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Inleiding
Een blik op de ranglijst leert ons dat Stevensweert 2 dit jaar de ‘best of de rest’ genoemd mag
worden. Althans, als men de door Co Adriaanse gelanceerde term scorebordjournalistiek hanteert.
Een blik op de praktijk leert ons dat er meer in had kunnen zitten voor de jeugdige paars witte.

Ouverture
Het seizoen startte traditiegetrouw met de bekerwedstrijden die, overigens ook traditiegetrouw,
altijd beschouwd worden als oefenpotjes voor de competitie. Met als resultaat één geflatteerde,
onnodige (tegen RIOS ’31 2) en één terechte nederlaag (tegen Linne 2) en een overwinning op St.
Joost 2, was men zeker niet ontevreden. De competitie indeling was inmiddels ook bekend. Op
papier een zware maar interessante indeling met diverse oude bekenden.

Reggie Bongers, één van de B-spelers die afgelopen seizoen definitief doorbrak in de Kweekvijver, verstuurt een
pass in de bekerwedstrijd tegen RIOS ’31 2. Op de achtergrond John Richter.

Samen met Boekoel 2, SNA 3 en St. Odilliënberg 2 was men immers in het vorige seizoen in een felle
strijd verwikkeld om het kampioenschap. Kermiszondag kruisten de mannen van Maikel
Vleeshouwers, Frans Laumen en Roel Heijnen meteen de degens met een van deze oudconcurrenten: SNA 3. Al snel bleek dat het bijlange na niet het SNA 3 van vorig seizoen betrof.
Stevensweert 2 won afgetekend van de bezoekers uit Montfort en kon zich opmaken voor een
schitterend kermisweekend.
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Na drie wedstrijden had Stevensweert 2 het maximale puntenaantal verzameld. Na SNA 3 werden
achtereenvolgens PSV ’35 4 en Vlodrop 2 verslagen. In wedstrijd nummer vier van het seizoen deden
de eilandbewoners het sportpark in Pey – Echt aan voor de confrontatie met RIOS ’31 4. RIOS ’31 4
had, evenals Stevensweert 2, negen punten uit drie wedstrijden behaald maar een minder doelsaldo.
De wedstrijd voltrok zich echter rampzalig voor de bezoekers. Kans op kans werd om zeep geholpen,
terwijl de thuisploeg in de laatste seconde de winnende treffer maakte. De eerste nederlaag van de
competitie was een feit.

Na drie wedstrijden bestrijkt Stevensweert 2 de plaats die men liever na 20 wedstrijden had beslagen.

De tweede nederlaag zou sneller dan men lief was volgen. De maand oktober begon nochtans goed
met een eenvoudige overwinning op een spijkerhard St. Odilliënberg 3. Op 14 oktober toog men naar
het kerkdorp Boekoel voor de confrontatie met het tweede elftal van de plaatselijke VV. Boekoel 2
had zich in de afgelopen seizoenen opgeworpen als een taaie tegenstander, waartegen Stevensweert
2 het altijd moeilijk had. Zo ook dit seizoen. In een gelijk op gaande wedstrijd verzilverde de
thuisploeg een strafschop, nota bene opnieuw in de laatste seconden. Een week later werd het de
Kweekvijver niet gegund de wrange nasmaak van de twee zure uitnederlagen weg te spoelen. Het
sterke SC Leeuwen 2, vorig seizoen teruggetrokken uit de 4e klasse, deed Sportpark de Werken aan.
De leiding koos ervoor zich aan te passen aan de opponent en de verdedigende stellingen in te
nemen. Deze tactiek, tezamen met een tomeloze inzet en arbeidsethos van de spelers, zorgde ervoor
dat SC Leeuwen 2 geen eenvoudige morgen kende. Helaas was het kwaliteitsverschil iets te groot om
voor een stunt te zorgen in de vorm van punt(en).
Dieptepunt en winterstop
06-11-11 is een datum die men liever wilt vergeten. Op deze datum zou de wedstrijd FC Maasgouw 4
– Stevensweert 2 hebben plaatsgevonden. Met de nadruk op zou. Wegens een grote blessuregolf bij
het eerste elftal kreeg het tweede geen elftal op de been. Verwoede pogingen om de wedstrijd nog
te verplaatsen mislukten. De administratieve nederlaag mag met recht het diepte punt van het
seizoen 2011-2012 genoemd worden. Het was pas drie lange, koude weken later dat men dit recht
kon zetten. In de uitwedstrijd tegen nummer twee SVC 2000 5 trok Stevensweert 2 op Italiaanse
wijze aan het langste eind. Eén goede aanval was genoeg voor Noud Schoenmakers om SVC 2000 5
de das om te doen. Goed keeperswerk van Ralph Craemers hield de bezoekers vervolgens op de
been.
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De stand na de wedstrijd tegen SVC 2000 5. Ondanks de overwinning op de nummer twee van de ranglijst is
e
Stevensweert 2 gezakt naar de 6 plaats, mede door het debacle omtrent FC Maasgouw 4.

De dag voor Pakjesavond begonnen de paars witte aan de terugronde. Op het bijveld in Montfort
werd op een koude zondagmorgen met pijn en moeite gewonnen van SNA 3. Nadat de thuiswedstrijd
tegen PSV ’35 4 wegens winterse omstandigheden werd afgelast, sloot Stevensweert 2 het
kalenderjaar 2011 met een knaller af op 18 december, thuis tegen SC Brachterbeek 2. De gasten uit
Brachterbeek bivakkeerden in de onderste regionen en hadden al regelmatig een flink pak op de
broek gekregen. Ook Stevensweert 2 scoorde er flink op los tegen deze povere tegenstander.
Niet alleen op ’t veld, maar ook in de kantine lieten de mannen en leiders van de Kweekvijver zich
gelden. Vrijdagavond, na het trainen, werd de Alfa Pilsener regelmatig langdurig getest. Later werd er
meestal overgestapt op Leeuwtjes, Brand of Bavaria. Natuurlijk was men ook present op de nodige
activiteiten. Zo bezocht 2 december Sinterklaas met zijn gevolg de kantine en werd ook een speler
van het tweede elftal op het matje geroepen. Luc Winteraecken mocht zich bij de Goed Heiligman
verantwoorden voor zijn daden. Hilariteit alom. Na de jaarwisseling ontbrak de dropping annex
nieuwjaarsreceptie uiteraard ook niet. Ook aan deze leuk opgezette editie deden weer de nodige
leden van Stevensweert 2 mee.
De Kweekvijver zou de Kweekvijver niet zijn als men geen producten uit die Kweekvijver zou
afleveren aan het vlaggenschip van de vereniging. Jeffrey Beulen achtte zich rijp voor de volgende
stap in zijn carrière en verliet het tweede om zijn geluk te beproeven bij de mannen van Ferry
Wingelaar.
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Luc Winteraecken op schoot bij de grote kindervriend.

Leider Maikel Vleeshouwers in discussie met Frans Cretskens over de uitslag van de Dropping.
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Tweede seizoenshelft
Stevensweert 2 begon furieus aan de tweede seizoenshelft. PSV ’35 4 en Vlodrop 2 werden met
duidelijke cijfers verslagen. Maar dan ligt de competitie voor de eilandbewoners opnieuw een paar
weken stil om pas weer in maart hervat te worden. Het lange wachten was echter niet voor niets
geweest, want RIOS ’31 4 kwam naar Stevensweert. Men had nog een appeltje te schillen met deze
tegenstander. Helaas trok men ook nu aan het kortste eind. In een mooie wedstrijd waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd en was een gelijkspel terecht geweest. Opnieuw verloor men de drie
punten in de laatste seconden. Een week later trad men aan tegen Boekoel 2. Zou men dan eindelijk
eens winnen van deze geraffineerde ploeg? Nee, het bleef slechts bij een gelijkspel, wat dan wel het
eerste punt tegen deze tegenstander betekende in drie voetbalseizoenen. Een relatief goede
generale dus voor de loodzware uitwedstrijd bij de bijna-kampioen SC Leeuwen 2. In tegenstelling tot
de thuiswedstrijd kon men onder de rook van de papierfabriek geen echte weerstand bieden. Door
enige miscommunicatie rond de uitwedstrijd tegen St. Odilliënberg 3, mochten de spelers van de
Kweekvijver de voetbalschoenen weer twee weken in het vet laten staan. Op 16 april trof
Stevensweert 2 SVC 2000 5 op het eigen sportcomplex. Onder toeziend oog van twee wetsdienaars
kwam men binnen tien minuten op een 2 – 0 voorsprong. Nog voor rust stond het 2 – 2, waarna de
bezoekers in de tweede helft uitliepen naar een 2 – 4 overwinning. Zo had Stevensweert 2 in één
wedstrijd laten zien over alle facetten van het voetbal te kunnen beschikken: voor staan, gelijk staan
én achterstaan. De leiders hoopten echter dat men dit in ‘t vervolg in omgekeerde volgorde zou laten
zien.

De wedstrijd Stevensweert 2 – SVC 2000 5 stond, gezien de twee agenten, te boek als een risicowedstrijd.
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Twee weken later kon het tweede zich ‘revancheren’ voor de administratieve nederlaag tegen FC
Maasgouw 4. Gelukkig deed men dat dan ook, waardoor men nog volop in de race was voor de
vierde plaats op de ranglijst. Stevensweert 2 kwam in die race op kop te liggen na de uitwedstrijd
tegen het versterkte SC Brachterbeek 2. Weliswaar niet zo ruim als in de thuiswedstrijd, maar toch
met duidelijke cijfers werd de thuisploeg terecht gewezen. Uiteindelijk sloot Stevensweert 2 de
competitie af op 14 mei, in een brandend zonnetje, in St. Odiliënberg. Misschien niet met het beste
spel, misschien niet overtuigend, maar wat deert het: de Kweekvijver deed het boek Competitie
2011/2012 met een goed gevoel dicht.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Stevensweert 2 sluit de competitie af op een vierde plaats. Een tikkeltje teleurstellend wellicht, zeker
aangezien er vooraf gehoopt werd zo lang mogelijk mee te doen om het kampioenschap. De
kampioen SC Leeuwen 2 bleek de enige ploeg waarvan Stevensweert 2 volledig terecht verloren
heeft, tussen de andere bovenste ploegen zat nauwelijks kwaliteitsverschil. Al met al kan men
spreken van een zeer geslaagd seizoen. Er hing een geweldige sfeer binnen de selectie en staf, die
prima en probleemloos met elkaar hebben samengewerkt. Nieuwe, jonge spelers werden zonder
problemen opgevangen en opgenomen in de spelersgroep. Bovendien werd er voor het eerst sinds
jaren weer goed getraind met een respectabel aantal spelers.
Ik hoop dan ook dat wij nog vele jaren samen blijven voetballen, trainen, drinken en lachen. Als dit
team bij elkaar blijft, dan gaat dat langverwachte kampioenschap er zeker weten komen. Immers,
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
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Selectie Stevensweert 2 Seizoen 2011/2012
Keepers
Ralph Craemers
Sjoerd Rutten
Verdedigers
Don Joosten
John Richter
Noud Schoenmakers
Funs Peters
Remco Hannen
Robin Laumen
Reggie Bongers
Middenvelders
Jeffrey Beulen*
Dylan Beulen
Luc Winteraecken
Ivo Joosten
Stan Meeuwissen
Sander Franken
Bas Lambrichts*
Aanvallers
Jeroen Janssen
Sean Cuijpers
Ralf Dierx
Bart Vinken
Jeffrey Tan*
Technische Staf
Maikel Vleeshouwers
Frans Laumen
Roel Heijnen

*Heeft het seizoen niet afgemaakt.
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Eindstand Seizoen 2011/2012

Bekerwedstrijden
21-08-2011
24-08-2011
28-08-2011

RIOS ’31 2 – Stevensweert 2
Stevensweert 2 – St. Joost 2
Stevensweert 2 – Linne 2

6-3
5-1
3-4

04-09-2011
11-09-2011
18-09-2011
25-09-2011

Stevensweert 2 – SNA 3
PSV ’35 4 – Stevensweert 2
Stevensweert 2 – Vlodrop 2
RIOS ’31 4 – Stevensweert 2

9-2
3-5
12-0
2-1

02-10-2011
08-10-2011
16-10-2011

Stevensweert 2 – St. Odiëllenberg 3
Boekoel 2 – Stevensweert 2
Stevensweert 2 – SC Leeuwen 2

5-0
1-0
1-4

06-11-2011
28-11-2011

FC Maasgouw 4 – Stevensweert 2
SVC 2000 5 – Stevensweert 2

2-0
0-1

04-12-2011
18-12-2011

SNA 3 – Stevensweert 2
Stevensweert 2 – SC Brachterbeek 2

0-3
13-1

26-02-2012
05-03-2012
11-03-2012
25-03-2012

Stevensweert 2 – PSV ’35 4
Vlodrop 2 – Stevensweert 2
Stevensweert 2 – RIOS ’31 4
Stevensweert 2 – Boekoel 2

7-2
0-6
1-2
1-1

01-04-2012
16-04-2012
22-04-2012
29-04-2012

SC Leeuwen 2 –Stevensweert 2
Stevensweert 2 – SVC 2000 5
Stevensweert 2 – FC Maasgouw 4
SC Brachterbeek 2 – Stevensweert 2

5-0
2-4
3-0
2-6

18-05-2012

St. Odilliënberg 3 – Stevensweert 2

1-2

Competitiewedstrijden
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Het seizoen in cijfers
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Van de 20 wedstrijden die Stevensweert 2 speelde, won men er 12, gingen er 7 verloren en
speelde men slechts 1 keer gelijk.
De Kweekvijver behaalde 37 punten, ergo gemiddeld 1,85 punt per wedstrijd
Gedurende de competitie trof men 78 maal het vijandelijke doel, wat neerkomt op
gemiddeld 3,9 doelpunten per wedstrijd. Daartegenover incasseerde men 32 doelpunten, of
te wel 1,6 goals per wedstrijd.
De jongste speler die dit seizoen actief is geweest voor Stevensweert 2 is Dylan Beulen. Ten
tijde van zijn debuut was hij 15 jaar. De oudste speler is John Richter, 38.
Maar liefst 21 spelers hebben het shirt van het tweede gedragen (eventuele uithelpers
vanuit het eerste elftal zijn hier niet bij opgeteld). De gemiddelde leeftijd van deze selectie
was bij de start van het seizoen 20,2 jaar.
De spelers van Stevensweert 2 komen hoofdzakelijk uit Stevensweert (18). Ook uit
Maasbracht, Brachterbeek en Wessem (allen 1) komt men graag voetballen in het
vestingstadje. De leiders zijn allemaal echte Stevensweertenaren.
De technische staf bestond uit 3 leiders. De gemiddelde leeftijd van de leiders zal de redactie
niet opnemen in dit jaarverslag, uit respect voor sommige leiders.
Stevensweert 2 behaalde de grootste overwinningen tegen Vlodrop 2 en SC Brachterbeek 2:
respectievelijk 12-0 en 13 -1.
De grootste nederlaag van het seizoen werd geleden in en tegen SC Leeuwen 2: 5-0.

Het seizoen in grafieken.
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Deze grafiek toont het puntenaantal (y-as) afgezet tegen de wedstrijden (x-as) aan. Tussen wedstrijd 5 en 8 en
tussen wedstrijd 13 en 17 raakte Stevensweert 2 in een dipje.
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Deze grafiek zet de positie (y-as) af tegen de speelronde (x-as). Opvallend is dat Stevensweert 2 sterk begon en
rond de winterstop een dieptepunt bereikte (plaats 7).
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Wedstrijden

Gewonnen
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Verloren

Bovenstaande grafiek visualiseert het aantal gewonnen (12), verloren (7) en gelijkgespeelde wedstrijden van de
Kweekvijver.
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Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat Stevensweert 2 het vizier vaak op scherp had staan: 78 doelpunten
werden er gescoord. De verdediging liet zich ook niet onbetuigd: 32 doelpunten werden er geïncasseerd.
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Wist u dat..
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Stevensweert 2 voor het vierde jaar op rij officieus clubkampioen is geworden?
Stevensweert 2 dit jaar 7 punten minder haalde dan vorig seizoen?
Stevensweert 2 evenveel punten haalde als in het seizoen 2009-2010?
Stevensweert 2 voor de derde keer op rij vierde is geworden?
Ralf Dierx topscorer is geworden?
Bart Vinken nog nooit zo vaak gescoord heeft in één seizoen?
Remco Hannen zijn eerste doelpunt ooit voor V.V. Stevensweert maakte uit tegen SC
Brachterbeek 2?
Remco zelf uit Brachterbeek komt?
Luc Winteraecken de meeste wedstrijden gespeeld heeft?
Stevensweert 2 thuis onder twee verschillende scheidsrechters heeft gespeeld: Piet
Verwijlen en Frans Laumen?
Er in de uitwedstrijd tegen SC Brachterbeek 2 het jongste seniorenelftal van V.V.
Stevensweert ooit op het veld stond (17,7 jaar)?
Noud Schoenmakers maar liefst twee doelpunten maakte?
Er drie verschillende keepers onder de lat gestaan hebben (Ralph Craemers, Robin Laumen
en Sjoerd Rutten)?
Stevensweert 2 zich amper schaamt?
Noud Schoenmakers vaak als leider gezien wordt?
Stevensweert 2 slechts één keer gelijkspeelde dit seizoen?
Dit pas op 25 maart gebeurde?
Frans Laumen de eerlijkste grensrechter van Nederland is?
Autoschade Beckers de trainingspakken sponsort?
De Beertuin de shirts sponsort?
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