
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat seizoen 2018/2019 

 

Een jaar met pieken en dalen. 

Het seizoen werd gestart met 7 senioren elftallen  en 2 teams O-19  

Dit seizoen konden we een kampioen verwelkomen. Het O-19 1 team wist het kampioenschap 
binnen te halen in de 1e klasse-06 in de najaar competitie werden uit 9 wedstrijden 25 punten. 

O19-2 miste het kampioenschap op een haar zowel in de voorjaar als najaar competitie eindigde dit 
vrienden team op een verdienstelijke 3e plaatst, tevens ontpopte zij zich in de beker als ware 
cupfighters. 

 

Bij de senioren eveneens wisselende resultaten 

Na de promotie via de na-competitie in het seizoen 2017/2018, mocht Schoten 1 en gaan proberen 
in de 2e klasse. Na een uiterst moeizaam seizoen wisten de geel/zwarten uiteindelijk via de na-
competitie het 2e klasserschap veilig te stellen. In de reguliere competitie werd een 11e plaats 
behaald. 

Schoten 2 , vorig jaar eveneens gepromoveerd naar de 2e klasse-reserve had een uiterst lastig jaar, 
met veel wisselende resultaten werd uiteindelijk nipt de degradatie naar de 3e klasse niet 
voorkomen. 

Schoten 3 werd dit jaar opnieuw leven ingeblazen een team wat van oudsher bestaat uit 
selectiespelers die met pensioen zijn gegaan en op een wat “rustiger”niveau nog tegen een balletje 
willen trappen. In de 4e klasse met alleen maar regionale toppers werd een 2e plaats behaald. 

Schoten 4 had het lastig dit jaar, veel blessure leed en invallers en verlies van een dierbare 
medespeler heeft het team niet goed gedaan, hetgeen resulteerde in een teleurstellende laatste 
plaats. Dit vriendenteam is een parel voor de club, ware ambassadeurs voor Schoten. Hopelijk 
aankomend seizoen minder tegenslag. 

Dan onze veteranen , waar inmiddels een verjongingskuur heeft plaatsgevonden, zij eindigden de 1e 
helft van de competitie verdienstelijk op 3e plaatst, zodat zij zich direct hadden geplaatst voor de 
play-offs , daarin werd na 1,5 competitie uiteindelijk afgesloten met een 3e plaats. 

 

De zaterdag tak van Schoten was dit jaar vertegenwoordigd door een 2e elftal en een veteranen 
team. 

Wat betreft het 2e team kunnen we kort zijn helaas hebben we dit team uit de competitie moeten 
halen, deels door negatieve publiciteit anderzijds omdat binnen dit team uiteindelijk meer en meer 
onenigheid ontstond. De les is volgens mij dat het lastig is om nieuwe teams binnen te halen die de 
normen en waarden van de club niet kennen en daardoor je club in een negatief daglicht stellen. 
Vaak zijn het toch spelers die bij andere clubs al een dubieuze rol vertolkten. Hopelijk hebben we hier 
van geleerd, zodat dit in de toekomst beter wordt gekanaliseerd. 

Tot slot Schoten zaterdag 35+ een team bestaande uit voetballende vaders wiens zoons ook bij 
Schoten speelt. Een team om trots op te zijn en we moeten koesteren niet alleen omdat ze lid zijn, 



maar ook omdat zij ook nog leider/trainer en vele andere hand en spandiensten binnen de club 
verzorgen. Het voetballende gedeelte mag dan niet altijd goed zijn, ook gezien de laatste plaats met 
9 punten. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de 3e helft regelmatig in winst om te 
zetten. 
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