
 

De Jonge Spartaan boekt oefenzege in Zevenbergsenhoek (DHV – DJS 1-5) 

Na ruim tien maanden kwam de formatie van Wim Nieuwland en Koen Kwakernaak weer 

eens binnen de lijnen van een voetbalveld. De Brabantse 4e klasser DHV uit 

Zevenbergsenhoek was dinsdag 10 augustus 2021 de tegenstander. Bij de Jonge Spartaan 

stopten na vorig seizoen Marc Peeman, Jordy Frank en Steven Oosthoek, terwijl Raoul 

Verolme terugkeerde naar Den Bommel. Nieuwkomer Mitchel Danker kwam over van 

Brouwershaven. 

De thuisclub speelde in de beginfase de lange bal op de snelle spitsen en dat bracht wat 

gevaarlijke momenten met zich mee. De Jonge Spartaan bouwde langzaam op en probeerde 

op de helft van de tegenstander te komen. In de 5e minuut keerde de keeper een kopbal van 

Mitchel Danker en een schot van Tom Drenth ging over. Keeper Johan kroon kwam goed uit 

zijn doel om een Brabantse aanval onschadelijk te maken. Schoten van Koen Vervloed, 

Gerben Prins en Martijn Groenendijk misten precisie. Halverwege de eerste helft ontstonden 

er mogelijkheden voor DHV, maar ook de gastheren wisten niet te scoren. Hierna drong DJS 

aan en Gerben Prins schoot van afstand op de paal. Het was spits Koen Vervloed die in de 

33e minuut uit de draai fraai raak schoot en zo de verdiende voorsprong op het scorebord 

bracht. Kort voor rust raakte ook Mitchel Danker de paal en moest Johan Kroon ver zijn doel 

uit om de aanstormende spits van scoren af te houden. De Spartaanse keeper was eerder bij 

de bal, maar moest dit wel bekopen met een pijnlijke voet. 

In de 2e helft kwamen Tim Melissant, Rick Schellevis, Pim Grootenboer, Tim Driece en 

Derrick Dubbeld binnen de lijnen. Direct na rust werd Wiljan Driece binnen het 

strafschopgebied neergelegd. Hij schoot de toegekende penalty echter links naast het doel. Na 

een uur schoot Olaf Tillema de bal hard voor het doel langs. Wim Nieuwland wisselde 

diverse spelers. In de 68e minuut kreeg Tim Driece de handen van alle aanwezige 

toeschouwers op elkaar. Met een fraaie lob van zo’n 35 meter probeerde hij de DHV-keeper 

te verschalken. Met een uiterste krachtsinspanning wist deze de bal net over de lat en naast 

het doel te tikken. Op aangeven van de ouderwets opstomende Pim Grootenboer was het Rick 

Schellevis die in de 72e minuut van dichtbij de 0-2 scoorde. De verlichting op het complex 

van DHV werkte niet optimaal, maar dat werd later hersteld. Kort hierna zorgde Arno de Wit 

voor 0-3. Bij de moegestreden Brabanders was de spreekwoordelijke pijp leeg. Mitchel 

Danker scoorde met een bekeken schot de 0-4 en kort voor tijd schoot Gerben Prins van 

afstand fraai raak. In de extra tijd viel de Brabantse eretreffer. Zo kwam DJS na ruim tien 

maanden weer eens binnen de lijnen en boekte het een regelmatige oefenzege. 



Zaterdag 14 augustus komt de Zwijndrechtse 2e Klasser Pelikaan op bezoek op Sportpark 

Spartacus. 

Scoreverloop: 

33e Koen Vervloed 0-1 

72e Rick Schellevis 0-2 

76e Arno de Wit 0-3 

77e Mitchel Danker 0-4 

89e Gerben Prins 0-5 

90+1 1-5 

 De Jonge Spartaan: 

Johan Kroon (46 Tim Melissant), Arno de Wit (46 Pim Grootenboer), Donny Klem (46 Rick 

Schellevis), Dennis Baars, Martijn Groenendijk, Thom Drenth, Gerben Prins (46 Tim 

Driece), Wiljan Driece, Olaf Tillema, Koen Vervloed en Mitchel Danker (46 Derrick 

Dubbeld) 

 

 

 


