
De Jonge Spartaan boekt knappe zege (DJS – Pelikaan 2-0) 
Zaterdag 14 augustus 2021 vond onder prachtige weersomstandigheden het tweede 
oefenduel van De Jonge Spartaan plaats. Op Sportpark Spartacus werd de 
Zwijndrechtse 2e klasser Pelikaan ontvangen. 
Hoofdtrainer Wim Nieuwland zag Koen Vervloed in de warming up met een blessure 
uitvallen, waardoor de spoeling in de aanval nog dunner werd. Bij de aftrap bleek de 
17-jarige Dennis Baars in het centrum te worden geassisteerd door de routiniers 
Gerben Prins en Rick. Gerben van der Weele en Pim Grootenboer stonden op de 
vleugels en bestreken het gehele veld. Donny Klem, Tim Driece een Tom Drenth 
speelden op het middenveld. Olaf Tillema en Michael sloof vormden de tweekoppige 
aanval. 

De Jonge Spartaan schoot uit de startblokken. Na een mooie voorassist van de 
uitzakkende Michael Sloof stoomde Pim Grootenboer over rechts weer ouderwets 
op. Hij bezorgde de bal in twee instanties bij de meegelopen Tim Driece. Deze tikte 
de bal in het Zwijndrechtse doel en zo stond er binnen 80 seconden 1-0 op het 
scorebord. De Spartaanse defensie stond als een huis en gaf de hele wedstrijd 
weinig tot niets weg. Daarnaast werd er verzorgd gevoetbald en kon het talrijke 
publiek vooral in de eerste helft genieten van fraaie staaltjes voetbal tegen deze 
sterke tegenstander. Vooral de felle duels tussen Pim Grootenboer en zijn directe 
tegenstander waren een lust voor het oog. Tegenvaller was dat Dennis Baars met 
een blessure al na 15 minuten het veld moest verlaten. Juul Peeman nam zijn plaats 
in. Na een kleine 20 minuten kon Michael Sloof alleen op de keeper af, deze bracht 
redding. Pelikaan probeerde verzorgd te voetballen, maar kwam vaak niet verder 
dan halverwege de Spartaanse helft. Slechts enkele kleine mogelijkheden waren het 
gevolg. In de 27e minuut was er een wonderschone aanval van de thuisclub te zien. 
Michael Sloof vond in de diepte Pim Grootenboer en deze schoot de bal snoeihard in 
het doel. Helaas werd deze treffer wegens buitenspel geannuleerd. Kort voor rust 
schoot Pim Grootenboer de boel nog net over de lat. Zo werd de rust met een 1-0 
voorsprong bereikt. 

 

Wiljan Driece kwam na rust in het veld voor Thom Drenth. De Jonge Spartaan bleef 
als team goed op de been en combineerde soms eenvoudig door de Zwijdrechtse 
defensie. Een voorzet van de hardwerkende Olaf Tillema was net te scherp voor 
Michael Sloof. Keeper Johan Kroon keerde een inzet van de aanvoerder van 
Pelikaan. Na een uur kwam keeper Tim Melissant binnen de lijnen. Deze 18-jarige 



sluitpost kwam zo voor de 2e keer in actie voor de Spartaanse hoofdmacht. Beide 
ploegen wisselden enkele spelers, zo kwam ook Arno de Wit binnen de lijnen. 
Pelikaan probeerde het wel, maar de Spartaanse defensie was en bleef solide. Tim 
Melissant keerde een schot van Pelikaan en een Zwijndrechtse corner leverde geen 
gevaar op. In de 81e minuut kreeg de thuisclub loon naar werken. Een mooie 
crosspass van Tim Driece Belandde bij Olaf Tillema. De bal ging naar rechts en wie 
anders dan de uitblinkende Pim Grootenboer schoot de bal hard en zuiver langs de 
Zwijndrechtse keeper. In de slotfase kreeg Wiljan Driece nog een grote kans, hij 
schoof de bal echter net naast de paal. Toen aanvoerder Gerben Prins nog een fraai 
kunsttukje in gedachten had en op weg leek naar 3-0 vond scheidsrechter Theo 
Vroegindeweij het wel genoeg en blies af. 
De Jonge Spartaan kan en mag trots zijn op een prima overwinning op een sterkte 
tegenstander. Het team werkte hard, toonde teamgeest en speelde bij vlagen goed 
voetbal. Het publiek was deze middag de grote winnaar op Sportpark Spartacus. 

Tijd om lang na te genieten is er echter niet, dinsdag 17 augustus komt SNS naar 
Spartacus voor een eilandelijk toernooi, waaraan ook DBGC en DVV deelnemen. De 
winnaars plaatsen zich voor de finale die zaterdag 21 augustus op Spartacus wordt 
gespeeld. De verliezers spelen dan eerst om de 3e plaats. De thuisclub verdedigt de 
titel. 
De Jonge Spartaan: 

  

Johan Kroon (62 Tim Melissant) Pim Grootenboer, Rick Schellevis (62 Arno de Wit), 
Dennis Baars (15 Juul Peeman), Gerben Prins, Gerben van der Weele, Tim Driece, 
Thom Drenth (46 Wiljan Driece), Donny Klem, Olaf Tillema en Michael Sloof. 

  

 

 


