
Nuttige oefenzege De Jonge Spartaan in Brabant (SEOLTO – DJS 2-4) 

  

Zevenbergen was het toneel voor de laatste oefenwedstrijd van De Jonge Spartaan 
tijdens de voorbereiding op het seizoen 2020-2021. VV Seolto (3e klasse) was deze 

avond de tegenstander. 

In het begin van het duel waren de gastheren de bovenliggende partij. Een schot 
van nummer 11 ging net voorlangs en even later trof de snelle nummer 18 de 
linkerpaal naast keeper Johan kroon. Na 18 minuten kon de nummer 11 het veld 

met een rode kaart verlaten na een te fel duel met Gerben van der Weele. De Jonge 
Spartaan profiteerde in eerste instantie niet echt van de numerieke meerderheid. 
Nog binnen het halve uur kon Chris Hoogzand net naast na een voorzet van Pim 

Grootenboer en even later schoot Michael  Sloof ook naast. 

In de 34e minuut brak de mee opgerukte Donny Klem de ban. Na een mooie voorzet 
van Chris Hoogzand kopte Pim Grootenboer de bal terug voor het doel en rondde 
Donny Klem af. Dit betekende de 0-1. Kort voor rust scoorde nummer 2 de 

gelijkmaker en viel Gerben van der Weele uit met een blessure. Erik Ruijgers was 
zijn vervanger. 

Na rust trad SEOLTO weer aan met 11 spelers en zag Chris Hoogzand een knappe 
volley gestopt worden door de keeper. Martijn Groenendijk viel uit met een 

liesblessure. Voor hem kwam Derrick Dubbeld binnen de lijnen. De jeugdige Tijmen 
Götzenberger maakte deze wedstrijd zijn basisdebuut. Hij was het die in de 53e 

minuut vanaf rechts op de achterlijn knap zijn man uitspeelde en de bal op een 
presenteerblaadje bij de voor het doel staande Marc Peeman bezorgde. Dit 
betekende de 1-2. Vrijwel direct aansluitend schoot Derrick Dubbeld via een 

Zevenberg been de 1-3 in het doel. 

De rechtervoet van Johan Kroon voorkwam vervolgens de aansluitingstreffer. Deze 
kwam er in minuut 71 toch. SEOLTO viel aan en drong de gasten terug. Deze 
hielden echter redelijk eenvoudig stand, ondanks dat de krachten wegvloeiden. In 

de extra tijd bracht Michael Sloof van dichtbij de 2-4 als eindstand op het scorebord. 

Scoreverloop 

34e Donny Klem 0-1 

44e 1-1 

53e Marc Peeman 1-2 

55e Derrick Dubbeld 1-3 

71e 2-3 

90+2 Michael Sloof 2-4 

Opstelling De Jonge Spartaan 



Johan Kroon, Martijn Groenendijk (50e Derrick Dubbeld), Juul Peeman, Donny Klem, 
Gerben van der Weele (43e Erik Ruijgers), Tim Driece, Marc Peeman, Tijmen 

Götzenberger, Pim Grootenboer, Michael Sloof en Chris Hoogzand (61e Lars Schriek) 

 


