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1 De periode van de oprichting tot en met de tweede wereldoorlog. 
 
Ofschoon tijdens de oorlogshandelingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
vrijwel het gehele archief van onze vereniging verloren is gegaan, is het toch gelukt 
een gedeelte van de historie van Elistha terug te vinden. 
We moeten ons verplaatsen naar de jaren rond 1920 om voor het eerst over voetbal 
in het dorp Elst te lezen. De eerste echte voetbalclub in Elst moet zijn geweest de 
E.V.C. Victorie, welke vrij snel werd gevolgd door E.M.M. (Eendracht Maakt Macht). 
Deze clubs bespeelden weiden, gelegen achter "De Plek" (villa van de familie Vink) 
en ter hoogte van de huidige boerderij "De Lingehof" van de heer Tap. 
De eerste voetbalfoto in Elst is zeer waarschijnlijk van E.M.M. gemaakt.  

 

 

Het voetbalteam van E.M.M., een aantal jaren voor de oprichting van Elistha.                                                                                        

Staand v.l.n.r.: Ot Pasma (supporter), Wout Jacobs, Joh. Flipsen, Frans Lubberhuizen, Jan 

Herberts, Piet Jonker, Hent Driessen,(supporter), Hans Hofman en Gep van der Goot.                                                                                                      

Zittend v.l.n.r.: Hans Moulijn, Wim Penners, Henk Herberts, Gerrit en Wim van Holten. 

 

E.M.M. was overigens geen lang voetballeven beschoren; de vereniging heeft haar 
bekendheid vooral verworven door haar latere bestaan als gymnastiekvereniging. 
Elst moest het omstreeks 1925 geheel zonder voetbal in clubverband stellen. 
Hieraan kwam een einde op 31 juli 1926. Op die datum werd de voetbalclub Elistha 
opgericht door de heren Th. Pijnappel, H. R. (Roel) van Holten, C. Houtzeel, H. A. 
Arentsen, J. van de Berg en A. W. (Bart) Peters. Aangenomen mag worden dat dit 
heugelijke feit gevierd werd in het toenmalige Café Pijnappel. Het eerste dagelijks 
bestuur werd gevormd door de heren Pijnappel, voorzitter, van Holten, secretaris, 
Houtzeel, penningmeester.  
Opgemerkt zij dat van de twee laatstgenoemde heren nog lang familieleden deel 
uitmaakten van het algemeen bestuur. Neef Chris van Holten is erevoorzitter van de 
vereniging geweest. 
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Bij de oprichting bedroeg het ledenaantal 20. Helaas zijn de namen van degenen, die 
in de jaren 1926-1930 lid van Elistha waren, niet meer te achterhalen, daar - ondanks 
ijverige naspeuringen met hulp van, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond - over 
de ledenlijsten van vóór 1930 niet meer kan worden beschikt. 
Elistha startte nog in 1926 in de competitie van de Nijmeegse Voetbal Bond en werd 
ingedeeld in de 2de klasse. 
Tegen het einde van 1927 reeds werd Elistha kampioen door een overwinning op 
L.D.T. uit Lent, gevolgd door promotie naar de 1e klasse. Het succesvolle elftal was 
als volgt samengesteld: Geert van Brakel, doel; Hent Willemsen en Piet van Burk, 
achter; Theo Span, Cor Houtzeel en Roel van Holten, midden; Geert Willemsen, Bart 
Peters, Wim Dulos, Hent Driessen en Piet Otten, voor. 
In het seizoen 1929-1930 werd Elistha kampioen van de 1e klasse dankzij een 5-0 
zege op Nijmegen. Om precies te zijn, op 26 januari 1930 promoveerde de Elster 
club naar de 4de klasse van de K.N.V.B. Het aantal leden bedroeg toen 51. 
Enige bekende namen uit die eerste 5 voetbaljaren, behoudens de reeds hierboven 
genoemden: Chris Martens, Wim Jansen van de Laak, Wim Vink, Jan van Burk, Cor 
Wassink, Pauw Franken, Jan Herberts, Wim Houtzeel, Piet Jonker, Max Drielsma, 
Geert van Deijzen, Herman Gerritsen, "Broer" ter Beek. 
Van deze leden zouden Chris Martens, Wim Jansen van de Laak, Cor Wassink en 
Herman Gerritsen in latere jaren nog belangrijk werk voor de club gaan verrichten. 
Over de jaren 1930-1946 is ten aanzien van de resultaten van Elistha weinig 
spectaculairs te vermelden. Het eerste elftal streed met wisselend succes in de 4de 
klasse van de K.N.V.B., werd nimmer kampioen en eindigde nooit onderaan. 
Eén van de meest befaamde Elistha mannen, Kees Maters, trad in het seizoen 
1931-1932 toe tot de oranjegelederen. 
In het seizoen 1932-1933 zien we voor de eerste maal junioren in de ledenlijsten.  
Ik noem hiervan graag enkelen: Joop van Empel, Wim Franken, Gerrit Hoenselaar, 
Henk Peters, Wim Schuyl, Jan van Dam, Johan van Manen. Ook hierbij enige 
mensen, die later veel bestuurswerk in de vereniging op zich zouden nemen. 
In 1934 treffen we bij de "nieuwe" junioren namen aan als Henk Kapel, Wim van 
Dulm, Ben Greveling en Kees van der Linden. Op 15 augustus 1937 werd de heer M. 
Schutter lid en bestuurslid van Elistha; hij leidde de club als voorzitter gedurende de 
moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 en behoort tot de grote figuren van Elistha.  
Tot 1935 waren de kleuren van Elistha oranje trui en zwarte broek. In dat jaar werd 
de zwarte broek vervangen door een witte, en deze nieuwe kleurencombinatie is tot 
op heden gehandhaafd. Al zijn de variaties in de huidige tijden van sponsering wel 
eens aan wijziging onderhevig. 
 
Het aantal leden bewoog zich in de jaren 1930 tot 1940 tussen 65 en 70. Aan 
de kompetities werd vanaf 1932 doorgaans deelgenomen met 3 senioren en 
1 juniorenelftal. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schommelde het ledenaantal nogal sterk. (in 1941 
93, in 1942 en 1943 61, en in 1944 85 leden). In die jaren behaalden de A-junioren 
het kampioenschap na een 5-4 zege in Huissen op R.K.H.V.V. 
Enige spelersnamen: Piet en Henk van Haaren, Jos Peters, Frans Hendriks, 
Arie van ]ngen, Arie de Jongh, Dirk Doeze Jager, Bernd van Dulm. 
Van 1934 tot 1940 was de heer J. F. Vink (meneer Frits) voorzitter van Elistha. 
Binnen de vereniging was hij bekend als een geweldige leider, die met overwicht 
doch grote menselijkheid zijn oranjejongens in het goede spoor hield. 
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Hierbij een foto van het eerste elftal in de jaren veertig. 

 
Voetbalvereniging Elistha (Foto jaren 40) 
Onderste rij gehurkt v.l.n.r. Cees v.d Linden, Jac van Burk,  Gerrit Jansen, Grad Straatman. 
Bovenste rij staand v.l.n.r. Wim Hendriks, Derk Doezejager, Nol Kapel,  F. v. d Wedde,           
Roel van Holten, Henk Huibers, Ger Spies.  
 

 
 
Al in 1932 zien we als secretaris-penningmeester genoemd de heer Kees 
Maters, die vanaf dat jaar tot 1951 vrijwel onafgebroken de club heeft gediend in de 
functies voorzitter, secretaris en/ of penningmeester. Voeg daarbij dat hij als actief 
voetballer tot op 42-jarige leeftijd in het eerste elftal heeft gespeeld, en de 
verdiensten van hem voor ons zullen ieder duidelijk zijn. 
Overigens kom ik op het onderwerp "Maters" later in dit verband nog terug. 
Zeker niet vergeten mag worden de heer Chris Martens, die in de besproken periode 
15 jaren lang voor het veld en de ballen zorgde. En vooral in de oorlogsjaren was het 
een probleem de schaarse, half versleten ballen op tijd "hard te krijgen". 
Ook de zwagers Dirk Hermsen en Wim Snijders waren toen al volop in de 
bestuurszaken betrokken. Een eresaluut aan deze, helaas te vroeg overleden, 
Elistha mannen is hier op zijn plaats. 
Zo zou ik nog velen kunnen noemen die de eerste 20 jaren op de bres hebben 
gestaan voor de club. Zij hebben met slechte velden, slecht materiaal en weinig geld 
moeten worstelen, doch zorgden ervoor dat de zaken bleven "lopen" en dat de sfeer 
vóór alles goed bleef. 
Na de Tweede Wereldoorlog beleefde Elistha een grote bloei.  
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In het seizoen1946-1947 steeg het ledenaantal met een sprong naar 112. Bovendien 
begonnen de heer en mevr. Maters-Buddingh – ook wel genoemd Kees en Mient – 
hun reeds bijzondere activiteiten op sportgebied binnen Elistha nog verder uit te 
bouwen. 
 

 

De Heer en Mevrouw Maters Buddingh 

 
 
In juli 1946 waren zij het, die de "SPORTCLUB ELISTHA" in het leven riepen. In 
1946 was er namelijk een afdeling gymnastiek toegevoegd. Deze afdeling werd 
gepresenteerd door de echtgenote van Kees Maters, mevr. Mient Maters Buddingh. 
Het aantal leden van deze afdeling bedroeg binnen enkele maanden ruim 150. 
De afdeling gymnastiek bestaat nog steeds zij het dat deze sedert 1978 als een 
zelfstandige vereniging door het leven gaat. In dat jaar werd dit door de beide 
verenigingen overeengekomen. Bestaat als een afzonderlijke vereniging, die 
overigens ook de naam Elistha is blijven voeren. We weten allemaal dat deze 
vereniging zeer succesvol opereert. 
 
Kees werd de supervisor over alles wat met voetbal te maken had; hij presteerde het 
in het seizoen 1947-1948 gedurende enige tijd voorzitter, secretaris en 
penningmeester te zijn. Mient nam, met assistentie van Gerrit Mastenbroek, de 
leiding op zich van de afdelingen Gymnastiek en Handbal, terwijl Cor Wassink en Nol 
Kapel de afdeling Wandelsport voor hun rekening namen. 
Ook de afdelingen handbal en wandelsport hebben met wisselende resultaten maar 
voldoende tot goed gefunctioneerd.  
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Op 1 augustus 1946 verscheen het eerste clubblad van Elistha! 
Redactie? Kees Maters! 
Nu Elistha een sportclub geworden was werd de bestuursvorm weinig veranderd. Het 
voetbalbestuur werd slechts uitgebreid met één persoon per niet-voetballende 
afdeling. Hoezeer de nieuwe opzet aansloeg blijkt uit de clubbladen van november 
en december 1946, welke een aanwas met 43 leden signaleren. 
Tenslotte wil ik u het eerste sportclubbestuur niet onthouden, t.w. C. Maters, 
voorzitter; Kl. Kuik, secretaris; D. Doeze Jager, penningmeester; 
leden: Mevr.W. J. Maters-Buddingh, H. R. van Holten, Mej. T. de Boer, D. M. 
Hermsen, C, Wassink en W. Snijders.  
Begin 1947 telde de sportclub 350 leden.  
 
In het vervolg van deze Elistha-historie, zullen we, ons vooral beperken tot de 
afdeling voetbal. 
 
 


