
VOETBALVERENIGING SCHOONBRANIA

Voetbalvereniging Struchter Boys is in Schin op Geul en omstreken een
begrip. Wat velen niet weten is dat er tussen 1930 en 1936 nog een
voetbalclub in het Schin op Geulse heeft gefloreerd: Schoonbrania.
Opgericht in 1930 door een aantal jongeren die graag op straat een balletje
trapten, maar daar door de bewoners van Schoonbron niet graag werden
gezien.
In eerste instantie kreeg de vereniging de naam Olympia, maar bij
inschrijving bij de voetbalbond bleek dat er al een vereniging met een
dergelijke naam bestond. Door de jaren heen bleef deze naam ingekerfd op
de dwarsligger van het doel.
Men speelde in de derde klas met als tegenstanders o.a. Sibbe, Genhout,
Ransdaal en het tweede elftal van Strucht.
Het voetbalterrein was gelegen in de Scheumergats, midden in de beemden.
Guus Bosch, fanatiek supporter van de club herinnert zich: " Het doel werd
verdedigd door Sjeuf Heiligers. Bij elke wedstrijd stond de moeder van Sjeuf
achter het doel.
En de beste speler was Louis Pasmans. Als die de bal kreeg kon je er op
rekenen dat hij in het doel van de tegenstander verdween."
Laatstgenoemde was naast goalgetter ook terreinknecht. Hij weet zich te
herinneren:
"De lijnen in die tijd werden niet met kalk, maar met zaagmeel getrokken. Dat
zaagmeel moest ik in Wijlre in de zagerij gaan halen".
De vereniging kwam aan haar einde, zoals vele verenigingen dat verging:
men kreeg "vreigel".
In 1936 moest Schoonbrania een beslissingswedstrijd spelen voor het
kampioenschap tegen Twivo uit Meerssen. Er werd gewonnen met 7-2 of
7-3. In Schoonbron werd dat kampioenschap gevierd. In het bestuur zaten
Jan Reneerkens, Huub Reneerkens en Jan Lassauw. Huub Reneerkens,
bode op de mijn, wist via een mijnbeambte te regelen dat twee broers
Quadvlieg uit Palemig de vereniging kwamen versterken in de beslissende
wedstrijd. Maar ook Twivo had versterking gezocht door een speler van MVV
aan te trekken. Dat had tot gevolg dat de wedstrijd moest worden
overgespeeld.
Ondanks het feit dat deze wedstrijd met 1-0 werd gewonnen, was er toch
tweespalt in de vereniging ontstaan en was het nadien niet meer mogelijk
een elftal op de been te brengen.
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Het elftal van Schoonbrania in 1935

Onderste rij van links naar rechts: Wiel Beckers, Sjeuf Heiligers, Wiel
Muyrers.
Bovenste rij: Huub Benden, Piet Winthagen, Sjeuf van Weersch, Huub
Beckers, Wiel Leunissen (supporter), Louis Pasmans, Jan Lassauw, Zef
Sieben, Hubert Packbier.
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