
Jubilarissen 2020 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 5 januari zijn onze jubilarissen gehuldigd. We hadden zelfs een unieke 

situatie bij de huldiging, nl de huldiging van leden die 70 jaar lid zijn. Nog niet eerder zijn er leden zo lang lid 

geweest in de 75 jarige historie. 

Lid van verdienste 

Norbert van de Hoek 

Norbert tijdens deze nieuwjaarsreceptie willen we afscheid nemen van jou als bestuurder. In de zomer heb je 

aangegeven onvoldoende tijd meer vrij te kunnen maken om de functie van secretaris goed te kunnen 

vervullen. Tijdens het afscheid met het bestuur heb ik al aangegeven dat wij je enorm veel dank verschuldigd 

zijn voor de taken die je de afgelopen jaren voor Eldenia verricht hebt. De laatste jaren als secretaris van de 

vereniging, maar de jaren ervoor ook als secretaris van de jeugd commissie. Het actief bezig zijn voor de 

vereniging is je met de paplepel ingegeven van huis uit, maar je moet er wel de juiste stappen voor zetten. 

We willen je als bestuur van Eldenia namens alle leden dan ook nogmaals hartelijk danken voor alle werk wat je 

voor Eldenia gedaan hebt en willen je naast de cadeaus ook benoemen tot lid van verdienste van Eldenia. 

Nogmaals hartelijk dank. 
 

Het uitzoeken van de jubilarissen gaat aan de hand van het ledenbestand in sportlink ( KNVB). Helaas is in het 

verleden bij het digitaliseren niet altijd de juiste start datum over genomen. Het is dus elk jaar weer een puzzel 

of we de juiste mensen op het juiste moment uitnodigen voor het jubileum. We roepen dan ook mensen op die 

menen een jubileum te hebben of mensen kennen die een jubileum zouden moeten hebben maar niet 

uitgenodigd worden/zijn dit te melden bij het bestuur . We kunnen dit aan de hand van het archief oude 

spelerskaarten en het archief van de Libero uitzoeken en zo nodig corrigeren. 

We vieren iemand jubileum tijdens de nieuwjaar bijeenkomt na de jubileum datum. Bv iemand in 1994 lid 

geworden is dit jaar 25 jaar lid, iemand uit 1979 is 40 jaar lid, iemand uit 1969 is 50 jaar lid en dit jaar hadden 

we ook leden die in 1949 lid zijn geworden en dus 70 jaar lid zijn. 

25 jarig jubileum 

Rein Hartgers 

Rein je bent 25 jaar lid, maar hebt niet zoveel voetbalverleden bij Eldenia. Ik weet eigenlijk niet of je veel 

gespeeld hebt bij Eldenia. Toen je zoon kwam voetballen ging je mee en net als zoveel ouders rolde je al snel in 

de rol van vrijwilliger. Je kwam als begeleiding bij het team van je zoon. Niet alleen jij maar ook je vrouw 

maakte deel uit van ons grote vrijwilligers korps door achter de bar een ieder van een drankje te voorzien. Nog 

steeds ben je vaak bij Eldenia te vinden in de begeleidende rol bij het team van je zoon. Je vervult deze met 

verve en veel plezier en hopen dat je dit ook nog vele jaren kunt blijven doen. Rein voor het feit dat je 25 jaar 

lid bent van Eldenia is het mij een genoegen je te benoemen tot lid der Ridderorde van Eldenia. 

Jan de Braal 

Jan is 25 jaar lid van Eldenia maar heeft hier ook weinig sportieve hoogte punten gehad. Jan is bij Eldenia 

gekomen toen zijn zoon kwam voetballen en al snel werd Jan voor diverse extra zaken gevraagd. Zo is jan een 

hele lange tijd betrokken geweest bij de jeugdcommissie en heeft hij deel uitgemaakt van het jeugdbestuur. Jan 

is ook al vele jaren mede organisator van het pupillenkamp. Jan is de man die op de centen past en vult het 

zaterdag programma is met vele spelletjes en activiteiten. Dit is altijd een hele grote klus om iedereen een hele 

dag bezig te houden met spelletjes en activiteiten. Dit deed hij altijd alleen, maar sinds een paar jaar krijgt hij 

steun van zijn zoon. Die samenwerking zorgt altijd weer voor hoogte punten op het kamp. Ook is Jan nog 

steeds actief achter de bar op de zaterdagen, waar hij er voor zorgt dat de thee en limonade op tijd gereed is 

en de mensen op tijd koffie en een drankje kunnen nuttigen. Jan ook jou mag ik benoemen tot lid der 

Ridderorde vanwege je 25 jarig lidmaatschap. 

Willem Jansen 

Het begint wel wat eentonig te worden maar ook Willem is pas laat bij Eldenia gekomen en niet om te spelen. 

Willem is gekomen toen zijn zoon is gaan voetballen bij Eldenia en Willem de begeleiding mee invulde bij het 

team. Willem deed al bij de jeugd van alles bij de teams van zijn zoon. Samen met Theo Beyer en Frans Viveen. 

Ook nadat jouw zoon stopte met voetballen bleef Willem leider en dan vooral bij de selectie. Willem is 

grensrechter geweest bij heren 1 en hij is al vele jaren de leider van het 2e elftal. Dit is niet het makkelijkste 

baantje want het tweede elftal begeleiden vergt veel begrip, takt en flexibiliteit. Het team bestaat uit spelers 

die net niet in het eerste staan, maar wel gevraagd kunnen worden als stand in. Spelers die terug moeten 

komen van een blessure of spelers die een mindere periode doormaken en toch minuten moeten maken. De 

samenstelling wijzigt dan ook best vaak en van zo’n groep is Wim de leider, die moet proberen iedereen 

gemotiveerd te houden. Ik kan zeggen daar slaagt Wim erg goed in. Ook heeft Willem nog een tijdje in het 

bestuur gezeten als 2e penningmeester. Willem ook voor jou de benoeming Lid der Ridderorde voor de 25 jaar 

dat je lid bent en we hopen nog vele jaren van je diensten gebruik te mogen maken. 



Raymond de Leeuw en Sivan Kornmann 

Jullie vraag ik samen naar voren om dat jullie al 25 jaar onafscheidelijk zijn bij Eldenia. Jullie zijn samen 

begonnen in de jeugd met destijds een strenge trainer Faisel Salim. Het team waar jullie in kwamen is een 

behoorlijke tijd bij elkaar gebleven als geheel. Het is al die jaren een selectie team geweest. Ook naast het 

voetballen deelden jullie veel tijd samen. Eerst de school maar later ook de vrije tijd. Samen zijn jullie bij de 

senioren in het eerste terecht gekomen. Sivan jij had meer talent dan Raymond en belande op het middenveld 

en later in de laatste linie. Helaas liet je gezondheid je in de steek en moest je steeds vaker verstek laten gaan, 

wat voor een 1e elftal niet haalbaar was. Je bleef toch voetballen en belandde in het 2e elftal. Je had hier een 

voortrekkers rol en hield het team ook op de been. Ondanks dat de gezondheid je wederom ernstig in de steek 

liet en de doctoren zeiden dat voetballen echt wel tot het verleden behoorde wilde je niet opgeven en zie 

opnieuw bewijs je hun ongelijk. Je speelt nog steeds een verdienstelijk partijtje in het derde met vele vrienden 

die samen met jou in de jeugd zijn begonnen. Net als Raymond. Ook jij haalde het eerste elftal ondanks dat je 

minder getalenteerd was. Je moest het vooral hebben van je inzet. Je was erg betrouwbaar in de laatste linie 

en je moest jouw meer dan 1 keer voorbij om naar de goal te gaan. Je was voor niemand bang en dat liet je ook 

wel direct merken. Naam of geen naam je gaf je niet zonder slag of stoot gewonnen. Je bent ook nog een 

aantal jaren jeugd trainer geweest bij de D tjes en nog steeds jaarlijks een van de leiders bij het pupillenkamp. 

Ook jij bent nog steeds met je oude vrienden actief in het 3e elftal. 

Voor het feit dat jullie inmiddels 25 jaar lid zijn van Eldenia worden jullie beide benoemd tot Lid der 

Ridderorde.  

Martijn Elbers 

Martijn is in de jeugd gaan voetballen. Hij speelde de gehele jeugd bij Eldenia. Het was geen topper, maar een 

noeste werker die wel altijd alles gaf. Toen hij naar de senioren ging kwam de klad er in. Het derde had te vaak 

te weinig spelers en werd uit de competitie gehaald. Martijn werd opnieuw ingedeeld bij het 6e elftal. Dit was 

het bekende advocaten elftal. Hier was het niet veel beter dan bij het derde. Men moest elke week weer 

afwachten of er voldoende spelers waren. Martijn jij was er toen wel klaar mee en stopte met voetballen. Je 

voelde je echter wel thuis bij Eldenia en wilde iets blijven doen. Je werd een hulp bij het C2 van Frans en Wilko. 

Je was grensrechter en hielp bij de trainingen. In 2006 kreeg je een eigen elftal om te trainen. Je stopte er veel 

energie in en haalde ook wel successen. Je ging een trainers cursus doen en kreeg steeds belangrijkere 

elftallen. Je traint nu al een paar jaar het A1 van Eldenia en dat gaat niet onverdienstelijk door al twee jaar op 

rij kampioen te worden. 

Naast je activiteiten als trainer ben je een aantal jaren geleden ook bestuurder geworden. In eerste instantie in 

de jeugdcommissie als voorzitter. Vanuit de jeugdcommissie had jij ook zitting in het hoofdbestuur. Toen 

Norbert in de zomer aangaf te gaan stoppen als secretaris, gaf jij aan de werkzaamheden als secretaris op je te 

nemen. Zo je ziet een hele tijd bij Eldenia waarvan de helft gevoetbald, maar 25 jaar lid is 25 jaar lid. En ook jou 

benoem ik graag tot Lid der Ridderorde 

Peter van den Broek 

Peter 25 jaar lidmaatschap bij Eldenia dat is een hele tijd. Zeker als je beseft dat Peter niet alleen actief is op 

het veld, maar in de 25 jaar ook vele klusjes heeft gedaan en doet binnen de vereniging. Peter is momenteel de 

scheidsrechter coördinator bij Eldenia. Voorwaar geen eenvoudige klus. Hij moet proberen, met het aantal 

vrijwilligers wat hij heeft die willen fluiten,  alle wedstrijden, waarbij de KNVB geen scheidrechter heeft 

aangewezen, te voorzien van een scheidrechter. Dit knelt behoorlijk omdat er een groot te kort is aan 

vrijwilligers die willen fluiten. Daarnaast heeft Peter ook een groot aandeel in het schoonmaken van de 

kleedkamers bij Eldenia. Dit alles in de beperkte tijd die je ter beschikking hebt door het vele vrijwilligers werk 

wat je doet. Peter we zijn trots op het feit dat je 25 jaar lid bent van Eldenia en benoemen je tot lid der 

Ridderorde. 

Martin van der Schaft 

Martin heeft vroeger als jonge jongen hier in de jeugd gevoetbald. Toen hij buiten Elden ging wonen is hij 

gestopt om uiteindelijk in 1994 terug te keren naar Elden en dus ook naar Eldenia. Martin ging voetballen bij de 

recreanten en deed dat niet onverdienstelijk tot een zware blessure aan zijn knie het einde van zijn voetbal 

loopbaan betekende. Martin heeft nog een tijdje als leider gefunctioneerd, maar moest er mee stoppen omdat 

de zaak moeilijk meer te combineren viel met het voetballen. Martin is nog steeds erg geïnteresseerd in Eldenia 

en als sponsor ook verbonden aan de vereniging. Zo heeft hij het mede mogelijk gemaakt dat we ook vers fruit 

kunnen aanbieden aan de spelers en speelsters om zo ook iets gezonds te kunnen aanbieden naast de frites. 

 

 

 

 

 



40 jaar lidmaatschap 

Onno Aarts van den Berg 

Onno je bent een jonge uit de jeugd van Eldenia.  De gehele jeugd doorlopen en uiteindelijk bij de senioren in 

de toenmalige B selectie. Het blijkt uit de archieven dat je ook nog een keer een uitstapje hebt gemaakt naar 

Huissen ( RKHVV). Het bleek bij Eldenia toch een prima plek om te voetballen. Naast het voetballen ben je ook 

actief geweest als leider van vooral het 2e elftal. Bij je 25 jarig jubileum werd gememoreerd dat je telkens 

twijfelde of je wel of niet zou willen blijven voetballen. De drang om te spelen heeft het gewonnen van het 

stoppen want je bent nog steeds actief als speler van het team met vele oud selectie spelers. Ook hier ontpop 

je je nu als een leider. Onno ik hoop dat je nog lang plezier mag houden van het voetbal spelletje en dat het 

ook nog vele jaren mag uitoefenen. Voor het feit dat je 40 jaar lid bent mag ik je benoemen tot lid der Officiers 

orde. 

Norbert van der Hoek 

Norbert, zoals eerder aangegeven heb je veel meer gedaan als alleen gevoetbald bij Eldenia. Je bent als jongen 

van 8 jaar begonnen bij Eldenia. Je kwam met je ouders wonen in de Laar. Het gehele gezin kwam naar Eldenia. 

De kinderen gingen voetballen en vader en moeder werden vrijwilligers. Er werden vele werkzaamheden 

verricht. Norbert voetbalde niet onverdienstelijk en bracht het tot de selectie. In de jeugd heeft hij ook nog 

verdienstelijk als grensrechter op getreden. Nadat hij is gestopt met voetballen bleef hij Eldenia trouw en toen 

jouw jongens weer gingen voetballen vond je het ook weer tijd om je verdienstelijk te maken voor Eldenia. 

Deze wens is destijds bij je 25 jarig jubileum reeds uitgesproken. Norbert voor het feit dat je 40 jaar lid bent 

mag ik jou benoemen tot Lid der Officiers orde. 

Bram van Aken 

Bram heeft zijn voetbal loopbaan bij Eldenia gehad. Een klein uitstapje naar RKHVV, maar snel terug gekeerd. 

Het was bij Eldenia nog niet zo slecht georganiseerd. Bram heeft vele selectie teams doorlopen en vele jaren in 

het eerste gespeeld. Tijdens zijn voetbal carrière vond hij het trainersvak ook wel aantrekkelijk en heeft menig 

team bij Eldenia getraind met Onno Aarts van de berg en Roy van der Hoek. Nadat Bram gestopt was als 

actieve speler is hij het trainersvak in gestapt. Altijd oog houdend voor Eldenia. Bram heeft vele verenigingen in 

de regio getraind tot hij enkel jaren geleden ook zijn trainers carrière stopte. Bram is al die jaren Eldenia als lid 

trouw gebleven en voor de 50 jaar lidmaatschap ontvangt hij ook het lidmaatschap der Officiers orde 

50 jaar lidmaatschap 

Reini Peters 

Rein is een van de jubilarissen die we bijna vergeten waren te huldigen, maar naar enig speurwerk in de oude 

spelers kaarten en de Libero blijkt dat hij inderdaad 50 jaar lid is. Rein is afkomstig uit een Eldenia familie. Rein 

werd keeper de heeft dat vele jaren erg verdienstelijk gedaan. Tot het moment waarop Rein op dokters advies 

moest stoppen. Rein had het hier erg moeilijk mee en ging aan de gang als keepers trainer. Helaas moest hij 

ook hiermee op doktersadvies stoppen. Gelukkig ging zijn zoon voetballen en werd ook keeper. Ik ben er van 

overtuigd dat jij hem vaak de juiste kneepjes van het vak hebt bijgebracht, zodat de kennis niet verloren is 

gegaan. Rein is altijd nog geïnteresseerd toeschouwer bij Eldenia. Er Rein voor het feit dat je inmiddels 50 jaar 

lid bent benoem ik je tot lid der commandeurs orde. 

Corrie Peters  

Ook Corrie kreeg Eldenia met de paplepel ingegeven. Thuis draaide veel om Eldenia. Je bent in de jeugd 

begonnen en wat vooral opviel was je enorme drive en doorzettingsvermogen. Door deze mentaliteit heb je 

het uiteindelijk tot de selectie gebracht. Je was een gewaardeerde speler waar het team altijd op kon rekenen. 

Toen de leeftijd begon te vorderen deed je een stapje terug. Je ging spelen in een recreatie team ( destijds het 

5e). Ook hier stond je nog steeds je mannetje, sloeg geen training en wedstrijd over. Toen je later stopte met 

actief voetbal werd je aandachtig toeschouwer en vrijwilliger bij je zoon en dochter. Je zoon reisde je telkens 

achterna, waardoor er soms tijden waren dat we je minder bij Eldenia zagen. Je bent wel al die jaren lid 

gebleven van Eldenia en was belangstellend hoe het ging bij Eldenia. Je bent nu 50 jaar lid en daarom mag ik 

ook jou benoemen tot lid der Commandeurs orde. 

René Peters 

René je bent hier voor je 50 jarig jubileum. René is nog steeds een fanatiek speler in het huidige 9e. Trouw op 

de vrijdag trainen en de zondag spelen. Na de gehele jeugd doorlopen en uiteindelijk ook in de selectie 

gespeeld. Hier was je altijd een stabiele factor. Niet een hoogvlieger, maar wel altijd een die alles gaf. Bij 

eerdere huldigingen werd je omschreven als een speler die vooral voetbalde voor zijn plezier en 

kameraadschap. Jij vond beide belangrijk en ook ben je  altijd een steunpilaar bent geweest, en wellicht nog 

wel, voor degene die het op dat moment wat moeilijker hebben.  

Navraag leert dat dit nog steeds van toepassing is op de wijze waarop jij voetbalt. Voor het feit dat jhe 

inmiddels 50 jaar lid bent benoem ik je tot lid der commandeurs orde. 
 



 

70 jaar lidmaatschap 

Dit jubileum is erg uniek. Zoals eerder is aangegeven zullen we eind van dit jaar het 75 jarig bestaan van Eldenia 

vieren. Bij de KNVB is 70 jaar geen jubileum, maar wij vinden 70 jaar lidmaatschap geweldig en hebben het 70 

jarig lidmaatschap jubileum toegevoegd. Hiervoor heeft de jubileum commissie ook een nieuwe naam moeten 

vaststellen want deze jubilarissen zijn de eerst die dit jubileum vieren in het bestaan van Eldenia. 

Jan Peters, Jan Meeuwsen en Hans van Kerkhof 

Jan Meeuwsen ik heb bij het naslag werk geconstateerd dat jij het langste lid bent van Eldenia. De datum in de 

archieven waarop jij lid bent geworden is gelijk aan die van Jan Peters, maar volgens de spelerskaart die ik nog 

gevonden heb, blijk jij lid nummer 56 te hebben en Jan Peters lid nummer 60. Het maakt elkaar vrijwel niets. 

Jullie zijn beide direct begonnen met voetballen toen het kon. In die tijd had je nog geen pupillen en de oorlog 

maakte het ook niet makkelijker. 

Beide zien we nog met grote regelmaat bij Eldenia. Jan Meeuwsen staat bij de thuiswedstrijden bij de kassa 

kaartjes te verkopen en Jan Peters als trouwe toeschouwer bij wedstrijden van Eldenia. Hij moet ook wel eens 

de aandacht verdelen als zijn kleinzoon elders speelt, maar blijft geïnteresseerd in Eldenia en wat ze presteren. 

Hans van Kerkhof is ongeveer 70 jaar lid, want dit is niet terug te vinden in de libero’s en bij de spelerskaarten ( 

is er niet meer). Als het niet dit jaar is dan wel volgend jaar. Hans heeft eigenlijk zijn hele leven bij Eldenia 

gevoetbald. Hij is pas enkele jaren geleden gestopt als actieve voetballer en heeft daarna tot begin van dit 

seizoen wekelijks zijn wedstrijden gefloten op zaterdag en zondag. Hans is een echte Eldenia man die 

inderdaad veel van zijn tijd heeft doorgebracht. 

Heren wij hopen dat we jullie nog lang in goede gezondheid mogen ontmoeten bij Eldenia en jullie daar ook je 

plezier zullen vinden. Voor het feit dat jullie 70 jaar lid zijn heeft het bestuur gemeend jullie te moeten 

benoemen tot lid der Admiraals orde en ontvangen jullie als bewijs de oorkonde en penning. 


