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Beste lezers, 
  
Als dank willen wij de ouders van Spartaan F7 bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun tijdens de wedstrijden. 
  
Ook het maken van deze leuke verslagen met mooie foto's. 
  
Dit verslag hadden wij zeker niet kunnen maken zonder jullie! 
  
Nogmaals hartelijke dank voor dit fantastische seizoen!! 
  
              Rinesh Gayadien & Errol Weegman  

                  (Trainers/leiders Spartaan F7) 
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Spartaan 20 F7 – Blijdorp F4 

F7 gaat gelijk goed van start! 1e minuut kans voor Jim maar gepakt door de keeper. 
Daarna direct weer een kans voor Jim maar weer staat de keeper in de weg. Een 
goal hangt nu al in de lucht. Daarna gaat het wat meer gelijk op. Maar Blijdorp is 
niet echt gevaarlijk. Het is warm dus de mannen nemen even een drinkpauze. Bryce 
heerst op het middenveld en Thomas, Troy en Krishna vormen een niet te passeren 
blok achterin.  

Nu een kans voor Marcus maar via de keeper naast. Daarna een corner maar weer 
pakt de uitstekende keeper van Blijdorp de bal. Het kan niet lang meer duren voor 
we gaan scoren….. 

Prachtige dribbel van Marcus en mooi afgerond. Eindelijk de verlossende 1-0! Nu 
een goed schot van Jay maar de keeper pakt hem weer eens en de rebound daarna 
wordt geblokt! Rust……. 

Tweede helft. 

Gelijk een goede voorzet van Jim op Mar-
cus maar net onderschept door een ver-
dediger van Blijdorp. Na een overtreding 
nu een vrije trap van Troy. Hij neemt zijn 
aanloop………en haalt verwoestend uit! 
Wat een kanonskogel! 2-0!  

Liano zet ouderwets de lijnen uit en drib-
belt er op los! Blijdorp gelooft er niet meer in en komt er niet meer uit op een enke-
le uitbraak en corner na. Omer heeft een rustige dag maar pakt wel de paar lastige 
ballen die hij krijgt. En hij schiet zijn strafschop na de wedstrijd prachtig in de krui-
sing!  

Nu weer een uitbraak van Marcus op links en een prachtige voorzet op Jim. Mooi 
schot van Jim maar gepakt door de keeper. Troy krijgt het nu echt op zijn heupen. 
Hij maakt een werkelijk schitterende actie op links en stuurt de verdediger van Blij-
dorp totaal het bos in! De voorzet daarna levert helaas niets op maar het is wel ge-
nieten! 

Nu wee een dribbel van Marcus. De voorzet daarna wordt mooi door Bryce inge-
schoten…..maar via de keeper gaat de bal over de achterlijn. Daarna nog een snoei-
harde vrije trap van Troy, maar deze wordt net gepakt door de keeper. Marcus sla-
lomt weer eens door de verdediging maar de bal wordt weer net gepakt door de 
keeper.  

De scheidsrechter fluit af!! Gewonnen! 2-0 een mooie afsluiting van een prachtig 
seizoen! 
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Mini-, F-en E-pupillen; 

Naast het doelpunten 

maken zijn kinderen in 

deze fase vooral 

gericht op het in het 

bezit houden van de 

bal, het pingelen, het 

spelen van de bal naar 

een medespeler en het 

schieten op doel. In de 

trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de 

bal in basisvormen, waarbij er veel met kleine aantallen wordt 

geoefend. Het partijspel is een belangrijk element. Naarmate 

de kinderen wat 

ouder worden, 

neemt ook langzaam 

het taakbewustzijn 

toe en komen voor-

keuren voor posities 

meer tot 

uiting, de één vindt 

het prettiger om 

meer verdediger te 

zijn, de ander is 

meer een aanvallend type. Alle posities een keer 

uitproberen is het devise! Zie volgende pagina’s voor de 

criteria 
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“Zeven uur je moet je bed uitkomen…..”, 
zongen de dames van Frizzle Sizzle in 1986 
op blote voeten. 
Deze 23 april 2016 waren het de ouders van 
Troy, Jim, Marcus, Liano, Krishna, Thomas en 
Ömer, die onder aan de trap riepen dat het tijd 
is om de gaan knallen. Met wat kleine oogjes 
stond, bijna iedereen, keurig verzameld bij 
Spartaan om 07:45 uur. Thomas was alvast 
vooruit richting de tegenstander in Spangen. 

Aangekomen op Sportpark Nieuw Vreelust, 
werd onze ploeg verzocht zich te begeven 
naar de kleedkamer, die een lichte vorm van 
claustrofobie deed bovenkomen. Maar dit is bij 
onze kanjers geen reden om toch vol enthou-
siasme de tegenstander onder ogen te 
komen. 
Veld 3 was the place to be, een warming-up 
van de trainers met hier en daar een tip voor 
de spelers. Scheidsrechter 152627 fluit het 
eerste signaal, de jongens gaan allemaal vol 
gas voor de bal in de het daarvoor bestem-
mende doel. 

En dat was al een feit in de 5e minuut van 
deze partij, Marcus scoort vanaf de linkerflank 
zonder enige moeite. Hij doet in de 7e minuut 
precies hetzelfde, alleen deze vanaf rechts, na 
een voorzet van Jim (wat in de voetvalwereld 
een “assist” blijkt te heten) De bal lag inmid-
dels in de linkerhoek, deze werd door Marcus 
aan Jim aangespeeld, waardoor Jim een kans 
had om te scoren. Inmiddels was de stand na 
10 minuten al 0-3. 

Nadat de spelers van De Betrokken Spartaan 
hun best deden om ook enigszins in de buurt 
te komen van Ömer. Deed Troy een stapje bij 
en zorgde dat de bal het doel miste. (Ömer 
stond natuurlijk present om de bal te blokken) 
Een vrije trap voor de tegenpartij werd voor 
Ömer de kans om op de bal te duiken! Kort 
hierna, door goed samenspel van o.a Thom-
as, Jay en Liano kreeg Marcus wederom de 
kans om de 4e en 5e  bal in het doel te leggen 
van de tegenstander. De mannen van De 
betrokken Spartaan probeerden hun uiterste 
best om op het doel van onze jongens af te 
gaan. Door een top verdediging van Troy en 
Krishna was dit uitzichtloos. Het 6e doelpunt 
werd na een brijante voorzet van Krishna door 
Jim, met zijn linker knie, over de keeper heen 
gescoord. De eerste helft werd afgesloten met 
een stand van 0-6 voor onze kanjers! (tijd voor 
tips en limo) 

De 
tweede 
helft was 
bijna even 
spannend 
als de 
eerste, 
het was 
duidelijk 
zichtbaar 
dat de 

tegenpartij ruwer speelde dan tijdens de 
eerste helft. Daar trokken onze jongens zich 
niets van aan en gaan op dezelfde voet-
balschoen verder! Jay ontvangt de bal van 
Thomas, en doet een prachtige poging om te 
scoren. Helaas was dit op de paal. 

Maar niet getreurd, Troy ziet een kans om 
tussen de rood-gestreepte shirts door te 
bulderen en schopt met kracht van 150 km/u 
de stand naar 0-7. Het 8e doelpunt wordt door 
de behendige benen van Marcus gemaakt. 
Maar dan komt onze ‘Man of the Match’, Liano 
onverwachts in actie en maakt door een assist 
van Marcus de 9e goal! Yes, wat zijn de man-
nen blij voor Liano, super goed gedaan Liano! 

De keeper van de tegenstander heeft het er 
maar druk mee, en krijgt nog flink wat tegen-
stand van Spartaan’20, de verdediging van de 
tegenpartij is met gemak te omzeilen en goal 
10 en 11 is een feit. Het fluitsignaal laat niet 
meer lang op zich wachten, maar Jay doet 
nog een poging om te scoren. De keeper duikt 
op de bal en heeft daarna een moment van 
concentratieverlies en gooit de bal richting 
Jim, die uiteraard niet twijfelt en het laatste 
doelpunt scoort! 

Eindsignaal wordt gefloten, eindstand 0-12 
voor Spartaan’20! Nog even wat penalty’s 

schieten, douchen én een verassing van 
Monique (tante van Jay). Alle spelers 
krijgen een mooie aktiefoto en een sling-
er-groepsfoto. Wat een leuke herinner-
ing! 
Het was voor deze razende reporter een 
uitdaging om dit verslag te schrijven, ik 
kan alleen maar zeggen: 
Dikke duim! 
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Vandaag – 2 april – stond de wedstrijd tegen sv Charlois F7 op het pro-
gramma. Van de vorige wedstrijd wisten we dat de tegenstander van van-
daag er flink de beuk in zou gooien. De wedstrijd zou officieel om 08:30 be-
ginnen maar er was geen scheidsrechter in de omgeving en na lang wikken 
en wegen bleek toch een ouder van Charlois bereid te zijn om de wedstrijd 
te gaan fluiten. 
Dat Charlois er flink in zou gaan was vandaag ook weer het geval. Met veel 
overtredingen kwamen onze mannen maar niet in hun spel en waren ze in 
de 1ste helft onder de indruk van de fysieke tegenstander. Vooral de grote 
jongen achterin was een obstakel voor onze spelers in de 1ste helft, on-
danks wat kleine kansjes te hebben gecreëerd bleef het daarbij. 
In de rust moeten de trainers wel gezegd hebben dat onze jongens niet 
bang moesten zijn voor Charlois, maar er zelf ook een schepje bovenop 
moesten doen om zo de wedstrijd weer in handen te krijgen. Dat bleek ook 
wel. De 2e helft waren onze mannen wat feller en minder onder indruk van 
de tegenstander. 
We creëerden nog niet veel kansen. Maar uiteindelijk, door een goed ge-
nomen inworp van Jim die Troy aangooide, wisten we met een poeier van 
een flinke afstand de keeper te verassen. 0-1 voor ons! 
Een paar minuten later was het Troy die via goed samenspel de bal mee 
kon nemen, maar hij werd door 2 spelers van Charlois onderuit gehaald. 
Een vrije trap van grote afstand, Troy die gehavend achter de bal gaat 
staan, de tranen nog even afveegt en vervolgens met alle kracht de bal 
richting het doel knalt en de keeper verrast. 0-2! 
Een paar tellen later is het wederom Troy die de bal van Krishna krijgt en via 
de zijkant opstoomt en de bal probeert voor te geven op Jim. Maar de bal 
gaat richting het doel, de keeper houdt hem tegen, maar vergeet de bal op 
te pakken. Jim is er als de kippen bij om de bal in het doel te schieten, 0-3! 
Zo de wedstrijd lijkt gespeeld. Toch niet. Charlois weet nog even alle kracht 
te verzamelen en kan er nog een slotoffensief uitpersen. Het is vooral de 
grote verdediger die zich vol in de strijd gooit, waardoor sv Charlois terug 
kan komen tot 2-3. 
Het werd nog even spannend maar de winst is binnen. Omer, Krishna, Troy, 
Bryce, Liano, Marcus, Thomas,Jay en Jim hebben vandaag de winst binnen 
weten te slepen door vooral allemaal keihard te werken! 
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Onze jongens zijn wel 
wat onder de indruk 
van het harde spel 
maar gaan gewoon 
door met tikkie takkie 
voetbal. Jim vindt 
Marcus en die speelt 
de voor de goal 
staande Jay aan, 
helaas weet een ver-
dediger van Charlois 
nog net een voet te-
gen de bal te krijgen 
waardoor de bal over 
de zijlijn rolt. Al met al 
weer een aanval uit 
het boekje van onze 

boy’s. Net voor het rustsignaal breekt een speler van Charlois toch door  en kan rich-
ting het Spartaanse doel afgaan, gelukkig is daar zoals altijd weer onze betrouwbare 
laatste man Troy die de aanval onschadelijk  maakt door de bal over de achterlijn te 
tikken.  
 
Na de rust proberen de spelers van Charlois aan te vallen maar kunnen geen potten 
breken tegen de goed voetballende verdedigers, Krishna , Troy, Thomas, Bryce en 
Liano.  Al snel nemen onze jongens het initiatief weer over, het is Bryce die de bal net 
iets te hard op Jay speelt die hierdoor net niet bij de bal kan om de keeper van Char-
lois op de 2-0 te trakteren. Onze jongens bleven  de spelers van Charlois  compleet 
zoek spelen wat leidde tot een stampvoetende Charloist rainer aan de zijlijn die ken-
nelijk niet tevreden was over de prestatie van zijn team.  
 
 In de 9e minuut van de 2e helft wordt Jim pootje gehaakt door een tegenstander en 
komt lelijk terecht, even de pijn verbijten en weer door, that's the spirit! . Hierna is het 
Jay die de bal van een tegenstander afpakt en het moet bekopen met een schop op 
zijn enkel van het jongentje die reeds eerder door de scheidsrechter was aangespro-
ken op zijn gedrag . Ook Jay stampt de pijn er uit en gaat zonder klagen door met de 
wedstrijd. De sportieve wraak is zoet als Troy de bal verovert en op het doel van 
Charlois afgaat en vanaf afstand de bal prachtig achter de keeper van de tegenstan-
der krult, de 2-0 is eindelijk gevallen. In de dertiende minuut na rust wordt het zelfs 3-
0 nadat de tegenstander een corner van Jim in eigen goal verwerkt.  In de 14e minuut 
is het nogmaals Jim die de bal per abuis van een tegenstander in de voeten krijgt en 
de keeper van Charlois kansloos laat. 4-0!!     De Boy’s blijven lekker door aanvallen 
en Jay speelt de mee opgekomen Thomas aan die vervolgens zijn schot op goal ge-
pakt ziet worden door de keeper van Charlois. Uiteindelijk is het Jay die de laatste 
Spartaanse kans van de wedstrijd krijgt, hij schud 2 verdedigers van zich af  en gaat 
op het doel van Charlois af maar door shirtje trekken en kordaat optreden van de 
keeper van Charlois blijft de teller op  4-0 staan. 2 minuten voor tijd scoort SV Char-
lois de eretreffer uit een corner en verschalkt onze uitstekend spelende keeper Omer 
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F7 – Charlois F7   4-1 
 
Bonje met de Buren 
 
Onze mannen van F7 namen het vandaag  op tegen de  F7 van SV Charlois. De 
trainers Errol en Rinesh hadden al sterk het vermoeden dat de tegenstander behoor-
lijk fysiek kon spelen en hadden onze jongens tijdens de trainingen hierop voorbe-
reid.  
In het begin van de wedstrijd werd al gauw duidelijk dat de trainers het gelijk aan hun 
zijde hadden en dat onze mannen zich op konden maken voor een pittig potje voet-
bal. Gelijk na de aftrap lieten onze mannen zien waarom zij zo hoog op de ranglijst 
staan en begonnen de tegenstander direct onder druk te zetten. In de tweede minuut 
is het Marcus die bijna de 1-0 kan aantekenen, jammer genoeg wist de keeper van 
Charlois de bal uit het net te houden. 
 
Zoals we inmiddels gewend zijn zien we vandaag een Spartaan dat aanvallend voet-
bal speelt en goed met elkaar combineert. Het is duidelijk dat de tegenstander geen 
antwoord heeft op het goede spel van onze jongens. Het is Troy die vandaag achter 
de regie stevig in handen heeft. In de achterhoede mogen we ook Krishna zeker niet 
vergeten die vandaag een erg zekere indruk achterliet en vaak opkwam richting de 
helft van de tegenstander.  
 
Het spelbeeld blijft hetzelfde en Charlois kan niets anders doen dan de ballen naar 
voren rossen want voetballend komen zij er niet aan te pas. In de 15e minuut is het 
eindelijk zover Marcus onderschept de bal en zet de 1-0 op het scoreboard.  
Even later is het Thomas die de bal van de tegenstander afpakt en doorspeelt naar 
Jim die de bal naar Marcus speelt maar voordat die nogmaals gevaarlijk kan worden, 
wordt hij getorpedeerd door een speler van Charlois. Nog geen halve minuut later 
wordt diezelfde Charlois speler door de scheidsrechter aangesproken op zijn gedrag 
omdat hij Jim achter op zijn enkel schopte, kennelijk kon deze speler zijn emoties 
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03-10-2015 
Spartaan 20 F7 klopt Oude 
Maas F4 
Onze Spartanen van F7 
namen het vandaag 3 ok-
tober 2015 op tegen de F4 
van vv Oude Maas. De half 9 
wedstrijd betekende vroeg 
opstaan voor de spelers en 
hun ouders/begeleiders. 
Zoals gebruikelijk ver-
zamelden wij op het 
Sportpark Spartaan’20 om 
vervolgens gezamenlijk 
naar het sport complex van 

Oude Maas te rijden. 

Op het sportpark Spar-
taan’20 bleek zoals gewoon-
lijk dat onze jongens bar-
sten van de energie en 
stonden te trappelen om de 
strijd aan te gaan. Na over-
winningen tegen 
Hekelingen en SHO was te 
merken dat de jongens vol 
zelfvertrouwen zaten en dat 
was maar goed ook, want 
angst is een slechte 
raadgever. De F4 van Oude 
Maas bleek echter een 
geduchte tegenstander die 
vanuit een gesloten verded-
iging met snelle uitbraken 
het onze jongens lastig 

maakte. 

Het was duidelijk dat onze 
jongens de opdracht had-
den gekregen om goed naar 
elkaar over te spelen en 
georganiseerd te spelen. 
Het spelen op hun eigen 
positie ging niet altijd even 
goed maar in het veld was 

duidelijk te zien dat er in de 
trainingen aandacht aan 

wordt besteed. 

Onze jongens zetten hun 
tegenstanders begin de 
eerste helft goed onder 
druk, waardoor het spel 
zich voornamelijk afspeelde 
op de helft van Oude Maas. 
De aanvallers Jim, Liano en 
Jay wisten elkaar goed te 
vinden waardoor het voor 
de verdedigers van Oude 
Maas lastig was om onze 

jongens af te stoppen. 

De eerste echte kans was 
echter voor onze verdediger 
Krishna, maar helaas stond 
zijn vizier nog niet op 
scherp. Terwijl onze 
jongens op zoek waren naar 
de openingstreffer kwam er 
na balverlies een goede 
pass van de tegenstander 
achter onze verdediging 

terecht, 
waar-
door 
een 
aan-
valler 
van 
Oude 
Maas 
alleen 
op de 

keeper af kon gaan en de 1-

0 voor zijn rekening nam. 

Na de 1-0 bleef Spartaan 
hard werken en bleven de 
mannen op zoek naar de 
gelijkmaker, Troy, die na 
een overtreding van een 
tegenstander weer terug in 
het veld was gekomen, 
tekende bijna de gelijkmak-
er. Helaas ging zijn schot 
net langs de doelpaal. Hier-
na was Jim weer gevaarlijk 
voor de goal van de tegen-
stander maar de keeper van 
Oude Maas stond goed te 
keepen en keerde Jim zijn 

schot. 

Na de rust bleef het 
spelbeeld hetzelfde, een 
aanvallend Spartaan‘20 die 
dankzij goede verdedigende 
acties van Thomas, Krish-
na, Bryce en Troy de tegen-
standers in aanvallend 
opzicht de kansen 
ontnamen. Onze goed spe-
lende keeper Omer zorgde 
met een paar goede red-
dingen ervoor dat de tegen-
stander niet meer tot scoren 

kwam. 

 



 12 

27 Oktober 2015 

Spartaan’20 F7 werd door Sparta uitgenodigd om mee te doen aan een nieuw 
opgezet toernooi in hun zo karakteristieke Kasteel. Het betrof een toernooi 
waarPLEZIER, SPORTIVITEIT EN VOORAL RESPECT VOOR ELKAAR naar 

voren moesten komen. 

De bedoeling was dat de ouders (fans) wat verder dan normaal van hun 
spelers staan en dat de trainers in een vak moesten blijven, waarbij ze de 
kinderen niet mochten coachen of 
zich bemoeien met het spelverloop 
(overtredingen, ingooien, corners 

enz.) 

Spartaan’20 heeft 4 wedstrijdjes 
gespeeld, waarvan ze er 2 wonnen en 2 
verloren. 
Het was een erg mooie dag. De oud-
ers en vooral  de spelertjes hebben 
hun ogen uit gekeken om in een echt stadion te mogen voetballen. Ein-

dresultaat een 6e plaats en een ervaring rijker. 

Wie weet zien we over een paar jaar onze kanjers weer terug in het mooie Sta-
dion “Het Kasteel” van SP-AR-TA! 

7 November 2015 

Spartaan 20  F7 – VFC F8. Het is zaterdag 7 November, alle jongens en ouders/
begeleiders hebben lekker uit kunnen slapen want om 13.00 start de wedstrijd 
tegen VFC F8. In de kleedkamer zijn er gezonde spanningen aanwezig, ze lopen 
met plezier het veld op en de warming up kan beginnen. Voorafgaand aan de 
wedstrijd klinkt zoals altijd het motto; Wie zijn wij? SPARTAAN!! Wat gaan we 
doen? WINNEN!! Wat? WINNEN!!!!!! Geweldig! De jongens zijn zoals altijd 
gedreven, ze hebben er zin in! Het weer zit niet helemaal mee, de jongens begin-
nen de eerste helft te spelen in een regenbuitje, maar dat mag de pret niet drukken 
en de mannen lijken er weinig last van te hebben. 
De opstelling is voor sommige jongens gewijzigd, dat is even wennen om de juiste 
positie aan te nemen. De teams zijn gewaagd aan elkaar.  

Helaas na 10 minuten schiet de tegenpartij VFC een goal 0-1. Balen! Maar de kop-
pie’s gaan de lucht in en er wordt hard gewerkt! Marcus krijgt de bal, schiet . . . en 
de 1-1 is gemaakt!! Daarna volgt het fluitsignaal, de eerste helft zit er op. Wanneer 
de tweede helft begint zijn de paraplu’s inmiddels opgeborgen en de ouders moedi-
gen de jongens fanatiek aan. Er zijn genoeg mooie kansen voor de jongens van 
Spartaan’20, maar het wil maar niet lukken! De bal gaat een paar keer mooi richt-
ing het doel maar de keeper van VFC staat op scherp. De volgende rake doel-
poging is voor VFC 1-2. De jongens van Spartaan blijven aanvallen en verdedigen 
goed. Maar de jongens van de tegenpartij zijn ook allemaal zo groot!! Daarna volgt 
de 1-3, de teleurstelling is zichtbaar maar de jongens blijven strijden tot het eind. 
Succes! 
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12-3-2016 Blijdorp F4 – Spartaan F7 0-6   

Ditmaal komt het verslag niet van een oplettende ouder, maar van de trainers 
zelf! Gebrand door de nederlaag van vorige week gingen de boys van Spartaan F7 er 
vol voor om een goed resultaat op de mat te leggen. De warming up werd als een 
echte topclub gedaan keurig in een rij deden de jongens hun oefeningen Ondanks de 
vroege wedstrijd (08:30) waren de jongens, net als hun ouders, geheel uitgeslapen 
en gingen ze gelijk goed van start. Er kwamen kansen voor Jay en Jim maar de paal 
en de keeper van Blijdorp stond in de weg. Krishna denderde weer als vanouds over 
de flank en gaf een afgemeten voorzet op Marcus en het stond 0-1! Krishna maakte 
goed gebruik van zijn ruimte en gaf een minuut later weer een goeie voorzet op Mar-
cus die zijn 2e van de dag maakte.  

Een individuele actie van Marcus en een assist van Jim op Marcus zorgde ervoor dat 
Spartaan F7 met 0-4 de rust in ging. In de rust kregen de jongens een compliment 
van hun trainers, de afspraken (breed lopen, samen spelen, kantelen en spelvreugde) 
werden netjes opgevolgd. Van de 5 balletjes die de jongens kunnen verdienen heb-
ben ze er al 3 verdient! Afspraak was om in de 2e helft hetzelfde op de mat te leggen 
en de trouwe ouders, opa en oma, vrienden en andere supporters van F7, die zoals 
elke wedstijd hun toppers komen aanmoedigen te voorzien van een mooie wed-
strijd.  En dat gebeurde…. Spartaan ging in de 2e helft met 2 verdedigers spelen! Troy 
en Krishna maakte goeie afspraken met elkaar. Troy kwam een keer door en schoot 
voor langs bij de keeper wat een pech! Jay kreeg een uitgelezen kans van Marcus 
maar zijn vizier stond (nog) niet op scherp. Thomas denderde langs zijn tegenstander 
en zag Liano vrij, die speelde in 1 keer Marcus aan die zijn tegenstander voorbij 
speelde en Jim vrij voor de goal zag staan. Jim nam de bal goed aan en kon de bal 
zo in het lege goal tikken 0-5! Wat een mooi uitgespeeld doelpunt zeg! De ouders 
klapte hun handen stuk! Wat genieten ze toch van hun toppers. In de laatste minuut 
kreeg Spartaan nog een corner deze werd door goed genomen en Jay die weer 
sterk speelde werd eindelijk beloond met een doelpunt 2 armen in de lucht en 
YESSSS!!!!!!  0-6 geweldig gespeeld mannen! Zoals altijd werd na de wedstrijd penal-
ty’s genomen deze werden bijna allemaal benut…. Spartaan gaf de scheidsrechter en 
de spelers een hand en bedankte Blijdorp voor de sportieve wedstrijd.   

 

NU KOMT HET! Alle ouders hadden 
hun camera, telefoon en videoca-
mera tevoorschijn gehaald om hun 
topper te filmen want jawel er mocht 
weer een slinger gemaakt worden. 
Juichend en met groot applaus werd 
Spartaan bedankt voor de mooie 
wedstrijd.  Jongens jullie hebben 
goed gevoetbald en wel 4,5 bal ver-
dient! Hoogste score tot nu 
toe!!! Volgende week weer een top-
per tegen Charlois F7 dit wordt een spannende wedstrijd. Zal Spartaan er klaar voor 
zijn?  We gaan in ieder geval weer hard trainen van de week! 
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F7 – Oude Maas F3   4-6 

Onze Spartanen van F7 namen het vandaag, 21 november 2015 op tegen de F3 van VV Oude 
Maas. De wedstrijd  werd om 13:00 gespeeld en ondanks de slechte weersvoorspelling was het 
prima voetbalweer en hebben de jongens een mooie pot voetbal op de mat kunnen leggen. Het 
werd een heerlijke wedstrijd met veel strijd en goed voetbal van beide kanten. 
In het begin van de 1e helft werd al snel duidelijk dat Oude Maas een goede fysiek sterke tegen-
stander was die in de openingsfase van de wedstrijd veel druk naar voren zette waarvoor zij in de 
3e minuut beloond werden met de 0-1. Onze jongens waren even van slag van de vroege te-
gentreffer maar al snel gingen de koppies weer omhoog en herpakten zij zich. 

Onze keeper Omer is vandaag ook goed in vorm en weet door goed keeperswerk meerdere 
kansen van de tegenstander onschadelijk te maken. In de 13e minuut was hij het die Jay met een 
goede lange uittrap bediende, waarna Jay alleen op de keeper van Oude Maas afging en hem 
met een schot in de verre hoek kansloos liet. Na het doelpunt was het geloof in een goed re-
sultaat helemaal terug in de ploeg en bleef Spartaan aanvallen. Thomas (aanvaller) kreeg in de 
14e minuut een goede kans op de 2-1, maar helaas ging zijn schot net naast. 

Het is Giano die F7 vandaag een goede dienst bewijst door goed verdedigend werk te verrichten 
en de aanvallers van Spartaan F7 van achteruit goed in stelling brengt.In de 2e helft kwamen 
onze Spartanen goed uit de startblokken en waren ze gedreven om de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Het aanvallende spel werd dan ook beloond met een doelpunt 
van Marcus, 2-3, het kan nog! Hierna is het Giano die met een prachtig afstandschot 
de gelijkmaker voor zijn rekening neemt, 3-3, de spanning is weer helemaal terug in 
de wedstrijd. Spartaan heeft er zin in en nadat Jay de bal afpakt van de tegenstander 
en richting het doel van Oude Maas opstoomt speelt hij de bal naar Marcus die heel 
knap Spartaan op voorsprong zet, 4-3, wat een wedstrijd!! 

Hierna waren er nog grote kansen voor F7 om de wedstrijd in Spartaans voordeel te 
beslissen maar helaas was het de tegenstander die de gelijkmaker binnenschoot, 4-
4 , wat een spanning! Even later was het Oude Maas die de stand op 4-5 bracht door 
een onhoudbaar afstandschot. Uiteindelijk kwam de eindstand door een doelpunt als 
gevolg van een ongelukkig verwerkte corner op 4-6 te staan. 

In verband met twee afwezige basisspelers van F7 hebben wij vandaag hulp gekre-
gen van Thomas en Giano, bedankt boys voor jullie inzet voor F7!!! 

Jammer dat er niet gewonnen is maar wat een teamprestatie! De jongens mogen 
trots zijn op wat zij vandaag hebben laten zien op het veld! Spartaan’20 F7, jullie zijn 
toppers!!! 
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Zaterdagochtend renden de Spartanen het veld op, de zon schijnt, 
thuiswedstrijd, scheids van eigen bodem en tegen De Betrokken 
Spartaan F5, nummertje 7 zeiden de mannen. Maar er was iets…, er 
hing iets in de lucht. Maracusdonna was ziek en keek van de zijlijn toe 
toen het fluitsignaal klonk! 

Al snel merkten de mannen dat deze baasjes fysiek speelden en dat 
je moest knokken voor de bal. Na 5 minuutjes kwam de eerste goal. 
Door een mooie actie van Troy gevolgd door een assist scoorde Jim. 
Iedereen aan de zijlijn mompelde: dat wordt wel 5-0 

Al snel kreeg Bryce een kans op 2-0 maar die ging naast. De 
tegenpartij voerde de druk op en de verdediging kreeg het zwaarder 
en zwaarder, met name door een uit de kluiten gewassen spits. En na 
10 min werd het 1-1. Krishna, Omer en Liano knokten de voering uit 
hun schoenen en Thomas peunde alles weg. Troy had teveel 
gegeven en moest opgeven, 2de helft bleef ook hij aan de zijlijn. 

Kevin floot af en game on! 

Vrij snel kwam het op 1-2 door een dubieus balletje over de doellijn. 
Waar zijn nu de doellijncamera’s? Maar hij werd gegeven en het 
stond 1-2. 
Er werd alles op alles gezet om dit recht te trekken. Maar het mocht 
niet baten. 
Het team heeft gevochten en gestreden, op naar de volgende 
wedstrijd! 
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Zaterdagochtend 12 december 7 uur, match-
day! De boys van Spartaan 20 F7 spelen uit 
tegen het altijd lastige vv Pernis F1. 8 uur ver-
zamelen op de Oldegaarde en uit alles blijkt 
dat de jongens er zin in hebben, er wordt al 
spontaan wat ingelopen op het hoofdveld. 
Helaas is het team niet helemaal compleet en 
missen we Troy vandaag in de verdediging. 
Gelukkig is Jim ook in staat om deze positie te 
bekleden. 

Kwart voor 9 staan de jongens op het veld en 
na de warming up, waarbij de fans van de 
tegenstander al wat zenuwachting beginnen te 
worden bij het zien van de discipline die de 
boys van Spartaan ten toonstellen, fluit de 
scheidsrechter af voor de aftrap. 

Het tempo ligt direct enorm hoog en er wordt 
over en 
weer 
sterk 
gecom-
bineerd 
met af 
en toe 
ook 
wat 
on-
nodig 
balver-
lies. 
Beide 
teams 

creëren kansen maar tot scoren komt het de 
eerste helft niet, ondanks dat zowel Thomas 
als Jay er dicht bij zaten. 
De jongens gaan de rust in met een gelijke 
stand van 0-0 en worden daar flink toegespro-
ken door de coach en assistent coach (wie van 
Errol en Rinesh welke rol vervult blijft een groot 
mysterie?!?). 

De peptalk lijkt in ieder geval gewerkt te heb-
ben want een paar minuten na de aftrap van 
de 2e helft scoort Jay uit de rechterhoek cross 
voor de keeper en een handjevol verdedigers 
langs. Door een afleidende manoeuvre van 
Bryce heeft de tegenstander het nakijken en is 
de ‘Spartaan beer’ los. 

Nog geen paar minuten later scoort ook Mar-

cus met een gigantische afstands-poeier uit de 
rechter flank over de keeper heen in de kruis-
ing en loopt Spartaan uit naar 0-2. 
De tegenstander laat het er niet bij zitten en zet 
een tandje bij om met man en vrouw de 
aansluiting te vinden. In de 10e minuut wordt 
de inzet beloond eveneens met een strak af-
stand schot vanuit de linkerhoek waarbij de 
verder zeer sterk keepende Ömer niet meer 
aan de bal kan komen. 

De boys van Spartaan voelen de hete adem 
van de tegenstander in de nek en ook zij zetten 
een tandje bij wat resulteert in een prachtig 
uitgespeelde aanval waarbij de bal van voet tot 
voet gaat. Vanuit achterin het veld geeft Krish-
na de bal naar voren, waarbij Liano via Bryce 
jay weet te vinden, die hem vervolgens via een 
steekpass aan de vrijgelopen Marcus door-

geeft. Marcus houdt vervolgens zijn hoofd koel 
en legt de bal beheerst naast de keeper in het 
doel. 

Met nog slechts enkele minuten resterende 
speeltijd weet vv Pernis dat deze wedstrijd als 
verloren mag worden beschouwd en al snel 
komt het verlossende eindsignaal. Einduitslag: 
1-3 in het voordeel van Spartaan 20. 

Met nog 1 wedstrijd te gaan voor de winterstop 
staat Spartaan 20 F7 er sterk voor met nog alle 
kansen om na de winterstop de felbegeerde 
1ste plek te veroveren. 
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Op 9 januari hadden onze mannen hun eerste test om weer eens lekker te gaan voet-
ballen. Helaas kon Krishna er niet bij zijn was hij was nog ziek. Het was een toernooi 
bij voetbalvereniging Spijkenisse 
4 tegenstanders: 
Oude Maas F3 
Vierpolders F1 
Vv Hekelingen F5 
Spijkenisse F7 

Onze 1e wedstrijd was tegen Oude Maas F3, tevens ook onze grootste concurrent 
in de competitie (as zaterdag de topper bij Oude Maas) 

Het werd een spannende wedstrijd, waar wij het beste van het spel hadden. Troy had 
een paar goede afstandschoten maar de keeper van Oude Maas redde goed. Helaas 
bij een counter van Oude Maas waren we niet bij de les en stond Omer er alleen voor 
en konden zij de 1-0 op het bord noteren. 

Onze 2e wedstrijd ging een stuk beter tegen Vierpolders. Onze mannen begonnen 
elkaar weer als van ouds te vinden. Daar hebben we met 3-1 van gewonnen met 
doelpunten van Jim 1x en  Marcus 2x. 

De 3e wedstrijd tegen vv Hekelingen F5, ook een tegenstander in onze competitie, 
wonnen we met 5-0 door doelpunten van Jim, Troy 2x, Bryce en Thomas. 

De laatste wedstrijd tegen Spijkenisse F7 was een stevige wedstrijd. Omdat onze 
jongens goed voetbalden moest Spijkenisse af en toe aan de noodrem trekken. 
Helaas miste Marcus de terechte penalty. Het werd alsnog 1-1 door een doelpunt van 
Marcus en de 2e plaatst kwam daarna niet meer in gevaar. 

Naast het leuke voetbal had Spijkenisse ook nog voetbalbowlen, ballen gooien, grab-
belen en warme choco voor onze mannen. Al met al was het een geslaagde warming 
up voor de competitie, want we zijn er klaar voor om zaterdag tegen Oude Maas weer 
te vlammen. F7 heeft er zin in! 

Trainer Roy bedankt voor het assisteren en  Spijkenisse bedankt voor dit leuke toer-
nooi! 
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6-2-2016 Oude Maas uit 

Deze week de moeilijke uitwedstrijd bij Oude Maas voor de mannen van F7. Spar-
taan gaat er gelijk voor en laat zien dat ze voor de winst komen. Binnen 10 seconden 
gaat een inzet van Jay rakelings voorlangs na 
een mooie assist van Marcus.Tegen de ver-
houding in scoort oude Maas daarna 1-0 uit 
een corner. Spartaan zit niet bij de pakken 
neer en kort na de 1-0 stuurt Thomas Marcus 
de diepte in en die rondt het na een mooie 
dribbel fraai af 1-1! 

Marcus heeft de smaak te pakken en is on-
grijpbaar voor de verdedigers van Oude 
Maas. Na een mooie solo scoort hij weer; 1-2! 
Kort daarna een grote kans voor Oude Maas; 
net naast gelukkig. 

Het is een heerlijke open wedstrijd en het golft op en neer in deze fase. Marcus 
wordt weer in stelling gebracht en knalt keihard op de lat. Zonde! Daarna volgt er 
een grote kans voor Oude Maas maar Omer red met een prachtige save! Spartaan is 
toch echt wel de betere ploeg en de druk houdt aan. Na een goeie combinatie knalt 
Jim de bal onhoudbaar in de bovenhoek; 1-3! Dan is daar een grote kans voor Oude 

Maas maar door fantastisch verdedigen van Troy 
en Kishna gelukkig geen goal. 

Kort daarna gaat Spartaan met drie man op een 
verdediger af. De aanval wordt na een fraaie actie 
weer afgerond door Marcus. 1-4! Dan volgen er 2 
corners voor Oude Maas. De eerste wordt nog 
weggewerkt, maar bij de tweede is het wel raak 2-
4. Kort daarna maakt Spartaan er 2-5 van met een 
prachtig afstandsschot van Jim. Liano en Bryce 
heersen weer ouderwets op het middenveld van-
daag en laten de tegenstanders kansloos. 

Spartaan voert de druk op en gaat op zoek naar de 
genadeklap voor Oude Maas. Die komt er ook snel. 
Na een mooie actie vanaf links van Jim schiet hij 
de bal strak in de korte hoek 2-6! Daarna probeert 
Oude Maas weer wat terug te doen met een af-
standsschot. Maar Omer laat zich niet verassen, 
strekt zijn lichaam, en werkt de bal over de achter-

lijn. Daarna mag Jim twee corners nemen voor Spartaan. De tweede vliegt er direct 
in 2-7! Het is nu echt over en uit voor Oude Maas. Daarna volgt een mooie vrije trap 
van Marcus die gepakt wordt door de keeper van Oude Maas. Kishna schiet de re-
bound daarna over het doel. Het blijft 2-7. 

Er volgt hierna nog een uitbraak van Oude Maas 3-7. We zijn al ver in blessuretijd 
als Oude Maas er ook nog 4-7 van maakt. Dan fluit de scheids af. Spartaan pakt de 
dik verdiende overwinning en behoud de koppositie! Goed werk mannen! 
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Zaterdag 23 Januari werden de heren van Spartaan’20 F7 verwacht om 
tegen Hellevoetsluis F3 te spelen. 19 december 2015 stond de uitwedstrijd 
tegen Hellevoetsluis F3 op het programma, waarbij de heren met 0-9 terug 
keerden naar R’dam. Omdat het toen een wat “rustige” wedstrijd werd, kre-
gen de boys een opdracht mee (denk aan: 3-seconde de bal vast houden; 
wie geeft de meeste assists; etc.) Opdrachten die ze allemaal met vlag en 
wimpel haalden! 

Voor zaterdag 23 Januari waren 3 opdrachten op het programma: 
–       BREED LOPEN 
–       SAMEN SPELEN 
–       “HARD” INPASSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als graadmeter, kunnen de heren 5 ballen verdienen,  

O – O – O – O – O 
Ze kregen allemaal voor het op tijd komen, en de tenues netjes aangekleed 
1 bal. De volgende 3 konden ze verdienen aan de hand van de opdrachten, 
waarbij 1 bal nog over was, en dat is spelvreugde. Al met al werden de 5 
ballen netjes verdiend! 

Door goals van Jim 2 x en Marcus 1 x en een eigen doelpunt doordat een 
schot van Krishna van richting werd veranderd. Na de penalty’s slingerden 
de jongens naar hun publiek met een 4-0 overwinning! 

Komend zaterdag staat weer een kraker op het programma!! Uit tegen de 
kerels van VFC! Met een overwinning, komen de heren 1 punt achter de 
nummer 1 (Oude Maas), mits die verliezen tegen Victoria’04! 
SPANNEND!!!! 
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F7 overklast directe concurrent VFC F8 

Vandaag stond de topper tegen VFC F8 op het programma. Van onderschatting was 
geen sprake omdat eerder in het seizoen met 3-1 in eigen huis van hen was ver-
loren. We wisten dat VFC F8 een fysiek sterk team is dat ook leuk kan voetballen. De 
wedstrijd werd om 10:45 gespeeld en ondanks de kou, regen en harde wind hebben 
onze Spartanen toch een dijk van een wedstrijd op de mat gelegd. Tijdens de 
wedstrijd werd duidelijk dat het trainen op overspelen, het beschermen van de bal en 
het aangaan van duels zijn vruchten heeft afgeworpen. Onze jongens waren niet 
onder de indruk van de doorgaans grotere spelers van VFC en gingen stevig de duels 
aan. 

Onze Spartanen konden elkaar 
goed vinden en door goed combi-
natiespel werd al snel de 0-1 gema-
akt door Marcus die vandaag drie 
keer scoorde, een echte hattrick. 
Maar ook de voor de tegenstander 
ongrijpbare Jim speelde goed en 
scoorde 2 keer. Jay heeft nog 2 
goede kansen gehad om de score 
nog verder op te laten lopen maar 
was wat ongelukkig in de afronding. 
Na een voorzet van Jim kreeg ook 
Liano een goede kans om te scor-
en, helaas stond Liano’s vizier niet 
op scherp en kon de blauwharige 
keeper van VFC deze kans keren. 

De tegenstander had ook zijn handen vol aan de regelmatig opkomende Krishna die 
op snelheid lastig af te stoppen was voor de spelers van VFC. 

De verdedigers stonden vandaag hun mannetje. Troy speelde sterk. Samen met Li-
ano, Krisha,Thomas en Bryce zorgde hij ervoor dat VFC niet gevaarlijk kon worden 
voor de goal. De spaarzame schoten op het Spartaanse doel werden gekeerd door 
de goed keepende Omer. De uitslag, 0-5, was zeker 
verdiend! F7 heeft de tegenstander vandaag overklast 
door goed combinatievoetbal en sterk verdedigen. 
Wat een teamprestatie! 

Door de overwinning op VFC zijn onze mannen naar 
de 1e positie op de ranglijst geklommen. Volgende 
week zaterdag staat er weer een topwedstrijd op het 
programma – tegen Oude Maas F3 – en zullen de 
jongens weer vol aan de bak moeten. 

Maar als ze zo spelen als vandaag hebben wij er alle 
vertrouwen in! 
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13-02-2016 Spartaan’20 F7 – V.V. Hekelingen F5 9-0 
Het was een koude zaterdag die 13e februari. De boys waren al lek-
ker warm gelopen. He, trainer Rinesh, wat doe je daar op het veld? 
Oh nee, hij is vandaag de scheidsrechter. We begonnen de wedstrijd 
6 tegen 6, omdat de tegenstanders een aantal spelers miste. 
F7 ging gelijk in de aanval, na een aantal mooie kansen was het Mar-
cus die het 1ste doelpunt maakte. Die was duidelijk goed warm gelo-
pen want de 2de, 3de en 4de maakte hij ook. 
Ook Jay had er zin in en had een aantal mooie kansen, jammer geno-
eg gingen ze er (nog) niet in. Hekelingen had een mooie kans om 3-1 
te maken, maar daar was onze Omer met een mooie redding. 
Na een heerlijk glaasje siroop gingen de jongens op dezelfde voet 
verder, nu 7 tegen 7. Daar kwam Jim alleen op de keeper af en maak-
te doelpunt nummer 5. De keeper van Hekelingen deed een slechte 
uittrap en via een assist van Marcus kwam de bal bij Jay en die maak-
te het 6de doelpunt. 
De jongens hadden de smaak te pakken. Daar ging de bal via Troy 
naar Krishna en het was 7-0. Nee de boys waren nog niet klaar hoor, 
de ouders gingen uit hun dak. Troy maakte een mooi 8ste doelpunt 
en na het uitkappen van de keeper de 9-0 van Bryce. 
Liano had het erg koud deze dag maar hij heeft weer goed verdedigd. 
Jongens wat zijn wij trots op jullie! Over 3 weken gaan we weer 
verder, hopelijk op dezelfde voet. Fijne voorjaarsvakantie. 
P.S. mochten er onwaarheden in dit verslag voorkomen, onze excus-
es, dit verslag is geschreven door moeders die niet altijd even goed 
opletten (soms kletsen ze) 

NB: De redactie van deze website vindt het een prima verslag. 

Welke moeder volgt dit goede voorbeeld? 
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Het is wel duidelijk dat we allemaal graag 
Bryce en Liano willen laten scoren die nu 
samen voorin staan. Achterin staan Jay, 
Marcus, Troy en Jim met onze ver-
trouwde sluitpost Omer – die vandaag 
niet heel veel te doen had – en toch weer 
de 0 hield. 
De 6-0 wordt al snel gescoord door Troy 
na een mooie actie van Jim die vervol-
gens de bal naar Liano speelt. Die wil de 
bal eigenlijk in 1x doorspelen naar Jay, 
alleen zit er een tegenstander tussen die 
speelt de bal zo bij Troy in zijn voeten en 
Troy haalt meteen uit. 
En dan is het zover ja hoor daar is de 7-0 
van Bryce. Een mooie assist van Jim die 

Bryce in een keer op doel schiet en de 
keeper passeert! 
We blijven aanvallen en dat zorgt er ook 
voor de Hellevoetsluis er af en toe uit kan 
komen maar Troy en Jim verdedigen 
goed mee en Omer staat als altijd zijn 
mannetje . 
De 8-0 is weer een mooi doelpunt van 
Marcus, waar een mooie actie aan vooraf 
gaat. De 9-0 van vandaag wordt gescoord 
door Troy . 
Dat was het voor het jaar 2015 nu even 
uitrusten en in januari weer aan de bak 
met z’n allen. We gaan als nr 2 de winter-
stop in en misschien gebeurt er wel iets 
moois aan het einde van het seizoen!!! 
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19 december stond de uitwedstrijd tegen 
Hellevoetsluis F3 op het programma. 
Voor de wedstrijd waren er al wat ge-
luiden dat het wel makkelijk zou gaan 
vandaag, de tegenstander had nog maar 
1 punt. Voorzichtig daarmee, jongens! 
We zouden om 10:00 starten en onze 
mannen stonden al ruim op tijd klaar om 
te gaan beginnen, maar we hoorden net 
voor 10:00 dat we pas om 10:15 zouden 
gaan starten . 
Thomas was vandaag afwezig (vakantie) 
en helaas moest Krishna net voor de 
wedstrijd toch beslissen niet te gaan spe-
len, hij was al een paar daagjes niet lek-
ker. Geen wissels vandaag dus de man-
nen moesten de hele wedstrijd vol-
houden. 
Al heel snel komen we 1-0 voor door een 
doelpunt van Marcus na een assist van 
Jay. Het is al snel duidelijk dat we van-
daag een maatje te groot zijn voor onze 
tegenstander. Hadden de mannen dan 
toch gelijk voor de wedstrijd? Heel snel 
volgen een aantal aanvallen achter 
elkaar, waar de keeper van Hellevoetsluis 
zeker genoeg aan te doen heeft vandaag. 
Hij pakt nog wel redelijk wat ballen, maar 
wordt dan door een eigen speler 
gepasseerd na weer een snelle aanval 
van ons, 2-0. 
We blijven voetballen – soms nog wat 

veel met de bal lopen -, maar al snel volgt 
weer een goed uitgespeelde aanval waar-
door Jay de 3-0 kan binnen schieten. Nu 
zijn we los. Ook mag gezegd worden dat 
we vandaag weer een goede verdediging 
hadden staan, waar Troy en Liano vaak 
het slot op de deur waren. Dan wordt het 
al gauw 4-0, de bal wordt achterin onder-
schept, gelijk naar Jim gespeeld, Jay 
ontvangt de bal en weet de keeper weer 
te verschalken. 
Nog voordat we het weten staat het 5-0 
het is weer Jim die een paar tegenstand-
ers uitspeelt, de bal langs de linkerkant 
van het veld meeneemt – helemaal naar 
het doel – en de keeper in de korte hoek 
passeert. 
Nog voor rust krijgen we flink was kan-
sen. Het is Bryce – die heel goed speelt 
voorin – alleen net niet zijn voet tegen de 
bal kan krijgen, wel vaak op de grond ligt 
(Papa en Mama kunnen je kleren wel een 
weekje laten weken in een soppie) en dan 
is het rust. De wandeling naar de 
kleedkamer is flink en maar net aangek-
omen in de kleedkamer kunnen we al 
weer bijna terug . 
De 2de helft begint en het is al snel weer 
de druk van ons op het doel van de te-
genstander. We lopen allemaal wat meer 
vooruit en dat betekend ook dat de tegen-
stander meer ruimte krijgt.  

 19 

SHO F8 – Spartaan’20 F7  

Vanochtend vroeg om 07:15 stonden onze mannen van Spartaan’20 F7 te trappelen 
om weer een goede wedstrijd te gaan spelen. 

Ook de ouders zager er allemaal topfit uit, om gezamenlijk naar SHO in Oud Beijer-
land te gaan. Onderweg zagen we de zon opkomen en niks kon onze mannen meer 
tegen houden om er een mooie wedstrijd van te maken. Tevens waren de jongens 
erop gebrand om te laten zien wat ze maandag en woensdag geleerd hadden. 

 Al snel werd het 0-1 door een mooie combinatie, samenspel en spelvreugde spatte 
er van af. Voordat de ouders het in de gaten hadden scoorde Spartaan alweer en liep 
het uit naar 0-6.  

RUST 

Tijdens de limonade gaven de trainers de spelers een opdracht mee: blijf in positie 
spelen, en speel naar elkaar over. Dit werd goed opgepakt zodat iedereen een groot 
aandeel had aan de overwinning van 0-11. De scheidsrechter kon de tel niet goed bij 
houden en had 0-9 genoteerd. Maar wij weten dat Marcus 3x, Jay 3x, Jim 3x, en Troy 
2x hebben gescoord. Met de verdedigers Bryce, Krisnah, Thomas, Troy en Ömer 
kwam er ook geen doelpunt tegen, terwijl de aanvallers Liano, Marcus, Jay en Jim er 
voor zorgden dat er doelpunten werden gemaakt. 

 Al met al een mooie zaterdag voor onze kanjers en op naar de volgende wedstrijd. 

Hopelijk spelen onze jongens weer een leuke wedstijd en zullen de ouders, vrienden 
en familie ze weer aanmoedigen. 
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Op 28 november moesten 
onze F7-Spartanen het 
opnemen tegen de F4-
Victorianen uit Vlaarding-
en. Zoals altijd kwamen de 
jongens met volle motivatie 
en teamspirit het veld op. 
Na een goede warming-up 
begon de wedstrijd en ook 
het aanmoedigen langs de 
lijn. Vanwege blessures 
en een zieke hadden we 
ook hulp van Elton en 
Amar uit F6. 

Vanaf de eerste minuut 
wisten de jongens de 
tempo hoog te houden, 
waardoor de tegenstand-
er in de eerste minuten 
op eigen helft moest 
blijven verdedigen. De 
supporters kregen al 
gauw het idee dat we de 
3 punten binnen zouden 
slepen. 

Openingstreffer 1-0: Na 
een goede balaanname 
van Marcus op de link-
erflank welke hij vervol-
gde met fraaie kap-
bewegingen wist hij met 
de binnenkant de bal te 
plaatsen in de verre 
hoek. Kansloze keeper 
kon alleen maar 
toekijken. 
De bal ging weer rond op 
de helft van Victoria en 
de Spartanen waren 
uiteraard op zoek naar het 
tweede doelpunt. De 2-0 
kwam ook vrij snel dankzij 
een fraaie afstandsschot 
van Jim. Wat een doel-
punt!!! 

Victoria gaf niet op en 
probeerde ook weerstand 

te bieden mede door indi-
viduele acties, maar Troy 
was iedere keer sneller en 
scherper dan de aanvallers 
van Victoria. Inmiddels was 
de keeper van Victoria ook 
wat scherper geworden en 
wist nog wat ballen tegen 
te houden. Echter wist 
Marcus alsnog de 3-0 te 

maken. 
Net voor de rust wist Elton 
met zijn linkerbeen de bal 
in het net te krijgen, waar-
door de stand op 4-0 
kwam. 

Na de rust hadden de Vic-
torianen een oppeppertje 
meegekregen, want ze 

wisten ook door te breken 
om kansen te creëren. 
Ondanks onze goede 
verdedigingslinie wisten ze 
ook te scoren. 

Ondanks de voorsprong 
deden de jongens nog 
steeds hun best en gingen 
ook elk duel aan. Paar 

minuten later wist 
Amar de score op 5-1 
te zetten. 
De Victorianen 
bleven nog steeds 
overeind en 
probeerden dan ook 
nog meer te scoren. 
Hierdoor lieten ze 
ook gaten vallen in 
de verdediging, waar-
door Jim zijn 2e doel-
punt kon maken. 

Zelfs na het 6e doel-
punt gaf Victoria niet 
op en is het hun ook 
gelukt om 2 doel-
punten binnen 3 mi-
nuten te maken. 
Hierdoor was de 
eindstand 6-3 met 
een welverdiende 3 
punten voor de Spar-
tanen. KLASSE 
JONGENS!! 

Op naar de volgende 
overwinningen. Zo-
lang de motivatie en 
teamspirit van de 

jongens wordt begeleid 
door Errol en Rinesh, zijn 
wij er van overtuigd dat we 
nog vele 3 punters zullen 
binnenhalen. 
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Zaterdagochtend 31 oktober, de zon schijnt en de mannen zijn gedreven, de eerste 

wedstrijd in een hogere klasse, dus er spelen ook zenuwen. Is deze tegenstander 

(Victoria’04 F4) sterker? 

De mannen beginnen sterk en er is veel samenspel en ze tikken de tegenstander 

helemaal zoek. Dit goede spel wordt al vrij snel beloont met 2 doelpunten van Jim en 

1 van Marcus. 3-0 dus in de rust. 

Maar in de 

tweede helft 

pakt de tegen-

stander het 

anders aan, 

volgestopt 

met rode 

wijngums 

knallen ze al 

snel de 1-3 

binnen en 

ruiken ze dat er meer in zit. Een paar minuten later is daar de 2-3 en moeten de man-

nen van F7 alle zeilen bijzetten om de wedstrijd af te maken. 

Dat lukte bijna door een schot van Jay op het doel na goed samenspel van de boys. 

Maar het bleef 2-3 door goed verdedigend werk van onze doelman Ömer en de 

verdedigers Bryce, Troy, Krisnah en onze uitblinker van de wedstrijd Liano! Wat kan 

jij verdedigen zeg! 
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Op een natte winderige zaterdagmorgen traden onze grote kleine mannen 
aan tegen vv Pernis F1. Je zag al snel dat de knullen met de week beter 
gaan voetballen. 

Jay scoorde knap, na een dikke 10 minuten, de openingstreffer uit een voor-
zet van Marcus. Snel daarna was het Marcus zelf die knap 2-0 binnen-
schoot. Even later schoot de kleine dribbelaar bijna ook 3-0 binnen, maar 
deze ging maar net mis. 

Na een koude eerste helft en een bekertje siroop in de rust waren de man-
nen er klaar voor om de 3 punten bij Spartaan’20 te houden. De tegenstand-
er had weinig te vertellen de 2e helft en door doelpunten van Jim (3-0 en 4-
0) wist Marcus de eindstand van 5-0 op het scorebord te zetten. 
Trainers Errol en Rinesh vinden dat jullie goed bezig zijn. 

Troy en Jim wensen hun team zaterdag heel veel voetbal plezier tegen 
Oude Maas F3! Helaas zijn zij er dan niet bij, maar ze zullen er op zeker bij 
zijn op 28 november tegen Victoria’04 F4. 


