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 9. De periode van begin seizoen 2015/2016 tot einde seizoen 2016/2017 . 
 

Seizoen 2015/2016 
 

Aan het begin van het seizoen werd bekend dat DRIES EN CO , gedurende in ieder 
geval de volgende drie seizoenen de nieuwe hoofdsponsor van Elistha zou zijn.  
Met de vorige hoofdsponsor, de SNS bank, werd afgesproken dat deze als 
subsponsor aan de club verbonden zou blijven. 
 
Op 5 juli 2015 werden we opgeschrikt door het overlijden van ons erelid Herman 
Schuijl op de leeftijd van 88 jaar. Herman was na zijn periode als actief voetballer, 
jarenlang actief is vele commissies binnen de vereniging. 
 
Gedurende de zomerstop werd ons hoofdveld voorzien van kunstgras. Vele 
vrijwilligers waren actief om er voor te zorgen dat het veld er perfect uitzag bij de 
aanvang van de trainingen. De eigen werkzaamheden hielden o.m. in dat alle 
reclameborden verwijderd moesten worden en weer opnieuw geplaatst. 
Aan het begin van het seizoen werd gestart met 45* voetbal. Deze tak zou al snel 
een flinke groei doormaken. 
In de zomer verscheen het voetbalplaatjes album van Albert Heijn. Alle jeugdspelers 
en de teams werden gefotografeerd en vastgelegd op stickers die dan verzameld 
konden worden. Na o.a. vele ruilmiddagen kregen velen het album vol. 
 
Aan het begin van het seizoen werd ook het reeds bestaande contract met Snelders 
Sport en Hummel verlengd. De kledinglijn werd aangepast en er verscheen een 
folder met de “Hummel Clubcollectie”. 
De trainingen startten weer op 31 juli 2015 voor de selectie en op 10 augustus 2015 
voor de jeugd. Natuurlijk allemaal op het nieuwe kunstgrasveld. 
 
Op vrijdag 28 augustus 2015 is het nieuwe kunstgrasveld van Elistha op feestelijke 
wijze officieel in gebruik genomen. 
Het weer was goed, de opkomst groot en de sfeer uitstekend. 
De opening werd verricht door  voorzitter Martin de Goey. In zijn welkomstwoord 
bedankte hij ook alle vrijwilligers die zich tijdens de afgelopen maanden hebben 
ingespannen. 
Vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat de reclameborden werden verwijderd en 
de oude afrastering verdween, maar die ook weer hebben gezorgd voor de opbouw 
en de plaatsing van o.m. de borden. 
Verder natuurlijk dank aan de vrijwilligers die hem hebben gesteund met de 
onderhandelingen met de gemeente. 
 
Dit heeft geresulteerd in een veld waarop men bij 
Elistha erg trots is. 
 
 
Vervolgens was er een toespraak van Wethouder 
Ben Ross, die namens de gemeente ook een bal 
overhandigde. 
 
Na het officiële gedeelte ging het feest buiten en binnen verder. 
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Zoals eerder vermeld, werd Dries en Co de nieuwe hoofdsponsor.  
Op zondag 13 september 2015 werd het contract officieel getekend.  
Eigenaar Theo Driessen tekende het contract samen met voorzitter Martin de Goey. 
Het eerste elftal ging samen met Theo Driessen op de foto in hun nieuwe tenues. 
 

 
Boven v.l.n.r.: Marcel Veenstra (grensrechter), Theo Driessen, Kevin Tap, Dick van Dijk, Wesley 
Toonen, Rowan Leenders, David Arts, Leon Leenders, Luciën Janssen, Arie van Niekerk 
(materiaalman), Rudie Versteege (materiaalman), Ron Stoffelen (hoofdtrainer), Maurice Peters, 
Remco Hendriks (leider). 
Onder v.l.n.r.: Michael Melsasail, Renzo Stoffelen, Dean Polman, Pim Tervoert, Roy Budel, Nick 
Kexel, Julian Milatz en Ferhat Halici. 
 

Al voor de winterstop werd bekend gemaakt dat de contracten met de technisch staf 
van de selectie werden verlengd. Ron Stoffelen bleef nog een jaar hoofdtrainer , 
Berry van de Biezen bleef keeperstrainer en Wilco de Wit verzorger. 
 
Elistha D2, E1 en E3 werden najaarskampioen. 
 

  
D2 
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E1 

 
E3 

 
Het eerste elftal draaide weer heel goed mee in de vijfde klas. In de winterstop stond 
het elftal weer in de top drie. 
 
In 2016 bestond Elistha 90 jaar en natuurlijk werd hieraan in dat jaar de nodige 
aandacht besteed.  
In het clubblad werd elke maand een deel van de historie van de vereniging 
gepubliceerd. 
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In het weekeinde van 27 tot en met 29 mei 2016 gingen een groot aantal van de 
pupillen weer op jeugdkamp naar het sportcomplex Brabantbos te Lierop. Dit was 
wederom zeer geslaagd. 
 

 
 
Het jubileum werd uitgebreid gevierd in het weekeinde van 11 en 12 juni 2016.  
Het werd een ouderwets gezellig Elistha feest met vele activiteiten voor alle leden en 
supporters. Door het uitstekende weer was het goed toeven op de Pas bij de 
buitenactiviteiten. 
Ter gelegenheid van het jubileum schonk erelid Jan Nab een mooi bord dat geplaatst 
werd bij de ingang van de kleedaccommodatie. 
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Het eerste elftal was er in geslaagd een periode titel te veroveren en dus werd 
opnieuw getracht door het spelen van de nacompetitie de promotie naar de vierde 
klas te bewerkstelligen.  
De dubbele confrontatie met Heumen leverde niet het gewenste resultaat op, maar 
de tweede kans werd benut, al ging het met moeite. Thuis werd met 3-1 gewonnen 
tegen SCD’33 uit Deest en de uitwedstrijd werd dus met vertrouwen tegemoet 
gezien.Toen het met de rust 0-2 voor Elistha stond dacht men dat de promotie een 
feit was, maar SCD’33 slaagde erin terug te komen tot 4-3 en het werd dus toch nog 
spannend. Maar daar bleef het bij en dus was de promotie een feit. 
Op zondag 5 juni 2016 was de promotie een feit. 

 
 
Ook voor de jeugd liep het seizoen verder goed af. 
De F1 werd najaarskampioen en de F2 won de KNVB Beker 
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Seizoen 2016/2017 
 
Aan het begin van het seizoen werd nog eens duidelijk dat het goed draaiende 
houden van een vereniging mede afhankelijk is van de inzet van voldoende en 
adequate vrijwilligers. 
Het tekort was zo nijpend dat het bestuur een noodoproep deed. 
 
Na een goede start van het eerste elftal werden de resultaten toch minder en bleek al 
snel dat de stap naar de vierde klasse een grote was. 
Tijdens de winterstop  stond men op een van de onderste plaatsen dus bleek al dat 
het aanpoten zou worden om klassenbehoud te realiseren. 
 
Elistha JO13-1 werd najaarskampioen en dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd met 
o.a. een rondtoer door Elst. 

 
Boven v.l.n.r.: Johan Hendriks (trainer) Franklin Geurtsen, Jesper Jansen, Nick Cornelissen, Marcel Koeslag 
(grensrechter), Niek Stevens, Bjarne Spithoven, Nathan Usmany, Tom Koeslag, Rowan Leenders (leider) en Johnny 
van Sinderen 
Onder v.l.n.r. Pim Janssen, Mila Hendriks,  Tijs Martens, Ayte Cluitmans, Kay van Drempt en Reno Veenstra 

  
Ook de JO9-1 werd najaarskampioen en dit werd op dezelfde uitgebreide wijze 
gevierd. 
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Als derde in de rij werd ook de JO17-2 (B2) najaarskampioen. 

 
 

Op zaterdag 7 januari 2017 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Tijdens deze receptie werden weer een aantal jubilarissen gehuldigd. 
 

 
Op de foto v.l.n.r.: 
Carmen Hendriks, Dionne (echtgenote van Johan), Johan Hendriks, Rianne  (echtgenote van 
John), John Hendriks, Geert Hendriks, Triena (echtgenote van Geert) en Marcel Tap. 

 
Tevens werd tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt dat Elistha met ingang van 
seizoen 2017-2018 een nieuwe hoofdtrainer kreeg nl. Ger van Haaren uit Nijmegen 
Rond deze tijd werd weer eens aandacht gevraagd voor het vrijwilligers tekort.  
Een aantal wezenlijke zaken binnen de vereniging (zoals alle PR zaken en facilitaire 
zaken) wordt gedaan door oudere vrijwilligers en de aanvulling komt er niet. De 
kwetsbaarheid blijft groot. 
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Op zaterdag 28 januari 2017 waren de jongens van JO9-1, als weekwinnaar te gast 
bij Fox Sport in het programma “De Eretribune”. 

 
 
De KNVB kwam met de mededeling dat er belangrijke zaken gaan veranderen in het 
pupillenvoetbal. In het kort komt het erop neer dat er niet altijd meer met 7 tegen 7 
gevoetbald wordt, maar ook met 2 tegen 2, met 4 tegen 4 en 6 tegen 6.  
Zonder keeper en met een wedstrijdbegeleider en ook wordt er geen competitiestand 
bijgehouden. Dit om meer speelplezier te geven bij de jeugd.  
Dit wordt met wisselende gevoelend ontvangen. 
 
Aan het einde van het seizoen werden weer een aantal teams voorjaarskampioen. 
Tot team van het seizoen werd uitgeroepen JO13-1. Dit team werd zowel najaars- als 
voorjaarskampioen en won ook nog eens twee toernooien. 

 
Boven v.l.n.r. : trainer Johan Hendriks, Jesper Jansen , Ayte Cluitmans, Nathan Usmany, Tijs Martens, 
Niek Stevens, Pim Janssen  en trainer Rowan Leenders. 
Onder v.l.n.r.: Franklin Geurtsen, Reno Veenstra, Johnny van Sinderen, Tom Koeslag, Mila Hendriks, Kay 
van Drempt en Nick Cornelissen.     Op de foto ontbreekt leider Marcel Koeslag 



 

De historie van Sportclub Elistha 

 

9. De periode van begin seizoen 2015/2016 tot einde seizoen 2016-2017 Pagina 9 

 

 

Positief is de groei van de groep Elistha meiden. Dit seizoen werd met een MO13-1 
team deelgenomen aan de competitie een dit wordt volgend seizoen uitgebreid met 
een MO15-1 team. 
Op donderdag 1 juni kregen zij niet alleen training van Elena, Ed en Hans, maar ook 
van Elistha 1 speler Renzo Stoffelen.  
 

 
 

Ook de JO11-2 werd voorjaarskampioen. 

 
 

Aan het einde van het seizoen werd er een kaboutertoernooi georganiseerd op onze 
velden. De allerkleinste voetballertjes vermaakten zich uitstekend. 
Natuurlijk gingen de pupillen weer op Jeugdkamp en door de uitstekende begeleiding 
van een groep vrijwilligers en de financiële steun van een aantal sponsors was dit 
weer zeer geslaagd. 
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Het eerste elftal eindigde in de competitie als elfde en was gedoemd tot het spelen 
van nacompetitie wedstrijden. 
Deze wedstrijden werden gespeeld tegen Arnhemia 1 uit Arnhem. 
De uitwedstrijd in Arnhem werd met 2-1 gewonnen, dus de eerste horde tot klasse 
behoud was genomen.  
De thuiswedstrijd vond plaats op zondag 28 mei 2017 onder zeer mooie 
weersomstandigheden en het talrijk opgekomen publiek zag het eerste elftal 
uiteindelijk met 4-2 winnen. 
 

 
 
Klasse behoud was dus een feit, maar de vooruitzichten drukten de optimistische 
stemming een beetje omdat een groot aantal spelers van de selectie aankondigden 
te stoppen, dan wel elders gingen voetballen. 
 
Het seizoen werd op zaterdag 17 juni 2017 afgesloten met onderlinge wedstrijden bij 
de jeugd en een gezellige barbecue, die door velen bezocht werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


