENT 
 
Seizoen 2008-2009 
Enkele feiten bij het begin van seizoen 2008-2009. 
Jan Willem Berns volgt Ben Holtrop op als voorzitter van de vereniging. Ben Holtrop 
zal de secretaris functie waarnemen tot er een opvolger bekend is. 
Voor het vierde seizoen zal de eerste selectie worden getraind door Johan Hendriks, 
met Ferry Leiwakabessy op de achtergrond. 
De internetsite van Elistha ( www.sc-elistha.nl )wordt steeds meer een belangrijk 
communicatiemiddel van de vereniging. 
Het probleem, om voldoende kader te vinden,blijft,  maar daarnaast zijn er steeds 
meer scheidsrechters nodig om de thuiswedstrijden te fluiten. 
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Verder wordt weer met meer teams deelgenomen aan de competitie.  
Naast zes seniorenteams (incl. dames) hebben we bij de jeugd in ieder geval in elke 
categorie een team, maar zijn er tien pupillen teams en een groot aantal kabouters. 
 
Het contract met onze hoofdsponsor Jansen Makelaars en Verzekeringen werd  
wederom verlengd met 3 jaar. 

 
Namens de hoofdsponsor werd het contract onderteken d door de heer Bob Plattel (links)  en 
van Elistha zijde geschiedde dit door scheidend voo rzitter Ben Holtrop. 
 
Het eerste elftal begint niet best aan de competitie met 1 punt uit 4 wedstrijden,  
maar herstelt zich knap en blijft daarna ongeslagen tot de winterstop. 
Bij de senioren doet verder het 5e het goed en staat bij de winterstop bovenaan, 
terwijl ook het 4e ondanks wisselende resultaten bovenaan meedraait. 
Bij de jeugd zijn er najaarskampioenschappen voor de C1, D1, E1, F1 ,F2 en de 
kabouters. Dus optimisme voor de toekomst. 
 
Opmerkelijk en zeer memorabel was het feit dat Elistha voor het eerst winnaar werd 
van de Wintercup. De wedstrijden werden gehouden op 27 december 2008. In de 
finale werd SDOO uit Heteren met 4-0 verslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                       
                     Boven v.l.n.r.: Johan Hendriks (trainer), Mike Fischer, Germaine Lenting, Remco Hendriks (leider), 
                                                        Gerard Dulos en Roger Leiwakabessy. 
                              Onder v.l.n.r.:   Ruben Lantsink, Sergio Souisa, Johan Knipping,Michael Melsasail,  
                                                       Arie van Niekerk (leider) en Martin de Goey (verzorger). 
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Voorzitter Jan Willem Berns was tijdens de Nieuwjaarsspeech dan ook zeer tevreden 

over het sportieve gedeelte.  
Maar zorgen bleven er bij het onderdeel kader / vrijwilligers.  
Dus vandaar dat er maar weer eens een beroep op de leden 
werd gedaan om zelf vrijwilliger te worden of in ieder geval eens 
mee te zoeken.  
Naast een nijpend te kort is het duidelijk dat een aantal  
belangrijke taken wordt uitgevoerd door 60 plussers. 
 

 
Opnieuw worden wijzigingen aangekondigd bij onze accommodatie. In verband met 
de aanleg van hockeyvelden ten zuiden van de kolk, komen er nieuwe parkeerplaat-
sen en langs de westzijde van onze velden een nieuwe toegangsweg naar die  
Hockeyvelden. Onze accommodatie is nu aan alle zijden ingesloten door wegen en 
gebouwen, dus uitbreiding van velden zit er niet meer in. 
 
De trainers van de selectie  (Ferry Leiwakabessy en Johan Hendriks) verlengden hun 
contract en gaan m.i.v. seizoen 2009 / 2010 hun vijfde seizoen in. 
In april slaagde het bestuur er in om een nieuwe secretaris te benoemen.  
Wilma Sapuletej nam het stokje over van Ben Holtrop die deze functie tijdelijk had 
waargenomen. Ben op zijn beurt bleef ondersteuner van het Dagelijks Berstuur. 
 
Het seizoen werd afgesloten met drie kampioenen t.w. bij de jeugd de D1 en E1 en 
bij de senioren slaagde het vijfde elftal erin kampioen te worden. 
Elistha F1 won de KNVB beker. 
Het eerste haalde wederom een periode titel, maar werd in de eerste ronde 
uitgeschakeld. 
Op zaterdag 16 mei 2009 werd het seizoen, geheel volgens traditie, afgesloten met 
een onderling volleybaltoernooi en een aansluitende feestavond.  
 
 
 
 
Seizoen 2009-2010 
Ook dit seizoen werd begonnen met een groot probleem. Er waren te weinig 
vrijwilligers om alle teams te voorzien van voldoende leiding. Een oproep van de 
voorzitter had gedeeltelijk succes. 
Op vele gebieden zou het echter nog lang doorwerken. Vacatures bleven er verder in 
bestuurfuncties (penningmeester en jeugdvoorzitter),  vrijwilligers in de kantine, 
trainer voor het tweede elftal en verzorger. 
 
Verder werd de start gemaakt met een grote verandering op het sportpark. Inmiddels 
waren de hockeyvelden aangelegd, maar nu zouden dit seizoen  de toegangswegen 
en parkeergelegenheid worden gerealiseerd. 
De start van het eerste elftal was moeizaam. Ook dit was geheel volgens de 
(onnodige?) traditie. 
Bij de jeugd werd de F1 najaarskampioen. 
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Het nieuwe jaar begon natuurlijk met onze eigen nieuwjaarsreceptie, maar er gingen 
ook veel Elistha mensen naar de receptie van de Gemeente Over Betuwe. 
De reden was dat onze erevoorzitter Ben Holtrop werd uitgeroepen tot vrijwilliger van 
het jaar 2009 in de gemeente Overbetuwe. 

 
Ben Holtrop ontvangt de onderscheiding uit handen v an burgermeester Tuijnman . 
Rechts echtgenote Gerda. 
 
In dit seizoen publiceerde het bestuur ook  de gedragscode waaraan alle leden zich 
moeten houden. 
Verder werden door de commissie PR de voorbereidende werkzaamheden gestart 
voor een geheel nieuwe website. Deze gaat veel meer service verlenen aan de leden 
en voldoet geheel aan de nieuwste verwachtingen. 
Bij de resultaten over dit seizoen viel het op dat het eerste elftal er wederom,na een 
zeer succesvolle eindspurt, in slaagde om periode kampioen te worden. Maar zoals 
ook gewoonlijk leverden de promotiewedstrijden niet het gewenste resultaat op. 
Bij de jeugd werd de C1 voorjaarskampioen en de F1 won de KNVB beker. 
 

 
Boven v.l.n.r. : Dennis Geurts (trainer), Chavez Sa puletej, Glenn Leenders, Hylke Baltussen,  
   Ruben Groeneveld en Michael Melsasail (trainer).  
Onder v.l.n.r. : Pasja, Mevlothan Güzel, Dean Polma n, Levi Tutuarima, Remco Kuster, 
  Angelo Maätita en Jeremy Tutuarima. 
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F1 met de beker. 
 

 
Boven v.l.n.r.. : Alex Terng en Jan Hendriks (train ers) 
Midden v.l.n.r.: Tom Terng, Yanoa Usmany, Jordi Zet s, Marciano Sapuletej, Sam Jansen en 
  Nick Lewe. 
Onder v.l.n.r.:  Joan Kapteijn, Max Hendriks, Noa H endriks en Bob Hendriks 
 
 
Het seizoen werd bij de pupillen met een spetterend jeugdkamp afgesloten. 
Teleurstellend was het feit dat het besluit moest worden genomen om te stoppen met 
damesvoetbal. Elistha was jarenlang (35 jaar) de vereniging in Elst met dames 
voetbal, maar door onvoldoende doorstroming was stoppen noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


