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10. De periode van begin seizoen 2017/2018 tot einde seizoen 2019/2020 . 

 

Seizoen 2017/2018 
 
Na een spannende nacompetitie was het eerste elftal er in geslaagd om zich in de 
vierde klas te handhaven. Een groot aantal spelers van de selectie van het vorige 
seizoen besloten, om diverse redenen, te stoppen met zich beschikbaar te stellen 
voor Elistha 1. 
Met ingang van het seizoen werd Gert van Haaren onze hoofdtrainer. 
Het seizoen werd dus gestart met een nieuwe hoofdtrainer, maar ook met een 
veranderde selectie. 
 
Bij het pupillenvoetbal werd ook begonnen met een verandering. Naast het feit dat er 
soms met minder spelertjes op nog kleinere veldjes werd gespeeld, waren soms ook 
geen keepers meer. In de loop van de volgende seizoenen zou dit nog meer 
uitgebreid worden. 
In de zomerpauze had de kantine een opknapbeurt gehad. Naast een ingrijpende 
renovatie werd er nieuw meubilair geplaatst.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2017 was secretaris 
Mireille Nool aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er geen kandidaat was besloot 
Mireille tijdelijk nog door te gaan. 
TIjdens de Algemene Ledenvergadering verzochten de leden het bestuur om een 
onderzoek te doen naar zaterdagvoetbal voor senioren. Ook werd er een werkgroep 
ingesteld die het bestuur in deze zou adviseren.  
In een buitengewone algemene ledenvergadering zou dan het besluit genomen 
worden. 
 
Het eerste elftal kende een moeizame start, maar tegen de winterstop werden een 
aantal bemoedigende resultaten behaald. De selectie bedankte de supporters in het 
clubblad voor de steun. 
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Op zaterdag 6 januari 2018 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Tijdens deze receptie werden weer een aantal jubilarissen gehuldigd. 
 

 
 
Van links naar rechts: 
Joop Speijers (50 jaar lid), Wim Jalink (40 jaar lid) , Koos de Goey Hendriks (25 jaar lid) en  
Gerrit Rijndertse (40 jaar lid). 

 
 
Zoals gebruikelijk werd weer de wedstrijd gespeeld tussen oud Elistha 1  
 

 
Boven v.l.n.r.: Joris Maätita, Dennis Overeen, Johan Verheijen, Patrick vd Brink, Stefan Spaan, Salvatore 
Lombardo,  
Ron Holtrop, Cor Tap en begeleider Ferry Leiwakabessy. 
Onder v.l.n.r.: Gerard Dulos, Roger Leiwakabessy, John Hendriks, Hans Tap, Edwin Tap en Rory 
Salakory.  
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tegen het actuele eerste elftal.. 

 
Boven v.l.n.r. : Gert van Haaren, Jericho Tap, Job Burgers, Marciano Sapuletej, Stefan Polic, Jeffreij van 
Leur, Brahim Mechbal, Danny Versteege en Romano Brugman 
Midden v.l.n.r.: Roy Budel, Romano Melsasail, Rowan Leenders, Michael Melsasail, Angelo Maätita en 
Kevin Tap. 
Voor : Carlito Wacki 

 

Elistha wordt zaterdagclub!! 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 17 november 2017 is door de aanwezige 
leden de wens uitgesproken om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een 
zaterdagvereniging te worden. Destijds werd gelijk een werkgroep ingesteld om dit te 
onderzoeken en het resultaat te rapporteren aan de leden.  
De werkgroep bestaande uit Boudewijn Nuij, Rowan Leenders en Theo Leenders 
heeft een onderzoek ingesteld en het resultaat in eerste instantie gerapporteerd aan 
het Dagelijks Bestuur.  
Op vrijdag 2 maart 2018 volgde de rapportage aan de ledenvergadering. 
Na een uitleg van de commissie en de beantwoording van de vragen volgde een 
stemming onder de aanwezige leden. 
De uitslag van de stemming: 3 tegen en 40 voor! 
Vanaf seizoen 2018-2019 zijn we een zaterdagvereniging. 
Dit wordt zo snel mogelijk met de KNVB besproken..  
Het 1e elftal start in de 4e klasse. 
 
Dries en Co blijft hoofdsponsor. 
Tijdens een heel fijn gesprek met de heer Theo Driessen werd het sponsoring 
contract met Dries en Co met en periode van drie jaar verlengd. Vanzelfsprekend 
was men van Elistha zijde hier erg content mee. 
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Dries en Co website: https://www.driesenco.nl/ 
 
Op bestuurlijk niveau veranderde ook veel. Tijdens een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering werd een nieuw bestuur benoemd. 
Met Wilko Visser (jeugdvoorzitter van Elistha) als interim voorzitter, Els van Mierle als 
secretaris van de club en Marco Hofman als vice voorzitter werd er een nieuw 
dagelijks bestuur gevormd.  
De ledenvergadering ging met de nieuwe bestuursstructuur unaniem akkoord en 
sprak het vertrouwen met een grote opkomst uit in het nieuwe dagelijkse bestuur. 
 
Op 23 juni 2018 overleed ons erelid Bep Hendriks op de leeftijd van bijna 87 jaar. 
Bep was ruim 70 jaar lid van onze vereniging en was in vele functies en 
hoedanigheden een echte Elistha man! 
 
Elistha JO13-1 werd zonder te spelen  kampioen in de tweede klasse 
 

 
 
 
Het eerste elftal presteerde de rest van het seizoen niet zo best.  
Uiteindelijk werd de zondagcompetitie afgesloten met een laatste plaats en dus 
eigenlijk degradatie. 
Met de vele wisselingen, blessures en veel spelers uit het A team moest trainer Gert 
van Haaren maar zien wie hij die zondag wel tot zijn beschikking had. 
Een niet te benijden trainer, maar hij sloeg zich er toch doorheen in de hoop dat 
volgend seizoen het geluk hem weer toelacht in de zaterdagklasse. 
 
 
 
 
 

https://www.driesenco.nl/
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Elistha JO11-1 wint KNVB Beker seizoen 2017-2018 
 

 
Elistha JO11-1 heeft de KNVB beker gewonnen.  
We zijn trots op Jelte Harbers, Jelte, Vitish, Ivar, Milo, Thijn, Ziggy, Jort, Vince en trainers Harm en Coen. 

 
 
Op 30 juni 2018 werd het seizoen 2017-2018 is weer op de bekende feestelijke wijze 
afgesloten.  
Het weer was uitstekend. 
Er werd gevolleybald door diverse teams, terwijl de jeugd zich vermaakte met allerlei 
spelletjes en in het water. Rond 18.00 uur werd de dag afgesloten met een barbecue 
waar 150 personen aan deelnamen. Het feest duurde daarna tot laat in de avond. 
Zeer geslaagd weer en de organisatoren bedankt. 
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Seizoen 2018/2019 
 
Aan het begin van dit seizoen werd een start gemaakt met Vitaal Sportpark De Pas. 
Ondanks alle mooie verhalen van de Gemeente betekende dit uiteindelijk dat we een 
veld gingen inleveren. Op dit veld zou een klein voetbalveldje komen en verder een 
speelterreintje. Verder een open sportpark, waar iedereen sport kon bedrijven. 
 
In oktober werd besloten (in navolging van landelijk beleid) dat roken langs de velden 
en in het clubgebouw niet meer was toegestaan. 
Verder werd de AVG verder ingevoerd. 
Natuurlijk waren er ook weer een aantal najaarskampioenen. 
 
MO15-1 

 
Het najaars seizoen werd op gepaste wijze afgesloten door met 11-0 te winnen van SC Bemmel MO-15-1. 
Het was een sportieve wedstrijd van beide partijen. Na het laatste fluitsignaal werden de meiden in het 

zonnetje gezet.  

 
JO12-1 

 
 
Het team werd ongeslagen najaarskampioen en start na de winterstop in de 1e klasse. 
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JO9-1 

 
 

JO9-2 

 
 
  

In december werd bekend dat Johan Hendriks met ingang van seizoen 2019-2020 de 
trainer van het eerste elftal zou worden. De trainer van het eerste elftal Gert van 
Haaren zou met ingang van dat seizoen in ieder geval nog twee jaren bij de 
vereniging actief blijven. Naast technisch coördinator van de vereniging ging hij ook 
de JO19-1 trainen. 
 
Het werd steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor de oud papier 
actie.  
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Het bestuur besloot dat de seniorenteams, afwisselend ook vrijwilligers moesten 
gaan leveren. Dit liep goed. 
 

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op zaterdag 5 januari 2019. Tijdens deze 
receptie werden een aantal jubilarissen gehuldigd. Ze werden toegesproken door 
voorzitter Wilko Visser. 
 

 
Ferry van Druten (midden achter 25 jaar lid), Frenky Usmany (links in het midden, 40 jaar lid), Herman 

Clappers (links voor, 50 jaar lid),Jan Nab (links achter, 60 jaar lid), Henk Straatman (rechts achter 60 jaar 

lid en Wim Hendriks (rechtsvoor 60 jaar lid). Verder op de foto linksachter Simone (partner van Frenky) en 

José (partner van Wim). 

 

Nieuwjaarswedstrijd Elistha 1 tegen Oud Elistha 1De organisatie was er weer in 

geslaagd om een goed en ervaren team op te trommelen om te spelen tegen het 

huidige Elistha 1. Het huidige eerste heeft ongetwijfeld zelfvertrouwen geput uit deze 

wedstrijd want men wist met 5-2 te winnen van dit toch wel zeer geroutineerde team 

gebaseerd op ons sterk eerste team uit de periode 2005/2008. 
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Boven v.l.n.r.: Sergio Souisa, Roger Leiwakabessy, Ron Holtrop, Johan Verheijen, Mike Fisscher, Cor 

Tap, Michael Knipping, Salvatore Lombardo, Johan Knipping en Boudewijn Nuij. 

Onder v.l.n.r.: Gerard Dulos, Joris Maätita, Wesley Toonen, Rory Salakory, Ron Stoffelen en Jeffrey 

Leiwakabessy. 

 

Op bestuurlijk niveau brak een lastige periode aan. Omdat zowel de secretaris Els 
van Mierle en de vice voorzitter Marco Hofman er mee stopten bestond het dagelijks 
bestuur nog uit Wilko Visser en Frank Wolven. Grotere beslissingen werden 
genomen na overleg met vertegenwoordigers uit de diverse commissies. Dit tot de 
volgende Algemene Ledenvergadering. 
We kregen te maken met de discussie rond het vitale sportpark. Voor ons als 
vereniging betekende dat uiteindelijk dat we slechts twee velden over zouden 
houden. Een kunstgrasveld en een veld met natuurgras, dat we zouden gaan 
gebruiken voor wedstrijden en trainingen. Bedacht van achter een bureau, maar dit 
zou nog veel problemen gaan opleveren voor onze vereniging. 
 
Aan het einde van het seizoen konden we het kampioenschap vieren van Elistha 2. 
Dit team, het enige team dat nog op de zondag speelde, werd ongeslagen kampioen. 

 
 

Verder slaagde een sterk Elistha JO15-1 er in om de KNVB beker te winnen. Zeer 
veel supporters waren aanwezig toen werd gewonnen van Barneveld. 
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Boven v.l.n.r.: Niek Stevens, Nathan Usmany, Kay van Drempt, Rowan Leenders (ass. Trainer), Johan 
Hendriks (trainer), Marcel Koeslag (leider), Jesper Jansen, John van Sinderen, Ayte Cluitmans. 
Onder v.l.n.r.: Nick Cornelissen, Reno Veenstra, Ibo Lambregts, Mila Hendriks, Franklin Geurtsen, Tom 
Koeslag, Sem Gerrits en Milo Staal. 

 
De start van het eerste op de zaterdag verliep teleurstellend. Uiteindelijk eindigde het 
team in de onderste regionen en werden slecht 11 punten behaald in 18 wedstrijden.  
 
Na het einde van de competitie behaalde de JO 13-1 nog een mooi resultaat door de 
Arnhem Cup te winnen. 

 
 

Op zaterdag 22 juni 2019 werd, zoals inmiddels traditioneel, het seizoen 2018-2019 
op feestelijke wijze afgesloten. De weersomstandigheden waren uitstekend 
  
De belangstelling was, zoals inmiddels ook traditioneel, weer enorm.  Velen namen 
deel aan de diverse activiteiten, van onderlinge voetbalwedstrijden tot het spannende 
volleybaltoernooi. 
De gehele middag was er een barbecue, waaraan maar liefst 250 Elistha mensen 
deelnamen. 
Al met al weer een gezellig Elistha feest. 
 
 

Seizoen 2019/2020 
 
Op 27 september 2019 was de Algemene ledenvergadering. Tijdens deze 
ledenvergadering werd het nieuwe Dagelijks Bestuur gekozen.  
Samenstelling: 
Martin de Goey  voorzitter 
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Pascalle Overeem secretaris 
Jeroen Cluitmans penningmeester en vice voorzitter. 
 
Het bestuur deelde mede dat men het als bestuur belangrijk vond (en vindt) dat 
Elistha een vereniging is waar we als leden en ouders van jeugdleden actief aan 
bijdragen. Dit hebben ze verwoord in een missie en visie die is aangenomen op de 
ledenvergadering. De missie en visie is vertaald in een ‘Oranje boekje’ dat onder 
meer op de website te lezen is. 
 
Het eerste elftal werd ingedeeld in de gewenste klasse. Een klasse met veel Betuwse 
clubs en dat betekende dat er veel derby’s op de agenda stonden. 
In de beker werd gespeeld tegen 3e klassers en toen bleek nog wel dat ons jonge 
team daar nog niet aan toe was. 
Ondanks de hoge verwachtingen was de start van de competitie wisselend. 
 
Verder werden we als vereniging geconfronteerd met de “zegeningen” van het vitale 
sportpark. Door het aanleggen van een soort speeltuin op ons voormalige derde veld 
werden we toch wel erg in een hoekje gedrongen. De Gemeente was al nooit erg 
begaan met ons, maar nu was het toch wel erg vervelend. We hielden slechts twee 
velden over en bij slecht weer kon ons natuurgrasveld beperkt gebruikt worden voor 
wedstrijden omdat we er ook op getraind werd.  
Gevolg van dit alles waren extreme aanvangstijden, waarbij het eerste thuis pas om 
16.30 uur kon voetballen.  
 

Bij de jeugd was er een nieuwe opzet. 
De nieuwe Jeugd Technische Commissie stelde zich voor in het clubbladen 
presenteerde een visie voor de toekomst. We beschikten over goede jeugdteams. 
 
Bij de Elistha pupillen waren er twee najaarskampioenen. 
 
JO8-1 
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De J08-1 werd ongeslagen kampioen  
 
 JO9-1 

 
 

De eerste seizoenshelft werd door het eerste uitstekend afgesloten. Na een 
wisselvallig begin stond het elftal stevig in het linker rijtje. 
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De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op zaterdag 4 januari 2020. Tijdens deze 
receptie werden een aantal jubilarissen gehuldigd. Ze werden toegesproken door 
voorzitter Martin de Goey. 
 

   
 
Boudewijn Nuij 25 jaar lid   Fred Hendriks 25 jaar lid 
 

   
Marcel Veenstra 40 jaar lid                           Wiliam Peters 40 jaar lid 
 

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie werden drie leden benoemd tot erelid, voor 
hun jarenlange verdiensten voor Elistha. Met genoegen deelde voorzitter Martin de 
Goey de erepenning uit aan Herman Clappers, Hans Holtrop en Reinder Peters. 
 
Ook werd weer de wedstrijd gespeeld tussen het huidige Elistha 1 en oud Elistha 1. 
De wedstrijd ging lang tamelijk gelijk op, maar uiteindelijk gaf de conditie van het 
huidige Elistha 1 toch de doorslag. 
De wedstrijd eindigde in een 5-1 overwinning voor het huidige eerste. 
 
Hierbij foto’s van de teams 
  
Oud Elistha 1 
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Boven v.l.n.r.: Michael Knipping, Eddy Toetenel, Stefan Spaan, Edwin Tap, Boudewijn Nuij, Kevin van 
Bronswijk, Ronald Tap, Ronnie Holtrop, Mike Fisscher en Ferry Leiwakabessy. 
Onder v.l.n.r.: Cor Tap, Johan Knipping, Rory Salakory, Gerard Dulos, Sergio Souissa, Ruben Lantsink. 
Andy Sapuletej, John Hendriks en Hans Tap. 
 

 
 
 
 
Elistha 1 
 

 
Boven v.l.n.r.: Jurre Cluitmans, Rowan Leenders, Danny Versteege, Stefan Polic, Noa Hendriks,  Johan 
Hendriks, Martijn Schuiling, Sam Janssen, Marciano Sapuletej, Michael Melsasail en Angelo Maätita. 
Onder v.l.n.r.: Willy van Helfteren, Ryan van Haaren, Jordi Zetz, Max Hendriks, Esra Hetharia, Jericho Tap 
en Levi Tutuarima. 

 

Na de winterstop startte het eerste heel goed met een aantal overwinningen op rij, 
maar lukte het opnieuw niet om van Valburg te winnen, terwijl we toch de betere 
ploeg waren. Hierna gewoon weer twee overwinningen. 
Al met al toch goede voortzetting van de in het najaar opgestarte opmars. 
 
Maar toen was er corona. 
 
Even een samenvatting 
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We zagen het wel een beetje aankomen, maar het was toch even schrikken toen we 
de mededeling kregen dat het competitieprogramma van 14/15 maart er uitlag i.v.m. 
de landelijke uitbraak van corona. 
In eerste instantie alleen in Brabant, omdat daar het echt was uitgebroken, maar al 
snel volgde de mededeling dat het landelijk was en dat er drie weekenden geen 
voetbal gespeeld zou worden. 
Op advies van de KNVB besloot het dagelijks bestuur vanaf dat weekeinde niet 
getraind mocht worden en er ook geen oefenwedstrijden gespeeld mochten worden! 
Deze maatregel was toen voorlopig tot 1 april van kracht. 
Een drastische maatregel toen maar alleen om geen enkel risico te lopen. 
 
Omdat de scholen ook gesloten waren, kwamen veel (vooral jeugd) spelers gewoon 
gebruik maken van onze velden. 
Na overleg met en eigenlijk in opdracht van de gemeente werden de sloten op de 
hekken afgesloten. 
 

 
De leden kregen de volgende mededeling: 
 
Zoals jullie ongetwijfeld weten, hebben we als Elistha ons sportpark op slot gedaan 
om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. 
Wedstrijden, trainingen en ook andere activiteiten gaan niet door. 
Onze velden zijn op slot. Desondanks blijkt dat er mensen over het hek klimmen om 
toch te voetballen. We begrijpen dat iedereen graag actief wil zijn. Maar op dit 
moment is het niet toegestaan om onze velden te betreden. Dit vindt de overheid en 
vinden wij ook als vereniging. 
We willen jullie dan ook dringend vragen om niet meer op de velden te komen. Aan 
de gemeente hebben we gevraagd om toe te zien op het landelijke verbod om 
sportvelden te betreden. 
We wijzen jullie er op dat er zware boetes uitgedeeld kunnen worden, indien de 
velden toch betreden worden. De gemeente Nijmegen bijvoorbeeld heeft 
aangegeven dat de boete 5.000 euro kan zijn. 
Dus: wees verstandig! Neem je verantwoordelijkheid in deze moeilijke situatie, hoe 
lastig dat soms ook is. 
 
Door alle omstandigheden rondom het corona virus en de niet te voorziene toekomst 
daarin, moest het  bestuur ook de aankomende activiteiten die op de planning 
stonden annuleren. De paasbingo, de kaderavond en het jeugdkamp konden dit jaar 
dus helaas niet doorgaan.  
Toen kwam op  31 maart 2020 de zeer vervelende en ingrijpende mededeling dat 
alle maatregelen omtrent het coronavirus verlengd werden. Voor de 
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amateurvoetbalverenigingen betekende dit dat de competitie van seizoen 2019-2020 
definitief werd stopgezet. 
Dit betekende dus een enorme teleurstelling, geen kampioenen meer, geen 
promoties meer, geen bekercompetitie meer enz. 
Dus helemaal geen activiteiten meer op de Pas. 
Het was dus best wel stil, maar een aantal zaken gingen gewoon door. 
Het bestuur bleef actief bezig om allerlei zaken te regelen en regelmatig overleg te 
voeren met de gemeente, 
De Jeugd technische commissie kon zo geleidelijk zich al bezig gaan houden met de 
indeling van de teams voor het volgende seizoen. 
De mannen van facilitaire zaken bleven actief omdat een aantal zaken op en rond de 
velden gewoon gedaan moesten worden(zie ook apart item) 
Omdat duidelijk werd dat de kantine voorlopig gesloten was, besloot het bestuur 
voorraden met een einddatum te schenken aan de Voedselbank. Een goed initiatief 
dat zeer op prijs werd gesteld. 
 
Op 21 april 2020 kondigde premier Rutte namens het kabinet aan dat er na 28 april 
2020 beperkte mogelijkheden voor verruiming zouden komen. 
 
Het kabinet heeft toen ook aangegeven, dat de gemeente hierbij het voortouw zou 
moeten nemen. 
Het bestuur hield hierover goed contact met de gemeente om te spreken over de 
maatregelen in verband met de corona-crisis en de gevolgen hiervan voor onze 
vereniging. 
 
Dit hield in dat in beperkte mate weer kon worden gestart met de trainingen.  
Dit wordt in een apart artikel besproken. 
 
Net voor de coronacrisis werd bij Elistha de mogelijkheid opengesteld om reclame-
uitingen te doen op de kleedkamerdeuren. Een goede manier om als sponsor het 
bereik te vergroten. Ook werden er voor de zes kleedkamerdeuren sponsor 
gevonden.  
Maar door de crisis is het vervolg even vooruitgeschoven. 
Maar nu er weer gebruik van de kleedkamers werd gemaakt zijn de bordjes geplaatst  
op 15 juli 2020. 
 
 
 
 
 


