
Verdiende toernooiwinst in Oude Tonge voor De Jonge Spartaan 

De Jonge Spartaan – DVV’09 3-2 

Na de fraaie 1-2 zege op DBGC dinsdag 18 augustus stond zaterdag 22 augustus 
2020 de finale van het eilandelijke toernooi in Oude Tonge op de agenda van De 
Jonge Spartaan. Doordat DVV’09 donderdag 20 augustus met 3-0 te sterk bleek voor 
SNS was het team uit Dirksland de tegenstander tijdens de finale. 

De Jonge Spartaan begon prima aan het duel. Als in de 3e minuut wist de over rechts 
opstomende Pim Grootenboer de bal voor het doel te krijgen. Marc Peeman wist zich 
wel raad met dit buitenkansje en schoot de bal achter de kansloze Jordi Hanenberg. 
Aanvoerder Gerben Prins schoot even later naast en stuitte nog een keer op keeper 
Hanenberg. In deze fase kon DVV’09 niet veel anders dan tegenhouden. De 
Spartanen wisten elkaar goed te vinden en trakteerden het publiek op verzorgd 
voetbal. Het was Rolf van Putten die een gevaarlijke bal voor het doel gaf, maar 
deze bereikte spits Wesley Meuldijk niet. Dit vormde een van de spaarzame 
aanvallende momenten van DVV’09. Na een slordigheid in de Spartaanse defensie 
kon Wesley Meuldijk de bal vlak voor het doel van Ferry de Koning aannemen en 
scoorde in de 28e minuut de gelijkmaker. Vrijwel aansluitend scoorde Gerben Prins 
de 2-1. Pal voor rust schoot Lars Schriek nog over het Dirkslandse doel. Zo werd de 
rust bereikt met een 2-1 voorsprong. 

Na rust kwamen Erik Ruijgers, Steven Oosthoek en Jordy Frank binnen de lijnen, 
voor Jan-Willem van Lente, Michael Sloof en Norman Leune. Julian de Geus schoot 
van grote afstand op het doel. Ferry de Koning tikte de bal met een katachtige reflex 
over de lat. In de 55e minuut zette Pim Grootenboer een mooie aanval op en de bal 
belandde bij Steven Oosthoek. Deze bracht de bal voor het doel en de attent 
meegelopen Raoul Verolme schoot de 3-1 binnen. Een fraaie solo van Rolf van 
Putten strandde op de solide spelende Donny Klem. Julian de Geus schoot een 
scherp aangesneden vrije trap naast het doel. De amusementswaarde daalde en 
beide teams maakten in deze fase (te) veel fouten. Tom Drenth kwam in het veld 
voor Raoul Verolme en Sietse van der Weele was de vervanger van Tim Driece. Joost 
van den Boogert ontving een gele kaart van de uitstekende leidende Matthijs Jobse 
voor te hard doorgaan op Gerben Prins. De Jonge Spartaan zakte in en DVV’09 kon 
niet echt in de buurt van Ferry de Koning komen. Er ontstond steeds meer ruimte 
voor de counter. Lars Schriek bereikte de voor het doel opgedoken Sietse van der 
Weele. Zijn schot verdween over de lat. Joeri Boshoven voorkwam met een goede 
tackle Spartaans gevaar. Steven Oosthoek schoot naast na een fraaie assist van Pim 
Grootenboer.  Tijdens de daaropvolgende aanval schoot Steven Oosthoek de bal 
tegen de voet van de goed uitlopende Jordi Hanenberg. In de slotminuut schoot 
Glenn Melissant de bal van grote afstand nog prachtig in het Spartaanse doel. Deze 
treffer viel te laat om de toernooiwinst nog in gevaar te laten komen. 

Hoofdtrainer Wim Nieuwland gaf aan dat zijn team de verdiende winnaar van het 
toernooi was en dat was de juiste conclusie na twee nuttige wedstrijden. 
Conditioneel zit het wel goed bij het Spartaanse team, dat tevens beschikt over veel 
voetballend vermogen. De afwezigheid van enkele potentiële basisspelers kan goed 
worden opgevangen. Met deze wetenschap reist De Jonge Spartaan zaterdag 29 
augustus af naar Den Haag(!) voor het eerste bekerduel tegen Erasmus. 

 

Scoreverloop: 



3e Marc Peeman 1-0 

28e Wesley Meuldijk 1-1 

29e Gerben Prins 2-1 

55e Raoul Verolme 3-1 

93e Glenn Melissant 3-2 

Opstelling De Jonge Spartaan; 

 

Ferry de Koning, Pim Grootenboer, Raoul Verolme (62e Tom Drenth), Donny Klem, 
Jan Willem van Lente (46e Erik Ruijgers), Tim Driece (68e Sietse van der Weele), 
Gerben Prins, Marc Peeman, Norman Leune (46e Jordy Frank) Michael Sloof 
(46e Steven Oosthoek) en Lars Schriek. 

 


