
Oefenwinst De Jonge Spartaan 

De Jonge Spartaan – Nieuwenhoorn 2   1-0 

  

Op een warm sportpark Spartacus kwam het eerste elftal van De Jonge Spartaan na 
ruim vijf maanden eindelijk weer eens binnen de lijnen. Na het door de hitte 
afgelastte duel van zaterdag 8 augustus (Zeelandia Middelburg) was het 2e elftal van 
eersteklasser VV Nieuwenhoorn deze avond de tegenstander. 

Door diverse aanwezigen moest de nieuwe hoofdtrainer Wim Nieuwland wat 
aanpassingen doen aan zijn elftal. Zo ontbraken onder andere de gebroeders Driece 
en Gerben Prins. Nieuwenhoorn 2 opende goed en al binnen de minuut schoot een 
middenvelder in de handen van Johan Kroon. Na een klein kwartier nam Thom Drent 
een vrije trap. Deze belandde in het strafschopgebied bij spits Koen Vervloed. Deze 
werkte de bal in drie keer achter de Nieuwenhoornse keeper en tekende zo voor de 
eerste treffer van het seizoen. 

Het spel golfde achter heen en weer en de teams hielden elkaar in de hitte redelijk in 
evenwicht. De snelle spits van de tegenstander was in een rechtstreeks duel te snel 
voor de Spartaanse verdediging en ging op Johan Kroon af. Deze keerde de inzet 
bekwaam. Na een half uur ontfutselde de ijverige Koen Vervloed de bal van de 
laatste man van de gasten. Hij ging alleen op de keeper af, maar zijn lob ging ruim 
naast het doel. Een afstandsschot van Jordy Frank verdween over de lat. Kort hierna 
moest de licht aangeslagen Steven Oosthoek zich laten vervangen door Marc 
Peeman. Een goed uitkomende Johan Kroon voorkwam dat een snelle uitbraak van 
Nieuwenhoorn een treffer opleverde. Even later was dit weer het geval, maar nu liep 
de spits behoorlijk door op hem. Dit leverde een terechte gele kaart op van arbiter 
Gerard Smits. 

In de 2e helft kwamen Pim Grootenboer, Jan-Willem van lente en Donny Klem binnen 
de lijnen. Het spel van de thuisclub werd vloeiender. Met name de jeugdige Lars 
Schriek onderscheidde zich met mooie acties en passeerbewegingen. De Jonge 
Spartaan kreeg steeds meer kansen, maar tot een treffer leidde dit niet. 
Ondertussen werd de lucht boven Spartacus inktzwart en de wind trok fors aan. In 
de 60e minuut kon scheidsrechter Smits niet anders dan beide ploegen wegens 
naderend onweer naar de kleedkamer te sturen. 

De Jonge Spartaan kijkt terug op een nuttig oefenduel en maakt zich op voor de 
volgende wedstrijd. Het Zevenbergse DHV is zaterdag 15 augustus om 14.30 uur de 
tegenstander op Spartacus. 

Opstelling De Jonge Spartaan: 

Johan Kroon, Martijn Groenendijk (46e Pim Grootenboer), Juul Peeman (46e Donny 
Klem), Raoul Verolme, Gerben van der Weele, Thom Drent (46e Jan Willem van 
Lente), Jordy Frank, Norman Leune, Steven Oosthoek (31e Marc Peeman), Koen 
Vervloed en Lars Schriek. 

 


