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JAARVERSLAG SPORTING ST 2019/2020 
 

 

Het jaarverslag 2019/2020 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 het Sportpark Kerkebos heeft  3 

wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. 

 

Ledenbestand: 

Onze vereniging had op 1 juli 2020 428 leden, 354 leden van de afdeling voetbal en 74 

leden van de afdeling korfbal. Dit betekent een toename van het ledenaantal met 24 

leden. De laatste jaren blijven wij qua ledenaantal heel erg stabiel, hetgeen op zich al 

een mooie prestatie is, deze stijging is een zeer positieve ontwikkeling. 

 

Sinds de laatste ALV op 26 september 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van een 

aantal leden van Sporting ST. Ik wil hier toch nog even kort bij stilstaan. 

 

Jan Claassens overleden op 24 oktober 2019, erelid van Sporting ST, jarenlang 

verantwoordelijk voor o.a. het onderhoud van het sportpark, lid van de Vuttersclub. Jan 

was bijna 70 jaar lid van SV Swolgense Boys en Sporting ST. 

 

Ben Custers overleden op 30 maart 2020, erelid van Sporting ST, Was dik 80 jaar lid van 

SV Swolgense Boys en Sporting ST. Jarenlang lid van het jeugdbestuur van SV 

Swolgense Boys. 

 

Jan Cruijsberg overleden op 29 mei 2020, vanaf 1965 lid van TOP ’27 en Sporting ST . 

 

Hay de Swart overleden op 23 december 2020, erelid van Sporting ST, jarenlang 

verantwoordelijk voor het onderhoud velden en materialen van Swolgense Boys en 

Sporting ST, lid van de vuttersclub. Hay was ruim 70 jaar lid van SV Swolgense Boys en 

Sporting ST. 

 

Het bestuur:  

Het bestuur is van oorsprong samengesteld uit 10 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.  
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De bereidwilligheid binnen Sporting ST om vrijwilligerswerk te doen is over het algemeen 

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.  

 

COVID 19: 

Vanaf maart 2019 werd het korfbal en voetbal geconfronteerd met de gevolgen van het 

Coronavirus. Niet eerder werden vanwege een pandemie dusdanige maatregelen 

genomen dat de sportcompetities volledig werden stilgelegd. 

 

Activiteiten: 

Ook 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 korfbalafdeling en 

de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal.  

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

filmavond voor de jeugd, een geslaagde carnavalsavond. 

Ook werden er samen met SVEB een aantal activiteiten gedaan, zoals de wieler-

driedaagse en een snerttraining. 

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

financieel gezien omdat tal van andere vast inkomstenbronnen steeds meer 

achteruitlopen.  

 

Helaas zijn er afgelopen seizoen ook een aantal activiteiten niet kunnen doorgaan 

vanwege de 1e fase van het Coronavirus.  

 

 

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 19 combi-teams 

samen met SVEB. 

 

De Senioren: 

Het 1e elftal ging voor het 3e 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 SVEB,  Resia 

en MVC ‘19. De wedstrijd tegen SVEB eindigde in een doelpuntloze 0-0 verloren, 

vervolgens werd er met 1-3 verloren van Resia en werd de laatste wedstrijd met 6-0 

verloren van MVC ‘19. Dit betekende de uitschakeling in het bekertoernooi. 

 

Ook dit seizoen was de 5e klasse E weer gevuld met 14 teams, met een mix van teams 

uit Brabant en Noord en midden Limburg. De eerste wedstrijd leverde een 3-2 winst op 

tegen een van de titelkandidaten RKSVN. Hierna werden een aantal wedstrijden verloren 

en pas weer in de 7e wedstrijd werden kon er weer een overwinning gevierd worden. 

Uiteindelijk werd de laatste wedstrijd gespeeld op 1 maart 2020. Het seizoen was hierna 

afgelopen. Van de 15 wel gespeelde wedstrijden werden er 3 gewonnen, 4 gelijkgespeeld 

en 8 verloren.  
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Het 2e elftal kwam ook dit jaar weer uit in de reserve 6e klasse en startte de competitie 

zonder het spelen van bekerwedstrijden. De start was prima met 3 gewonnen 

wedstrijden op rij en al snel werd er in de wedstrijdverslagen al geroepen over de platte 

kar vanwege het te behalen kampioenschap. Wie er uiteindelijk kampioen zou worden 

bleef onbekend, want na de wedstrijd op 8 maart 2020 was het seizoen afgelopen. Van 

de 13 gespeelde wedstrijden waren er op dat moment 9 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en 3 

verloren. 

 

Het 3e elftal kwam ook dit seizoen uit in de reserve 6e klasse. Van de start van het 

seizoen werd duidelijk dat dit een lastig seizoen zou worden voor het 3e elftal. Pas in de 

8e wedstrijd werden er voor het eerst punten gepakt, door een 5-2 winst op America 3. 

Ook zij speelde de laatste wedstrijd op 8 maart 2020, waarna het seizoen was afgelopen. 

Van de 14 gespeelde wedstrijden werden er 2 gewonnen en 12 verloren. 

 

Het 4e elftal kende een redelijk goed seizoen in de reserve 6e klasse. Hoewel de eerste 

wedstrijd met 11–2 verloren ging werden daarna vervolgens 2 wedstrijden gewonnen. 

Het was of winnen of verliezen, een gelijkspel stond niet in de planning bij dit elftal. Ook 

zij speelde op 8 maart hun laatste wedstrijd van dit seizoen. Van de 12 gespeelde 

wedstrijden werden er 7 gewonnen en 5 verloren. 

 

De beide Vrouwen combi-teams werden m.i.v. dit seizoen getraind door Sraar Willems 

als opvolger van Jan van Ooijen. 

 

Het combi Vr1 team uitkomend in de 4e klasse won 1 van de 3 bekerwedstrijden en de 

andere 2 werd er gelijkgespeeld.  

In de competitie ging men goed van start, van de eerste 6 competitie wedstrijden 

werden er 5 gewonnen en 1 keer werd gelijk gespeeld. Hierna verliep het een stuk 

moeizamer met 3 verliespartijen en 1 gelijkspel in de volgende 4 competitiewedstrijden. 

Op 8 maart werd de laatste wedstrijd gespeeld in de voortijdig beëindigde competitie. 

Van de 12 gespeelde wedstrijden werden er 6 gewonnen, 2 gelijkgespeeld en 4 verloren. 

 

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

hen deelgenomen aan de bekerwedstrijden, doch beide wedstrijden werden verloren. 

In de competitie bleek het dit seizoen beter te gaan voor het VR2 team er werden mooie 

wedstrijden gespeeld waarbij ook nog goede resultaten werden behaald. Ook hier werd 

de laatste competitiewedstrijd gespeeld op 8 maart 2020. Van de 11 gespeelde 

wedstrijden werden er 4 gewonnen, 2 gelijkgespeeld en 5 verloren. 

 

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 enkel wedstrijden 

gespeeld tot aan de winterstop. De veteranen zouden op 7 maart 2020 hun competitie 

weer starten echter toen gooide het Coronavirus roet in het eten. Van de 11 gespeelde 

wedstrijden werden er 4 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en 6 verloren.  

 

De Sporting ST Competitie: 

Enkel de 1e periode werd volledig gespeeld en Sporting ST 2 kwam als overwinnaar uit de 

bus. De overige periodes zijn door het Coronavirus niet uitgespeeld, dus dit jaar geen 

eindwinnaar van de Sporting ST competitie. 

 

De clubtopscoorder: 

Ook de clubtopscoorder blijft dit jaar onbekend vanwege het niet uitspelen van de 

competities. Hoewel Stan Theeuwen een grote voorsprong had opgebouwd van 23 goals 

tegen de nummer 2 Marco Cornelissen 12 goals. 
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Eindstanden Senioren van het seizoen 2018/2019 

 

Vanwege het stilleggen van alle voetbalcompetities per 12 maart 2020, zijn er dit jaar 

geen eindstanden, kampioenschappen en degradaties. 

 

De Jeugd: 

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

uitgebreid naar alle jeugdteams. Zo werd het totaal van combinatieteams dit seizoen 19.   

De navolgende teams namen deel aan de najaarscompetitie: JO 19-1, JO 17-1, JO 17-2, 

JO 15-1, JO 15-2, JO 13-1, JO 13-2,  JO 11-1, JO 11-2, JO 11-3, JO 11-4, JO 9-1, JO 9-

2, JO 9-3, JO 8-1, JO 8-2, JO 8-3, JO7-1&2 en JO 7-3.  

Zoals gebruikelijk zou er een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie afgewerkt 

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

voorjaarscompetitie is op 12 maart 2020 stilgelegd en niet meer opgestart. Ook de 

resterende bekerwedstrijden werden niet meer gespeeld.  

In de najaarscompetitie werden er geen grote successen geboekt.  

  

 

Eindstanden Jeugd van het seizoen 2019/2020 Najaar: 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

JO 19-1 4e 10 3 5 1 14 18 – 13 

JO 17-1 7e 8 4 0 4 12 19 - 8 

JO 17-2 10e 9 1 0 8 3 6 - 49 

JO 15-1 8e 11 3 1 7 10 23 - 30 

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

JO 13-1 8e 9 3 1 5 10 22 - 29 

JO 13-2 8e 9 3 1 5 10 21 - 56 

JO 11-1 3e 9 5 2 2 17 48 - 29 

JO 11-2 9e 10 3 1 6 10 31 - 46 

JO 11-3 9e 10 3 1 6 10 44 - 58 

JO 11-4 5e 9 6 0 3 18 62 - 41 

JO 9-1 - 8 6 0 2 18 68 - 18 

JO 9-2 - 10 5 2 3 17 43 – 46 

JO 9-3 - 9 1 0 8 3 32 - 87 

JO 8-1 - 9 9 0 0 27 101 - 29 

JO 8-2 - 11 4 1 5 13 47 - 69 

JO 8-3 - 10 1 0 9 3 20 – 82 

JO7-1/2 - 11 5 0 6 15 116 - 138 

JO 7-3 - 11 3 0 8 9 44 - 91 

 

 

 

3. AFDELING KORFBAL: 

 

Algemeen:  

Voor het eerst in de geschiedenis van Sporting ST kwam er naast de midweek competitie 

een senioren team aan de start van de competitie. Dit kan gezien worden als een 

beloning voor de jarenlange inzet binnen de jeugdafdeling. Naast deze 2 seniorenteams 

speelden er dit jaar ook nog 5 jeugdteams (B1, C1, D1, E1 en F1) in de 

competitiewedstrijden.  
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Alle teams spelen in de reguliere competitie van de KNKV.  

De najaarscompetitie (en normaal gesproken ook de voorjaarscompetitie) wordt 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. 

Ook bij de korfbalcompetitie werden de competities stilgelegd en uiteindelijk ook niet 

meer opgestart vanwege het Coronavirus. Dit betekent dat er enkele een volledig 

uitgespeelde najaarscompetitie is gespeeld. De zaalcompetitie werd stilgelegd niet meer 

uitgespeeld, aan de voorjaarscompetitie werd niet meer begonnen.  

 

 

De Senioren:  

Zowel het 1e seniorenteam alsook Midweek team hebben gespeeld in de reguliere 

competitie van de KNKV. 

 

Het Senioren team Sporting ST 1 deed voor het eerst mee in de seniorencompetitie en 

eindigde in de najaarscompetitie op een zeer verdienstelijke 4e plaats 

 

Het Midweek team deed ook mee in de KNKV competitie en eindigde in hun poule op een 

eervolle 4e plaats. 

 

 

De Jeugd:  

Alle jeugdteams hebben gespeeld in de reguliere competities van de KNKV. 

 

Er werden in de najaarscompetitie geen kampioenschappen binnen gehaald. Er werden 

met wisselend succes wel mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Hieronder staan de 

eindstanden van de najaarscompetitie. 

 

Eindstanden najaars veldcompetitie 2019 

 

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 

SEN 1 4e 6 2 3 1 7 35 – 39 

MW 1 4e 5 2 0 3 4 35 – 42 

B1 4e 6 3 1 2 7 28 - 22 

C1 6e 6 1 1 4 3 10 – 22 

D1 6e 6 0 0 6 0 5 – 31 

E1 5e 6 1 1 4 3 10 – 22 

F1 3e 6 1 1 4 3 21 - 53 

 

 

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 

 

 


