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JAARVERSLAG SPORTING ST 2018/2019 
 

 

Het jaarverslag 2018/2019 is opgebouwd uit drie onderdelen. Deel 1 betreft Algemene 

Zaken van Sporting ST. Deel 2 betreft het overzicht van de afdeling Voetbal en deel 3 de 

afdeling Korfbal  

 

1. ALGEMENE ZAKEN: 

 

Huisvesting: 

Sporting ST is gehuisvest in de MFA Kerkebos, gelegen aan de Molenstraat 37 te 

Swolgen. 

Hier hebben we 10 kleedlokalen ter beschikking en 3 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. 

 

Ledenbestand: 

Onze vereniging heeft momenteel 404 leden, 339 leden van de afdeling voetbal en 65 

leden van de afdeling korfbal. Dit betekent een afname van het ledenaantal met 1 lid. De 

laatste jaren blijven wij qua ledenaantal heel erg stabiel, hetgeen op zich een mooie 

prestatie is. 

 

Vorig jaar tijdens de ALV op 6 september was Geert Rutten nog aanwezig, hoewel we 

allemaal wisten dat het steeds slechter ging met Geert hadden we toen niet kunnen 

vermoeden dat hij binnen 1 week na deze ALV zou overlijden. Geert overleed op 12 

september 2018 op 58 jarige leeftijd. Hij was lid van onze vereniging vanaf 1971, en zijn 

lidmaatschap werd vooral gekenmerkt door alle werkzaamheden die hij als vrijwilliger 

heeft uitgevoerd. In een mooie dienst vanaf zijn sportpark en MFA deden veel goed. We 

missen Geert nog dagelijks.  

 

Verder werd een andere vrijwilliger van Sporting ST op 26 april 2019 in het zonnetje 

gezet. Hay van Rijswick ontving hier in de MFA uit handen van de burgemeester een 

Koninklijke onderscheiding, mede voor al zijn vrijwilligerswerk dat hij voor voorheen TOP 

’27 en nu Sporting ST heeft gedaan en nog steeds doet.  

 

Het bestuur:  

Het bestuur is van oorsprong samengesteld uit 9 personen, met een duidelijk 

persoonsgebonden taakstelling. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris en penningmeester) bestaat het bestuur uit 2 bestuursleden Overige Zaken, 2 

bestuursleden afdeling Korfbal en 2 bestuursleden Afdeling Voetbal. 

Afgelopen seizoen was er 1 bestuurslid actief binnen 2 afdelingen, te weten Merel 

Deenen, als  bestuurslid voor de afdeling Overige Zaken en ook voor de afdeling Korfbal. 

Er is nog altijd 1 vacature binnen het bestuur van Sporting ST. 

De bestuursleden fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor diverse commissies.  

 

De Vrijwilligers: 

Binnen Sporting ST zijn er grofweg 3 verschillende soorten groepen vrijwilligers, de 

bestuurs- en commissieleden, kaderleden en team ondersteunende vrijwilligers, en 

vrijwilligers die ingezet worden bij de uitvoering van een bepaalde activiteit.  

De bereidwilligheid binnen Sporting ST om vrijwilligerswerk te doen is over het goed, wel 

is er zorg over de invulling van activiteiten door leden die bedoeld zijn om de financiële 

situatie van de vereniging te verbeteren. Hier is het vaak lastig om mensen te vinden 

voor deze werkzaamheden. 

Verder hebben we nog een groep die veel werk verzet voor onze vereniging, de bekende 

“Vuttersclub”. Hier doen wij nooit tevergeefs een beroep op.  

 

Activiteiten: 

Ook dit seizoen zijn er weer tal van activiteiten geweest voor en door de leden van onze 

vereniging. Als vaste activiteiten hebben wij nog steeds de plantenactie vanuit de 
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korfbalafdeling en de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal. Daarnaast 

zijn er nog veel activiteiten die ook bijna jaarlijks terugkomen en nieuw daarbij was dit 

jaar de door Sporting ST georganiseerde loterij. 

Daarnaast werden er ook tal van activiteiten verzorgd voor de leden, zoals o.a. de 

slotdagen, filmavond voor de jeugd, sinterklaasavond, kaartavond, dartavond en het MFA 

toernooi op Hemelvaartsdag, het bedrijventoernooi en het Sporting ST Herfsttoernooi.  

De activiteiten voor en door leden zijn zeer belangrijk voor de vereniging, zeker 

financieel gezien omdat tal van andere vast inkomstenbronnen steeds meer 

achteruitlopen.  

 

 

2. AFDELING VOETBAL: 

 

Algemeen: 

Evenals vorig seizoen stonden er 4 seniorenmannen elftallen, 2 vrouwenteams in een 

combinatie met SVEB en 1 veteranenteam aan de start van de competitie voor Sporting 

ST.  

Daarnaast speelden bij de jeugd in de najaars- en voorjaars-competitie xx (combi)teams.  

 

De Senioren: 

Het 1e elftal ging voor het 2e jaar onder leiding van trainer Han Friesen van start in de 5e 

klasse. Voor de start van de competitie werden eerst de poulewedstrijden van de 

bekercompetitie gespeeld. Het 1e elftal was ingedeeld met de 1e teams van HRC ’27, BVV 

‘27en Blerick. De wedstrijd tegen HRC ’27 ging met 2-0 verloren, vervolgens werd er met 

1-1 gelijkgespeeld tegen BVV ’27 en werd de laatste wedstrijd met 6-0 verloren van 

Blerick. Dus de uitschakeling was een feit. 

Ook dit seizoen was de 5e klasse E weer gevuld met 14 teams, voornamelijk uit de 

omgeving Horst – Venlo. De eerste 2 wedstrijden leverde een nederlaag op, maar de 3e 

wedstrijd tegen Kronenberg werd maar liefst met 6-0 gewonnen. Dit was echter een 

uitzondering want de volgende 15 wedstrijden werden allemaal verloren. Op een 

donderdagavond tegen RKSVN werd weer gewonnen en in de laatste 7 wedstrijden werd 

nog 3x gewonnen. Het vertoonde spel, zeker na de winterstop, was niet onaardig, maar 

in de volle breedte kwam het elftal vaak net iets te kort om het de tegenstanders echt 

lastig te maken. Het 1e elftal eindigde dit seizoen op de voorlaatste plaats (13e) met 15 

wedstrijdpunten.  

 

Het 2e elftal kwam ook dit jaar weer uit in de reserve 6e klasse en startte de competitie 

zonder het spelen van bekerwedstrijden. Was de start nog even niet helemaal stabiel, 2x 

winst en 2x verlies, daarna won het 2e elftal een grote reeks van wedstrijden, waar onder 

een 14-2 winst uit bij Meterik. Er gespeculeerd over een mogelijk kampioenschap, echter 

in de beslissende fase werd er een paar keer gelijkgespeeld en zelfs verloren, waardoor 

het kampioenschap echt buiten bereik bleef. Al met al geen onverdienstelijk seizoen en 

eindigde op een 4e plaats met 41 punten, waarbij er van de 22 wedstrijden er 13 werden 

gewonnen, 2 gelijkgespeeld en 7 verloren. 

 

Het 3e elftal kwam ook dit seizoen uit in de reserve 6e klasse. Hun seizoen werd in het 

begin en zeker voor de winterstop gekenmerkt door de weinig gespeelde wedstrijden. Tot 

half februari stonden er slechts 7 wedstrijden op de teller, waarvan er ook nog 5 werden 

verloren. Daarna kwam het team toch nog redelijk op gang en wist in het restant van de 

competitie nog 8x te winnen en 3x gelijk te spelen. Het 4e gelijkspel tegen SVEB werd 

geschrapt omdat dit team zich terugtrok uit de competitie. Eindresultaat een mooie 5e 

plaats met 33 punten. 

 

Het 4e elftal kende een lastig seizoen in de reserve 6e klasse. Er werden nog minder 

punten behaald dan het afgelopen seizoen, slechts 14 stuks, door 4 winstpartijen en 2x 

een gelijkspel. Hierdoor eindigde men dan ook op een voorlaatste plaats in de competitie.  
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De beide vrouwen combiteams van SVEB en Sporting ST speelden voorafgaande aan hun 

competities de poulewedstrijden van de bekercompetitie.  

 

Het Vr1 team uitkomend in de 4e klasse won 2 van de 3 wedstrijden, 4-0 en 7-0 tegen 

respectievelijk DEV Arcen en VV Achates, echter de 3e wedstrijd tegen Vitesse ’08 werd 

met 8-1 verloren. Hierdoor kwam er een vroegtijdig einde aan het bekeravontuur voor dit 

team. 

In de competitie viel het grote aantal gelijkspelen op. Maar liefst 7 wedstrijden eindigde 

in een gelijkspel. Doordat daarnaast 8x werd gewonnen en slechts 3x werd verloren, 

eindigde dit team op een zeer mooie 2e plaats in de competitie met 31 punten uit 18 

wedstrijden. 

 

Het Vr2 team speelde wederom in de 6e klasse. Voor de competitie werd ook door hen 

deelgenomen aan de bekerwedstrijden. Met 2 tegenstanders in de groep kon er helaas 

geen winst worden behaald in deze poule. Beide wedstrijden werden verloren met 2-1 en 

5-0 tegen respectievelijk Hegelsom en FCV Venlo. 

In de competitie bleek het dit seizoen ook lastiger voor het VR2 team om hun draai te 

vinden. Het werd een wisselvallig seizoen, waarin soms mooie resultaten afgewisseld 

werden met teleurstellende uitslagen. Uiteindelijk werden van de 22 wedstrijden er 7 

gewonnen, 3 gelijkgespeeld en 12 verloren, hetgeen een 8e plaats opleverde in de 

eindstand met 24 punten. 

 

Op het einde van het seizoen maakt trainer Jan van Ooijen bekend dat hij na dit seizoen 

ging stoppen. 

 

De Veteranen: 

In de competitie van de federatie speelden de veteranen hun wedstrijden tegen de 

diverse tegenstanders uit de regio. Uiteindelijk werden er dit seizoen 20 wedstrijden 

gespeeld, hiervan werden er 12 gewonnen en werden 8 wedstrijden verloren.  

 

 

De Sporting ST Competitie: 

Een aantal teams presteerde dit seizoen redelijk goed en omdat zij dit allemaal in een 

andere fase van de competitie deden werden de 3 afzonderlijke periodes dan ook 

allemaal gewonnen door verschillende teams, de 1e periode ging naar het 2e elftal, de 2e 

periode was voor het 3e elftal en de 3e periode ging naar de veteranen. Uiteindelijk bleek 

over het gehele seizoen het 2e elftal veruit de meeste punten in deze competitie te 

hebben behaald en werden dus de winnaar van de Sporting ST competitie 2018-2019. 

 

 

De clubtopscoorder: 

De strijd om de clubtopscoorder bleef lang spannend. Sander Tijssen stond lange tijd op 

kop van deze lijst, maar omdat hij in het slot van de competitie niet veel meer in actie 

kwam, kon hij nog worden ingehaald door Marco Cornelissen, die zich dus uiteindelijk de 

Sporting ST clubtopscoorder van dit seizoen mag noemen. 

 

Eindstanden Senioren van het seizoen 2018/2019 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

1e 13e 26 5 0 21 15 35 – 80 

2e 4e 22 13 2 7 41 83 – 43 

3e 5e 20 10 3 7 33 69 – 57 

4e 11e  22 4 2 16 14 35 - 63 

Vr1 2e 18 8 7 3 31 44 – 27 

Vr2 8e 22 7 3 12 24 43 – 52 

Vet - 20 12 0 8 36 60 - 41 
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De Jeugd: 

In dit seizoen werd de samenwerking van de jeugd met de jeugd van SVEB wederom 

verder uitgebreid. Er was al een samenwerking voor de JO-13 t/m JO-19 teams en daar 

kwamen nu ook combinatieteams bij de JO-11 bij. Zo werd het totaal van 

combinatieteams dit seizoen 11.  Voor Sporting ST namens daarnaast de volgende teams 

deel aan de competitie: JO 10-1, JO 9-1, JO 8-1, JO 8-2 en JO 7-1&2.  

Zoals gebruikelijk werd er een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie afgewerkt 

waarin de bovengenoemde teams met wisselde resultaten hebben gespeeld. Door de 

inzet van het kader was ook dit seizoen weer een geweldig mooi voetbalseizoen.  

Er werden ook mooie resultaten bereikt. Zowel de JO 13-1 als ook de JO 11-1 kwamen 

via het spelen van diverse bekerrondes uiteindelijk in de bekerfinale poules uit en werden 

beide 2e in de in de uitslag.  

Ook in de voor- en najaarscompetitie werden er successen geboekt. In de 

najaarscompetitie werden de JO 13-1, JO 13-2, JO 11-1 en de JO 11-2 kampioen en in de 

voorjaarscompetitie was er een kampioenschap voor de JO 13-1, JO 11-1 en de JO 11-4. 

  

Eindstanden Jeugd van het seizoen 2018/2019 Najaar: 

 

Elftal Plaats Wedstr. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

JO 19-1 3e 10 5 2 3 17 22 – 11 

JO 17-1 5e 11 6 1 4 19 26 - 12 

JO 17-2 8e 9 3 0 6 9 18 - 30 

JO 15-1 3e 10 7 0 3 21 28 - 21 

JO 15-2 9e 9 0 4 5 4 17 - 38 

JO 13-1 1e 11 10 1 0 31 73 - 9 

JO 13-2 1e 11 9 1 1 28 46 - 21 

JO 11-1 1e 10 9 0 1 28 73 - 16 

JO 11-2 1e 11 11 0 0 33 96 - 20 

JO 11-3 8e 11 3 2 6 11 39 - 62 

JO 11-4 5e 8 3 1 4 10 38 - 36 

JO 10-1 - 10 10 0 0 30 141 - 34 

JO 9-1 - 8 6 0 2 18 113 - 32 

JO 8-1 - 11 8 1 2 25 111 – 35 

JO 8-2 - 10 4 0 6 12 54 – 56 

JO 7-1 - 9 0 1 8 1 60 - 179 

 

Eindstanden Jeugd van het seizoen 2018/2019 Voorjaar: 

 

Elftal Plaats Wedstr. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

JO 19-1 3e 11 7 2 2 23 31 - 15 

JO 17-1 4e 11 7 1 3 22 25 - 14 

JO 17-2 6e 11 5 1 5 16 25 - 29 

JO 15-1 4e 11 8 0 3 24 31 - 14 

JO 15-2 9e 11 2 3 6 9 25 - 41 

JO 13-1 1e 10 9 0 1 27 39 - 12 

JO 13-2 10e 10 2 0 8 6 15 - 62 

JO 11-1 1e 11 7 0 3 33 68 - 30 

JO 11-2 11e 10 2 2 6 8 31 - 82 

JO 11-3 10e 10 2 2 6 8 26 - 54 

JO 11-4 1e 10 9 0 1 27 70 - 22 

JO 10-1 - 10 0 2 8 2 38 - 129 

JO 9-1 - 10 5 1 4 16 67 – 59 

JO 8-1 - 10 7 2 1 23 65 - 32 

JO 8-2 - 11 7 1 3 22 99 - 43 

JO 7-1 - 11 3 0 8 9 68 - 125 
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3. AFDELING KORFBAL: 

 

Algemeen:  

Dit jaar werd er met 1 senioren recreanten- en 7 jeugdteams (A1, B1, C1, D1, E1, F1 en 

F2) aan de competitie deelgenomen. Alle jeugdteams spelen in de reguliere competitie 

van de KNKV. Het recreantenteam speelt in regionale recreantenafdeling. 

De najaars- en voorjaarscompetitie worden gespeeld op onze eigen accommodatie 

Sportpark Kerkebos in Swolgen. De zaalcompetitie wordt gespeeld in diverse locaties 

binnen de gemeente Horst a/d Maas. 

Buiten het spelen van wedstrijden waren de leden ook actief tijdens de kermis, 

bloemenactie en loterij actie. Verder hebben vele leden en leidsters meegedaan aan de 

gezamelijke activiteiten welke werden georganiseerd door de activiteitencommissie. 

De korfbalafdeling van Sporting ST heeft een goed en nagenoeg zelfstandig 

functionerende korfbalcommissie, hoewel aan het einde van het seizoen een aantal vaste 

leden van deze commissie hebben aangegeven om te gaan stoppen. 

 

De Senioren:  

De recreanten hebben het afgelopen seizoen gespeeld in de regionale recreantenafdeling 

van het korfbaldistrict. Hier ligt de nadruk op plezierig en ontspannen sporten. Zij hebben 

deelgenomen aan de beide veldcompetities en de zaalcompetitie. Er werden 18 

wedstrijden gespeeld waarvan er 14 werden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 werden 

verloren.  Dit betekende dat er zowel in de zaal als op het veld weer kampioenschappen 

konden worden genoteerd voor dit team. 

 

De Jeugd:  

Gestart werd de veldcompetitie najaar gevolgd door de zaalcompetitie en afgesloten 

werd met de veldcompetitie voorjaar. Bij de hogere teams werd na een periode van 3 

jaar afscheid genomen van trainer / coach Joop Ouderland. Kortstondig werd er gewerkt 

met een opvolger voor hem maar de noodzakelijke klik ontbrak en dus werden ook de A 

en B teams door eigen kaderleden getraind en begeleid. Deze teams hebben elkaar 

gedurende nagenoeg het gehele seizoen uitgeholpen, waardoor de teams aan de 

competitie konden blijven deelnemen en er ook nog mooie resultaten werden behaald. 

 

Ook dit jaar werden er door verschillende teams mooie successen binnen gehaald. Zo 

werden het A1-team en het C1-team kampioen in de voorjaarscompetitie.  

 

Het A1-team had een moeilijk seizoen, vooral door de vele langdurige blessures had men 

het erg lastig. Er werd goed uitgeholpen vanuit het B-team en gedurende de competitie 

werd het team hierdoor sterker. Uiteindelijke werd in de voorjaars veldcompetitie zelfs 

een ongeslagen kampioenschap behaald. Zowel in de najaars veldcompetitie en 

zaalcompetitie werd een 5e plaats behaald. Voor de meeste A-spelers betekende dit 

seizoen het laatste seizoen bij de jeugdcompetitie, volgend jaar staat er bij Sporting ST 

voor een eerst een seniorenteam aan de start van de competitie. 

 

Het B1-team had een matig seizoen, mede toe te schrijven aan het uithelpen bij de A 

waardoor er veel wedstrijden moesten worden gespeeld. Hier werd wel veel ervaring 

opgedaan. In de competities werden een 4e, 6e en 4e plaats behaald. Voor het volgende 

seizoen biedt dit grote kans tot verbetering. 

 

Het C1-team speelde een heel goed seizoen. In alle competities werd een prima resultaat 

neergezet en na een 3e plaats in de najaarscompetitie en een 3e plaats in de 

zaalcompetitie werd in de voorjaarscompetitie het kampioenschap binnen gehaald. Een 

prima prestatie. 

  

Het E1 team speelde in de najaars- en zaalcompetitie om daarna als D1-team in de 

voorjaarscompetitie te spelen. Het E1 team behaalde een 6e en 3e plaats en als D1 team 



6 

 

behaalde men nog een hele mooie 2e plaats. Dit laatste resultaat is als zeer goed te 

noemen omdat men toch voor het eerst in deze D-competitie deelnam. 

 

Het F1-team speelde een aardige competitie. Zij begonnen als nieuw team binnen de 

KNKV competitie. De resultaten waren een 5e, 5e en 6e plaats in de diverse competities. 

Er was veel spelvreugde en de resultaten gaan vanzelf komen bij deze speelsters. 

  

De F2 speelde enkel de voorjaarscompetitie dit seizoen. Deze jonge meisjes deden het 

helemaal niet onaardig op het veld en behaalde weliswaar slechts een 6e plaats in deze 

competitie maar er werd heel aardig gekorfbald. 

  

 

Eindstanden najaars veldcompetitie 2018 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

A1 5e 6 2 0 4 4 31 - 48 

B1 4e 6 0 0 6 0 13 - 72 

C1 3e 6 4 0 2 8 27 - 29 

E1 6e 5 0 0 5 0 9 - 44 

F1 5e 5 1 0 4 2 19 - 32 

 

 

 Eindstanden zaalcompetitie 2018-2019 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

A1 5e 12 3 0 9 6 60 - 123 

B1 6e 12 2 0 10 4 56 - 91 

C1 3e 12 7 1 4 15 65 – 53 

E1 3e 10 7 0 3 14 65 - 38 

F1 5e 10 2 0 8 4 62 - 108 

 

 

Eindstanden voorjaarsveldcompetitie 2019 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

A1 1e 6 5 1 0 11 47 - 26 

B1 4e 6 0 1 5 1 23 - 50 

C1 1e 6 6 0 0 12 41 - 20 

D1 2e 6 2 3 1 7 20 - 11 

F1 6e 6 1 0 5 2 36 - 56 

F2 6e 6 1 0 5 2 8 - 46 

 

 

 

SLOTWOORD: 

 

Tot slot rest ons nog een woord van dank aan jeugdleiders/trainers, leiders en 

begeleiders van de diverse elftallen, sponsoren, kantinepersoneel, koffiedames en 

meisjes van de zaterdagochtend, terreinverzorgers, scheids- en grensrechters, leden van 

de vuttersclub en verder iedereen die werkzaamheden heeft verricht voor deze 

vereniging. 

 

Het bestuur van Sporting ST 

 

 

 


