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7. De periode van begin seizoen 2010/2011 tot einde seizoen 2012/2013. 
 
Seizoen 2010/2011 
In tegenstelling tot eerdere seizoenen kon gestart worden met voldoende leiding bij 
alle teams. Verder had de PR er voor gezorgd dat ook op materiaal gebied alle 
wensen waren ingevuld. Dit was al een goed begin dus. 
Op alle andere kaderplaatsen waren er nog een groot aantal vacatures. 
Positief was verder de groei bij de jeugd. Een stabiel aantal teams. 
Op 1 juli ging de nieuwe website online. Geheel up to date. 
Iedereen kon snel inzicht krijgen in indelingen, programma, afgelastingen en 
uitslagen. 
 
Dit seizoen werd gestart met een zaalvoetbalteam, dat deelnam aan de competitie 
van de KNVB. Na enkele zeer grote overwinningen in de vierde klasse, werd het 
team ingedeeld in de derde klasse en ook hier waren de eerste resultaten goed. 
Bij het veldvoetbal startte het eerste elftal zeer zwak. 
Na een aantal wedstrijden besloot hoofdtrainer Johan Hendriks, die net aan zijn 
zesde seizoen was begonnen, te stoppen. Ferry Leiwakabessy zou zijn taken tot het 
einde van het seizoen overnemen. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering trad Boudewijn Nuij af als penningmeester 
van de vereniging. Wel zou hij, op de achtergrond, zich bezig blijven houden met een 
aantal zaken op financieel gebied. In het dagelijks bestuur werd zijn opvolger Jurroen 
Cluitmans. Administratieve ondersteuning voor de penningmeester werd vanaf dan 
verleend door Jessica Janssen. 
Aan het einde van het kalenderjaar 2010 kon de eerste balans van het lopende 
seizoen worden opgemaakt. De prestaties van het eerste elftal waren er bepaald niet 
beter op geworden en tijdens de winterstop stond het team op een degradatieplaats.   
 
Bij de jeugd waren de prestaties over het algemeen zeer goed. 
De F2 haalde het eerste kampioenschap van het seizoen binnen door 
najaarskampioen te worden. 

 
V.l.n.r.: Joep Meussen, Kaan Uzun, Stijn Wolters, Jord Cluitmans, Jori Muller, 
 Revelino Nikijuluw, Roel Koeslag, Nathan Polaseke, Dani Muller en Nino van Setten. 
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Niet veel later behaalde ook de E1, na een sterk gespeelde competitie, de titel van 
najaarskampioen. 

 
Staand v.l.n.r.: Dick Raja Boean (trainer), Jericho Tap, Marciano Sapuletej, Sven Peters,  
  Noa Hendriks  en Chaquelin Tap (leidster). 
Zittend v.l.n.r.: Emirhan Bulbul, Jordy Zetz, Joep van der Meer, Pim Koeslag en Daniel Buil. 
 
 

De nieuwjaarsbijeenkomst was op 8 januari 2011. 
Zoals gebruikelijk werd deze bijeenkomst voorafgegaan door een toernooi van lagere 
elftallen en leiders. Dit toernooi werd gewonnen door het 2e elftal. Ook was er weer 
de traditionele wedstrijd tussen het eerste elftal en een elftal bestaande uit oud-
eerste elftal spelers. Winnaar werd Elistha 1 met 7-3. 
Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst werden ook een aantal jubilarissen gehuldigd. 
Omdat ze 25 jaar lid waren werden Jan de Bijl, Martin de Goey en Rowan Jansen 
gehuldigd. Ditzelfde gebeurde voor hun 40-jarig lidmaatschap met Herman Clappers 
en Jan Hendriks. 
Drie leden werden in het zonnetje gezet i.v.m. hun 50-jarig lidmaatschap t.w. 
Jan Nab, Wim Hendriks en Henk Straatman 
 

 
   v.l.nr.: Wim Hendriks, Jan Nab en Henk Straatman 
 

In februari werd bekend dat Ferry Leiwakabessy was aangesteld als trainer voor de 
selectie voor het seizoen 2011-2012. 
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Uiteindelijk slaagde het eerste elftal erin om naar een moeizaam seizoen, zich net 
nog te handhaven in de 4e klasse. 
Inmiddels was wel duidelijk dat een groot aantal spelers van de selectie de club aan 
het einde van het seizoen gingen verlaten. De redenen waren divers. 
De enige (voorjaars) kampioen was de F3. Een goed resultaat.  
Verder won E3 de KNVB beker. 
De zaalvoetballers wonnen in een volle sporthal in Elst de laatste wedstrijd van de 
competitie met 3-2 van de Beuningse Boys 4 en werden zo kampioen van de 3e 
klasse. Een zeer goed resultaat voor deze Elistha jongens in het eerste seizoen dat 
ze deelnamen aan de competitie. 
Op 8 en 9 april was er een zeer geslaagd jeugdkamp voor de pupillen in het 
Brabantse Lierop.  
 
De afsluiting van het seizoen was op zaterdag 28 mei. 
De middag begon met onderlinge wedstrijdjes van de pupillen tegen hun ouders. 
De dag werd afgesloten met een barbecue waaraan kaderleden, jeugd, ouders en 
andere belangstellenden deelnamen.   
Tijdens deze feestavond deelde voorzitter Jan Willem Berns mede dat de aandacht 
binnen de club meer richting jeugd zou gaan.  
De jeugd coördinatoren Andy Sapuletej en Johan Hendriks kregen hiertoe 
symbolisch een cheque van € 20.000,- aangeboden. 
Ook werden er nog 2 jubilarissen gehuldigd namelijk  Jaap Bos (links op de foto)  
 i.v.m. 40-jarig lidmaatschap en Andy Sapuletej omdat hij meer dan 25 jaar lid was. 
 

 
 
Onvermeld mag ook niet blijven dat onze accommodatiecommissie een compliment 
kreeg van de KNVB. Bij de zogenaamde “cultuurtechnische en bouwkundige 
accommodatiecheck” werd geconstateerd dat de totale accommodatie er goed en 
verzorgd uitzag.  
Dus trots is in dit geval wel op zijn plaats. 
 
Seizoen 2011/2012 
Bij de start van het seizoen lag de accommodatie er weer uitstekend bij. De velden 
lagen er prachtig bij en de kantine had een opknapbeurt achter de rug. 
Problematisch bleef het gebrek aan voldoende kader. Dit is breed binnen de 
vereniging, maar bij een aantal vitale commissies zoals de accommodatiecommissie 
en de PR commissie openbaart dit zich in grote mate. Dit wordt vooral verzorgd door 
de “vergrijzing” binnen deze commissies. 
Zeer positief was dat het contract met onze hoofdsponsor “Jansen Makelaars” uit Elst 
weer met een seizoen werd verlengd. 
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Ondanks het vertrek van een groot aantal spelers kon hoofdtrainer, Ferry 
Leiwakabessy, starten met een grote, maar vooral zeer jonge, selectie. 
De jeugd startte met een groot aantal teams, die allen voorzien waren van voldoende 
begeleiding. 
In de zaalvoetbalcompetitie werd nu met 2 teams deelgenomen aan de competitie. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Peter Kuppen gekozen tot 
penningmeester.  
 
Met de winterstop kon de eerste balans worden opgemaakt. 
De start van het eerste elftal was niet best en bij de winterstop stond het team op de 
laatste plaats. Best wel jammer voor dit jeugdige team, maar er zou nog een tweede 
seizoenshelft komen om hier iets aan te doen. 
De resultaten bij de jeugd waren wisselend en de enige najaarskampioen was de C1. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden op zaterdag 7 januari 2012. 
 
 
 
Tijdens deze bijeenkomst werd Geert 
Hendriks gehuldigd wegens zijn benoeming 
tot erelid van de vereniging. 
 
Hij werd toegesproken door voorzitter Jan 
Willem Berns. 
 
 
 
 
 
In het voorjaar kondigde voorzitter Jan Willem Berns aan m.i.v. het volgende seizoen 
te stoppen als voorzitter. 
Verder werden in de maand mei een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor leden 
en ouders van jeugdleden. Alles met de bedoeling verandering te brengen in het 
vrijwilligersbeleid. Het nijpende tekort noodzaakte tot een ander en minder vrijblijvend 
vrijwilligersbeleid. 
Edwin Peters werd benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer m.i.v. seizoen 2012-2013. 
Edwin heeft in het verleden in de jeugd en in het eerste van Elistha gespeeld. 
 
Op 28 mei 2012 overleed ons erelid Henk Garretsen.  Henk woonde al langere tijd in 
Didam, maar was nog altijd zeer belangstellend t.o.v. Elistha. 
 
Bij de jeugd waren er maar liefst 4 voorjaarskampioenen. 
De F1, de C2, E3 en E4 behaalden het kampioenschap en werden natuurlijk 
uitgebreid gehuldigd. 
Daarentegen was zeer teleurstellend dat ons eerste elftal degradeerde uit de vierde 
klasse, toch een klasse waar we zeker in thuis willen horen.  Het spelniveau was 
duidelijk te gering om dit waar te kunnen maken. 
In het weekend van 1 t/m 3 juni werd weer een uitstekend jeugdkamp gehouden voor 
de pupillen. Dit maal zelfs een dag langer als gebruikelijk.  
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In de zomer van 2012 slaagde de actieve PR commissie erin het contract met onze 
hoofdsponsor Jansen Makelaars met 3 seizoenen te verlengen. 
Verder werd er een driejarig contract afgesloten met de SNS bank uit Elst. Samen 
met Jansen Makelaars ging de SNS bank het hoofdsponsorschap gedeeld uitvoeren. 
Dus uitbreiding van sponsoring in een tijd van crisis. 
Verder was Elistha winnaar geworden van de BOBsport campagne gedurende de 
zomer. Dit leverde een compleet nieuw tenue op voor de B1. 
 
Seizoen 2012/2013 
De start van seizoen 2012-2013 zag er veelbelovend uit. 
De trainingen begonnen weer onder uitstekende omstandigheden. 
Een goede accommodatie en weer meer jeugdteams, die allen voorzien waren van 
adequate leiding.   
Het jeugdbestuur was weer volledig, met als voorzitter Albert van Kleef. 
Een goed initiatief was om weer te starten met de “Pupil van de week” bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Verder was de promotieregeling bij het eerste aangepast. In verband met een 
herinrichting van diverse klassen en het verdwijnen van de zesde klasse was er een 
beter mogelijkheid om te promoveren (de bovenste drie). 
 
Op vrijdag 16 november 2012 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering namen voorzitter Jan Willem Berns en secretaris Wilma 
Sapuletej afscheid. Helaas was er niemand beschikbaar om de functie van voorzitter 
over te nemen. Tot secretaris werd benoemd Mireille Wiersma. 
Door de mishandeling met dodelijke afloop van een grensrechter in Almere kwam er 
landelijk veel aandacht voor het  niet meer tolereren van agressie. Ook Elistha werd 
hier veel aandacht aan besteed en maatregelen genomen. 
 
Het eerste elftal deed het goed. Met de winterstop stond men op een verdienstelijke 
tweede plaats.   
Verder werd reeds in december besloten om het contract met onze hoofdtrainer, 
Edwin Peters, met één seizoen te verlengen.  
 
Op 28 december 2012 overleed Jaap Bos, op dat moment voorzitter van de PR 
commissie. Jaap was een zeer enthousiaste voorzitter van de PR commissie. 
Voordien was hij lang actief geweest als voetballer en in diverse commissies.  
 
Een groot probleem bleef dat er vacatures waren voor twee belangrijke functies in 
het dagelijks bestuur, namelijk die van voorzitter en penningmeester. Met veel moeite 
en tijdelijke steun van enkele oud bestuursleden werd dit opgevangen. 
 
De C1 en de F3 werden najaarskampioen. 
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C1 

 
Boven links naar rechts: Frank Oosterbroek, Floris Meinardi,  Lisa Lewe,  Jeffrey van Leur, 
Elena Maätita, Daan Burgers, Alper Halaci,  Lucas Groeneveld. 
Onder links naar rechts: Jamiro Raja Boean, Rick Oosterbroek,  Job Burgers, Jihad Oulad 
Baktit, Bob Meinardi en Pieter Toisuta.  
 

F3 

 
F3 2012/2013 
 
Boven v.l.n.r.: Jedidja Polaseke, Zara de Boef, Luna Coenders, Rowen Schuler, Marcel 
Veenstra. 
Onder v.l.n.r.: Maico Geurtsen, Franklin Geurtsen, Reno Veenstra, Tim Wilcke, Wout 
Hoenekamp. 
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Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2013 werd Bep Hendriks 
gehuldigd als erelid van de vereniging.  

 
Wegens de vele verdiensten voor de vereniging hebben de leden van Elistha tijdens 
de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van onze vereniging.  
Iedereen die al wat langer bij de vereniging rondloopt kent Bep. Hij heeft veel voor de 
vereniging gedaan.  
Nadat hij de onderscheiding opgespeld had gekregen van secretaris poseerde Bep 
samen met zijn echtgenote Thea. 
 
In de loop van het seizoen werd er binnen de jeugd gestart met een nieuwe 
technische commissie. Er kwam een nieuw en duidelijk selectie- en indelingsbeleid.  
 
Het eerste elftal slaagde er niet in om in de reguliere competitie een promotieplaats 
af te dwingen. Maar wel was er deelname aan de nacompetitie. In twee wedstrijden 
tegen MASV uit Arnhem zou alsnog een promotie behaald kunnen worden. Helaas 
lukte dat niet doordat zowel uit als thuis met 2-1 werd verloren. Jammer. 
 
Wel kampioen werd de D1  

 
Spelers: Mike Broens, Bob Hendriks, Luc Gerretsen, Jordi Zetz, Noa Hendriks, Daniël Buil, Sam 
Janssen, Max Hendriks, Pim Koeslag, Joep van der Meer, Marciano Sapuletej, Olaf Verhaaf, 
Daniël Vleeshouwers, Carlito Wacki, Tijn Wiersma en Sven Peters. Trainers: Johan Hendriks en 
Andy Sapuletej, grensrechter: Jos Broens.  
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Verder werd er tegen het einde van het seizoen voor het eerst in jaren weer een 
jeugdtoernooi georganiseerd bij Elistha. 
 
Tegen het einde van het seizoen (21,22 en 23 juni 2013) was er weer een zeer 
geslaagd jeugdkamp voor de pupillen. Dit werd weer gehouden in Brabantbos en viel 
weer zeer goed in de smaak bij de pupillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


