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8. De periode van begin seizoen 2013/2014 tot einde seizoen 2014/2015. 
 

Seizoen 2013/2014 
In de zomerpauze was de PR commissie weer zeer actief. Het aantal reclameborden 
werd flink uitgebreid en verder was er weer een balsponsor voor alle thuiswedstrijden 
van het eerste. 
Het eerste elftal werd compleet in het nieuw gestoken met kleding van onze 
hoofdsponsor SNS bank.  
Daarnaast kregen maar liefst 5 andere teams een nieuwe uitrusting van een sponsor. 
 
De trainingen voor de selectie begonnen weer op 28 juli met een zware training in 
het bos. 
Bij de jeugd begonnen de trainingen, zoals inmiddels traditie, met een open training, 
op 10 en 11 augustus. 
 
Op 24 juli werden we opgeschrikt door het overlijden van Wilma Fischer op de leeftijd 
van 57 jaar. Wilma is jarenlang een zeer actieve vrijwilligster geweest binnen onze 
vereniging.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2013 werd er eindelijk 
weer een compleet Dagelijks Bestuur gekozen. Voorzitter werd Martin de Goey, 
secretaris bleef Mireille Nool en penningmeester werd Jessica Janssen Nederveen. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Jan Nab benoemd tot erelid van de 
vereniging. 
Naast het feit dat Jan al 55 jaar lid is, heeft hij zich veel ingezet voor de vereniging. 
Naast jarenlang actief voetballer was hij geruime tijd jeugdleider. Verder is hij nu al 
jaren lid van de accommodatie commissie. Hij is elke dag aanwezig om mede te 
zorgen voor onderhoud van gebouwen en velden. 
Op de foto wordt Jan de speld opgespeld door erevoorzitter Ben Holtrop. 
 

 
 
 



 

De historie van Sportclub Elistha 

 

8. De periode van begin seizoen 2013/2014 tot einde seizoen 2014 /2015 Pagina 2 

 

 

De najaarscompetitie verliep voor de teams divers. Het eerste elftal leek versterkt 
t.o.v. het voorgaande seizoen, maar de resultaten vielen tegen. 
Bij de jeugd verliep het uitstekend en de F1 en E2 werden najaarskampioen. 
 

 
E2 kampioen 2013/2014, met burgemeester van Asseldonk 

 
V.l.n.r.: Tomas Willemsen, Milan van der Well, Nathan Usmany, Tijs Martens, Wino Gerritsen, 
Ayte Cluitmans, Mila Hendriks, Jedidja Polaseke en Jesper Jansen. 
 
 

 

De F1 met de volgende spelers: 
Boven v.l.n.r.: Bjarne Spithoven, Daan Jonker, Tygo Peters, Mauro Poelman, Reno Veenstra. 
Onder v.l.n.r.:: Senna Zwartkruis , Bas van de Molen, Pim Jansen, Imke Gasseling. 
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. 
De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Martin de Goey. 
Vervolgens kregen alle jubilarissen een speldje opgespeld door secretaris Mireille Wiersma  
en ontvingen een bos bloemen. 
 

 
Tonnie Gódden en John Roinwawan werden gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap. 

Veertig jaar lid zijn Jan van Kleef en Theo Coenen. 

 
 
Ook tijdens deze nieuwjaarsreceptie werd bekend gemaakt dat Ron Stoffelen de 
nieuwe hoofdtrainer van de vereniging werd m.i.v. seizoen 2014-2015. 
 
Leuk was de reünie van de A junioren (met begeleiding) van 1987. Deze reünie werd 
gehouden op zaterdag 12 april 2014. 
 
Het eerste elftal slaagde er op nieuw niet in om te promoveren naar de vierde klasse. 
De nacompetitie was spannend en  een groot aantal supporters togen op zondag 1 
juni 2014 naar Groessen voor de beslissende wedstrijd. Er werd zelfs een heuse 
harmonica bus ingeschakeld om een groot aantal supporters te vervoeren. 
Het mocht helaas niet baten. Een gelijkspel was voldoende geweest om te 
promoveren, maar na een ongelukkige  wedstrijd werd met 3-1 verloren. 
 
Op zaterdag 31 mei 2014 was de afsluiting van het seizoen. Door het uitstekende 
weer werd het weer een gezellige Elistha middag. 
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Seizoen 2014/2015 
Op zaterdag 16 augustus 2014 werd het seizoen bij de jeugd gestart met de 
traditionele instuiftrainingen. 
De selectie was al begonnen met hun trainingen op 1 augustus 2014, voor het eerst 
met de nieuwe hoofdtrainer Ron Stoffelen. 
Het clubblad ging het 40e geregistreerde seizoen in en tevens werd afgesproken te 
stoppen met het clubblad in papiervorm. Besloten werd het clubblad m.i.v. 2015 in 
digitale vorm uit te brengen. Vooralsnog als proef en na een jaar een evaluatie. 
 
De Algemene Ledenvergadering van 21 november 2014 verliep rustig. 
De voorzitter maakte bekend dat het contract met de hoofdtrainer met een seizoen 
werd verlengd 
Elistha F1 werd najaarskampioen. 
 
In de loop van het seizoen werd bekend dat Elistha aan het einde van het seizoen de 
beschikking zou krijgen over een kunstgrasveld. 
Besloten werd dat dit zou komen op de plaats van het hoofdveld en dus ook het 
nieuwe hoofdveld zou worden. In de maanden juni en juli werd er intensief aan het 
hoofdveld gewerkt en eind juli werd het opgeleverd. Op 29 augustus 2015 zal het 
feestelijk in gebruik worden genomen. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 werden weer een aantal 
jubilarissen gehuldigd. 

 
Van links naar rechts : Martin Jansen van de Laak (25 jaar), Peter Jacobs (25 jaar), Marcel 
Geurts (25 jaar) en Joop Meulenbeek (40 jaar). 
 

In verband met het naderende jeugdkamp werd er op 15 en 16 april door de pupillen 
de sponsorloop gehouden. Deze bracht heel wat geld in de kas. 
De actieve organisatoren hadden daarnaast het idee om d.m.v. een “club van 50” de 
verdere benodigde geldmiddelen binnen te halen. 
Dit bleek een goed idee, want de financiering van het jeugdkamp kwam daardoor 
rond. 
Het jeugdkamp dat werd gehouden op 5,6 en 7 juni werd weer een groot succes. 
Het werd gehouden in het Brabantbos te Mierlo, inmiddels de vertrouwde plaats. 
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Het eerste elftal leek lang mee te doen voor het kampioenschap, maar helaas ging 
het in de laatste wedstrijden net mis. 
Wel resteerde een beslissingswedstrijd tegen Victoria’25 om een plaats in de vierde 
klasse. Deze wedstrijd werd gespeeld in Weurt en helaas werd deze druk bezochte 
wedstrijd ongelukkig verloren met 3-1. 
Een derde kans op promotie waren de nacompetitiewedstrijden tegen OVC’65 uit 
Oosterbeek. 
Ook deze derde kans werd niet benut omdat beide wedstrijden werden verloren. 
 
Maar natuurlijk waren er ook kampioenen aan het einde van het seizoen. 
 
Op 26 april 2015 was ons tweede elftal de eerste die kampioen werd. 
Met liefst 9-1 werd tegenstander MASV2 uit Arnhem verslagen. 
 

 
Boven v.l.n.r.:  
Jan Hendriks (trainer), Albert van Kleef (grensrechter), Nick van Kleef, Dean Polman,  
Ferry van Druten, Semin Iriskic, Casper van Belle, Angelo Maätita, David Arts, Robin van 
Zadelhoff, Andy Sapuletej, Jurrian Ruiten. 
Onder v.l.n.r.: 
Gustaaf Pas, Dennis  Neervoort, Eric van der Upwich, Dennis Geurts, Rob Boekelmans, Jeroen 
Ruiten, Hamed Sadiqi 
Op deze foto ontbreken leider Hartger van de Kamp en vaste grensrechter Eric Spee. 

 
De F1 was al najaarskampioen geworden en dus hoger ingedeeld (1e klasse), maar 
aan het einde van het seizoen werd dit team ook in deze hogere klasse kampioen. 
Een prestatie van formaat en als klap op de vuurpijl werd ook nog eens de K.N.V.B. 
beker gewonnen. Hulde natuurlijk ook aan de trainers Marco Hofman en Dennis 
Schnitzler en leidster Renate Diks. 
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Bovenste rij v.l.n.r.: Borre Heij, Vince Hoogveld, Cas Stevens, Owen Schnitzler 
Onderste rij v.l.n.r.: Twan Gesink, Twan Hofman, Mauro Poelman, Silvio van Winsen en Tygo 
Peters 
Trainers F1: Marco Hofman en Dennis Schnitzler 

 
Ook de F2 werd voorjaarskampioen. 

 
Spelers van links naar rechts: 
Omar Kalid Aldolemi,  Ramon Vosselman,  Benjamin Spaan, Dinand Kersten, Dylan Boone, 
Danny Dulos, Giovanni Peters, Maik van der Woude en Lyvana Janssen 
Trainers: Links Marco Peters en rechts Edwin Boone 


