
De Jonge Spartaan in absolute slotfase langs DBGC 

(DBGC – DJS 1-2) 

 

Sportpark De Koepel in Oude Tonge was dinsdag 18 augustus 2020 het strijdtoneel voor de wedstrijd 
DBGC – De Jonge Spartaan. Deze wedstrijd werd gespeeld in het kader van een mini-toernooi. In de 
formatie van Wim Nieuwland en Koen Kwakernaak ontbraken onder andere keeper Johan Kroon, 
Gerben van der Weele, Juul Peeman en de gebroeders Driece om uiteenlopende redenen. Bij de 
thuisclub was de selectie completer. 

DBGC opende sterk en het was Jeroen Sep, die in de 3e minuut naast het Spartaanse doel schoot. 
Hierna volgden vele kansen en mogelijkheden voor de thuisclub. Het was dat met name Jeroen Sep 
het vizier niet op scherp had, anders was de thuisclub al in het eerste kwart van de wedstrijd op een 
ruime voorsprong kunnen komen. Nick Bronder moest zich in de 24e minuut laten vervangen door 
Erik Ruijgers. Kort hierna viel de eerste treffer van de avond. Joran Maliepaard bracht de bal voor 
het doel en nieuwkomer Josef Balaydin schoot de bal achter de prima keepende Ferry de Koning. Pas 
na een klein half uur kwam er wat meer lijn in het spel van de gasten. Een vlammend schot uit de 
2e lijn van Jordy Frank werd goed gepareerd door Roy Nieuwland. Gerben Prins nam na 35 minuten 
een hoekschop van links. De inzet van Raoul Verolme werd eerst door een verdediger voor de lijn 
gekeerd. Zijn 2e inzet werd goed over de lat getikt door Roy Nieuwland. Kort voor rust keerde Ferry 
de Koning nog schoten van Sonny Noordermeer en Joran Maliepaard. 

Wim Nieuwland bracht na rust Lars Schriek en Norman Leune binnen de lijnen voor Donny Klem en 
Thom Drenth. Gaande de 2e helft nam de Jonge Spartaan steeds meer het heft in handen. De 
combinaties lukten steeds beter en eigenlijk was het wachten op de verdiende gelijkmaker. Na een 
klein uur vond Marc Peeman met een bekeken steekbal Steven Oosthoek. Deze passeerde keeper 
Roy Nieuwland en zorgde zo voor 1-1. Michael Sloof verving Marc Peeman. Ferry de Koning redde 
bekwaam op een afstandsschot van Mels de Blok. Een lob van Gerben Prins was een eenvoudige 
prooi voor de sluitpost van de gastheren. Pim Grootenboer voorkwam 10 minuten voor tijd met een 
uitstekende tackle een schot van Mels de Blok. Gerben Prins schoot vanuit kansrijke positie pal over 
de lat. Toen iedereen op sportpark De Koepel aan strafschoppen voor een finaleplaats dacht mocht 
Jordy Frank een vrije trap vanaf de rechterkant van het veld nemen. De bal belandde bij de bij de 
2e paal staande Pim Grootenboer. Deze wist de bal voor de voeten van Raoul Verolme te krijgen en 
deze schoof de bal in het doel. Zo ging de winst in de ultieme slotfase naar De Jonge Spartaan en dat 
was op basis van de betere 2e helft niet eens onverdiend. Zaterdag 22 augustus wacht de finale in 
Oude Tonge. Er wordt dan gespeeld tegen de winnaar van de donderdag 20 augustus te spelen 
wedstrijd tussen SNS en DVV’09. 

Opstellingen: 

DBGC: 

Roy Nieuwland, Martijn Bakker, Bas Mackloet, Dimri Vogelaar, Yannick Lughthart, Sonny 
Noordermeer, Tim Mackloet, Josef Balaydin, Jeroen Sep, Joran Maliepaard en Ramon de Man. 

De Jonge Spartaan: 

 

Ferry de Koning, Pim Grootenboer, Raoul Verolme, Jan-Willem van Lente (76e Donny Klem), Nick 
Bronder (24e Erik Ruijgers), Thom Drenth (46e Lars Schriek), Gerben Prins, Donny Klem (46e Norman 
Leune), Steven Oosthoek, Marc Peeman (65e Michael Sloof) en Jordy Frank. 



 


