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Geotherm Energy Systems b.v. 

Zuidwenk 45, 3751 CB Bunschoten

Postbus 251, 3750 GH Bunschoten

t 033 247 00 30

e info@geotherm.nl

i www.geotherm.nl

Wij feliciteren 

SV Spakenburg!

adviseert                            levert                               zorgt

info@heinenhopmaninstallaties.nl    033 299 2500    www.heinenhopmaninstallaties.nl

PROFICIAT
Spakenburg is terug op het niveau waar het graag wil en hoort te zijn; de Tweede Divisie. De blauwen 
realiseerden dat in één seizoen. Dat is op zich al een prestatie van formaat en een welgemeende felici-
tatie waard. Het is veel degradanten niet gegeven. Sommige clubs worstelen zelfs jaren om weer boven 
te komen.  

Spakenburg voetbalde deze voetbaljaargang 71 pun-

ten (kunnen er 74 worden) bij elkaar. Het doelsaldo 

is +38. De kampioen van vorig jaar in de Derde Di-

visie, IJsselmeervogels, verzamelde 70 punten in 34 

duels (doelsaldo +38). Als puur naar de cijfers wordt 

gekeken, kan gesteld worden dat het dik in orde is. 

En toch was er regelmatig kritiek op het spel van de 

kampioen. Niet helemaal onterecht, soms misschien 

wel iets te zwaar aangezet. Aan de andere kant was 

de reactie van de technische staf ook weleens te pa-

nisch. Niemand is boven kritiek verheven. Of bestaan 

er toch nog mensen die nooit fouten maken? In dat 

samenspel is het juist de kunst om elkaar te blijven 

respecteren.

Terug naar de prestaties. Een kampioen speelt niet 

34 wedstrijden top. Sober spel kan juist zeer effectief 

zijn. En een slechte wedstrijd toch in winst weten 

om te zetten, is ook een kunst. Spakenburg speel-

de daarentegen ook een aantal sterke duels. Die zijn 

de toeschouwers echter snel weer vergeten. Zeker in 

Spakenburg, waar een flink deel van de voetbalsup-

porters geboren schijnt te zijn met het negativiteits-

gen. Daarbij denkt men er ook maar van alles uit te 

kunnen kramen. Met het idee dat de elf op het veld 

daar beter door gaan voetballen. Hoe beperkt kun je 

zijn!?

Gelukkig bleven de technische staf en de spelers-

groep positief, geloven in een goede afloop. Een spe-

lersgroep die hecht is. Dat is vaak al een stevig fun-

dament onder goed presteren. Als er daarnaast een 

bestuur is dat niet leeft bij de waan van de dag en 

een TC die selecteert op meer dan alleen voetbalkwa-

liteiten, is een wereld gewonnen. 

In de slotfase van de competitie toonde Spakenburg 

weer iets van haar brille. Lieten de spelers zien wel 

degelijk een balletje te kunnen trappen. Waar een 

deel van de aanhang twijfelde aan de mentale weer-

baarheid van de spelersgroep en de angst had dat het 

toch nog mis zou gaan, bewees de selectie van John 

de Wolf het tegendeel. Dat is knap. De voorbeelden 

dat selecties alsnog bezweken onder de druk, Spa-

kenburg heeft daar ook voorbeelden van uit het ver-

leden, liggen voor het oprapen.

Met De Wolf, en in zijn kielzog de rest van de tech-

nische staf, is de man genoemd die dat heeft we-

ten te managen. Hij heeft in zijn actieve carrière wel 

voor hetere vuren gestaan. Intern heeft hij de rust 

bewaard en zijn spelers op het kampioenspad gezet 

en gehouden. Als hij komend seizoen niet bij elke kri-

tische vraag uit het journalistieke kamp in een kramp 

schiet, dan laat ook hij groei zien en komt hij in het 

rijtje met Paus en Twisker terecht. Wie een aura van 

onfeilbaarheid creëert, graaft daarmee ook direct 

een valkuil voor zichzelf. Voor de sportieve prestaties 

met Spakenburg dit seizoen verdient hij zonder meer 

alle credits. Hij begon aan een missie en vervulde die 

binnen één seizoen. Chapeau!

Volgend seizoen mag Spakenburg haar kunsten gaan 

vertonen in de Tweede Divisie. Veel voetbalprofeten 

hebben hun mening alweer klaar. Meer dan eens ge-

baseerd op tekentafeltheorieën. Tegen voetballende 

ploegen is Spakenburg vaak meer in haar element. 

Als daarnaast de groep nog hechter wordt en de au-

tomatismen er snel in zitten, dan is er absoluut per-

spectief voor de blauwen in de Tweede Divisie. 

A
b

ra
m

 M
u

ij
s



SV SPAKENBURG KAMPIOEN SEIZOEN 2017-2018 SV SPAKENBURG KAMPIOEN SEIZOEN 2017-20184 5

Feliciteert 
SV Spakenburg
met de snelle terugkeer 

naar de 2e divisie!

Drogisterij en Parfumerie

De Ziel 11, 3751 BT Spakenburg

T 033 - 298 12 83

 Etosvantwillert

 Etos van Twillert

 Etosvantwillert

WIJ ZIJN TROTS OP DE BLAUWEN!
VAN HARTE GEFELICITEERD 
EN SUCCES IN 
DE 2E DIVISIE!

Champagne te water
door slijterij Henk Peter   

Tijdens deze vaartocht proeft u verschillende mousserende wijnen 

om uw smaakpapillen uit te dagen. Deze bubbels zijn door Henk 

Peter geselecteerd bij kleine producenten die hij bezocht heeft tijdens 

zijn jaarlijkse wijnweekenden naar de bekende wijnstreken in Frankrijk. 

Ondertussen vertelt de schipper u alles over het varen op een botter, 

de geschiedenis en de rivier de Eem. Naast de bubbels nemen we 

ook iets mee voor de lekkere trek.

Datum: Donderdag 5 juli

Tijd: 19.00 - 22.00u

Speciale prijs: € 35,00 p.p. 

(incl. Champagne sommelier, vaartocht, proeverij en bijpassende hapjes)
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De gezelligste en grootste zeilvloot van Nederland

um

Havenstraat 12-18 | 3752 AC Spakenburg

Arrangement per persoon los 

online te boeken!
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ONS SNEEK - SPAKENBURG 0-4
FEEST IN SPAKENBURGS SNEEK

Spakenburg mag zich komend sei-
zoen weer meten met clubs als Kat-
wijk, Kozakken Boys, Barendrecht, 
GVVV en niet te vergeten IJsselmeer-
vogels. Na een jaar afwezigheid zijn 
de blauwen terug op het derde voet-
balniveau van Nederland. In een sei-
zoen waarin het voetbal nogal eens 
te wensen over hield, is het team van 
trainer John de Wolf het meest con-
stant gebleken. Zaterdag op bezoek 
bij ONS Sneek werd op het derde 
matchpoint het kampioenschap bin-
nengehaald. De ploeg die Spakenburg 
eerder dit seizoen op de Westmaat 
nog op 1-1 hield, werd nu met 0-4 aan 
de kant gezet.

Ondanks dat kampioenswedstrijden in 

veel gevallen het aanzien nauwelijks 

waard zijn en Spakenburg dit seizoen 

sowieso al geen sprankelend voetbal 

op de mat weet te leggen, waren er 

toch ruim duizend supporters (!) mee-

gereisd met het eerste elftal. Er deden 

vooraf verhalen de ronde dat er op het 

Zuidersportpark in Sneek weleens een 

salonremise uit zou kunnen rollen, 

aangezien ONS met een punt nagenoeg 

zeker zou zijn van handhaving, maar 

dat weerhield hen niet een bus- en en-

treekaartje te bemachtigen. En zij kwa-

men niet bedrogen uit.

Van meet af aan maakte Spakenburg 

zaterdag duidelijk dat er dit seizoen 

maar één ploeg het kampioenschap 

verdient. Het bijna angstig ogende spel 

van de laatste maanden werd ingeruild 

voor fris aanvallend spel, waarmee de 

tegenstander geen tijd werd gegund 

zelf ook maar iets uit te richten.

Twintig minuten na het eerste fluit-

signaal was in feite al duidelijk dat 

Spakenburg op speelronde 33 de kam-

pioensschaal uitgereikt zou krijgen. Op 

dat moment stonden de blauwen zelf al 

0-2 voor tegen ONS en de enig overge-

bleven ‘titelconcurrent’ Scheveningen 

keek op bezoek bij Spijkenisse tegen 

een 2-0-achterstand aan. Spakenburg 

wist dat de buit binnen was.

GRAS
De blauwe armada liet er geen gras 

over groeien. Er stond nauwelijks vijf 

minuten op de klok of ONS Sneek-goalie 

Barry Ditewig (oud-Spakenburg) kon al 

voor de eerste keer vissen. Olivier Pilon 

sneed vanaf links naar binnen en via 

station Jasper Waalkens kwam de bal 

bij Philip Ties, die Pilon met het hoofd 

vrij voor Ditewig zette: 0-1. De speaker 

probeerde de toeschouwers nog op het 

verkeerde been te zetten door Ties als 

doelpuntenmaker om te roepen, maar 

liet daarmee enkel zien over voorspel-

lende gaven te beschikken. Na zestien 

minuten kreeg de veel scorende mid-

denvelder, die in Friesland als diepe 

spits fungeerde, de bal op een presen-

teerblaadje van Waalkens. De geboren 

noorderling Ties had in de slotfase van 

het eerste bedrijf ook een tweede tref-

fer op z’n schoen, maar op aangeven 

van Mike Vreekamp vond hij de binnen-

kant van de paal.

De tweede helft was voor vele aanwe-

zigen slechts een kwestie van aftellen. 

En misschien dat de elf hoofdrolspelers 

voor het oog van de fans nog een extra 

duit in het zakje zouden kunnen doen. 

Pilon had aan het begin van de tweede 

helft al iets moois in gedachten, maar 

na een voorzet van Waalkens haalde 

Ties de bal pardoes voor zijn voeten 

weg. De Amersfoorter moest uiteinde-

lijk nog ruim twintig minuten wach-

ten op zijn tweede goal, maar vierde 

dit wel uitbundig door in de hekken te 

springen.

Een kwartier voor tijd maakte verde-

diger Tom van der Neut met een rake 

kopbal het feest compleet. Nadat hij 

bedolven werd onder medespelers en 

zijn vuisten balde richting de suppor-

ters snelde hij naar de zijlijn, waar zijn 

geschorste maatje Barry Beijer stond te 

wachten. ,,Het is een goed stel’’, zou 

Theo Reitsma zeggen.

‘BUITENGEWOON LEUK’
Succes kent vele vaders, maar één van hen is zeker Zeger Nieuwboer. Het 86-jarige erelid van Spakenburg kreeg 
zaterdag de kampioensschaal van de Derde Divisie uit handen van KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee om deze 
even later uit te reiken aan aanvoerder Barry Beijer.

Nieuwboer is Spakenburgs oudste vrijwilliger en is nog altijd bijna 

dagelijks op het sportpark te vinden. Daarom schoof clubsecretaris 

Gert van Dijk hem direct naar voren op de vraag van de voetbalbond 

of een clubman de schaal uit wilde reiken. ,,Buitengewoon leuk’’, 

vindt Zeger Nieuwboer, die vanaf zijn elfde lid is van Spakenburg. 

,,Ik hoefde geen praatje te houden; enkel maar de schaal in ont-

vangst te nemen en hem te overhandigen aan de aanvoerder.’’

Aanvankelijk stond Zeger Nieuwboer vorige week al klaar, maar de 

overwinning van Spakenburg op ASWH bleek na de zege van Sche-

veningen op VVOG niet voldoende. En dus ging hij met Gert van 

Dijk en voorzitter Klaas Hartog mee in de auto naar Sneek. ,,Het 

was mij in eerste instantie nog niet bekend wie er daar aanvoer-

der zou zijn, omdat Beijer geschorst was’’, zegt Nieuwboer eerlijk. 

Maar al snel werd besloten dat Beijer ‘gewoon’ de schaal uitge-

reikt zou krijgen.

Na het laatste fluitsignaal verscheen Beijer ook in wedstrijdtenue 

op het veld en nadat Zeger Nieuwboer hem de schaal had gegeven, 

kon het feest losbarsten.

Philip Ties heeft Spakenburg op 0-2 gezet. De spelers en de supporters weten het: de titel is binnen!

Zeger Nieuwboer reikt de kampioensschaal uit 

aan aanvoerder Barry Beijer.
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 ‘HET WAS IN 
ÉÉN WOORD 

FANTASTISCH’

Feliciteert SV Spakenburg 

met het behalen 
van het 

kampioenschap!

VAN AL JULLIE SUPPORTERS BIJ VAN DIERMEN MASTERBAKERS.

www.sbagroep.nl

033-2999777

Groen van Prinsterersingel 42  |   3752 DC  BUNSCHOTEN 

Tel.   (033) 299 97 77    |  Fax.  (033) 299 93 03

SV Spakenburg

gefeliciteerd met het 

kampioenschap! 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 

Schoonderbeek BV

Computerweg 16

3821 AB Amersfoort

033 - 455 83 65

www.schoonderbeekbouw.nl

SV SPAKENBURG GEFELICITEERD 

MET HET BEHAALDE KAMPIOENSCHAP!

VEEL SUCCES IN DE TWEEDE DIVISIE!

Hij verkeert nog ‘even lekker op die wolk’. Intens genoten 
heeft hij van alles wat er afgelopen weekeinde gebeurde. 
Kippenvel kreeg John de Wolf ervan. 

„Het begon al in de warming-up. Als je het rondom het 

veld blauw ziet worden van al die meegereisde supporters 

geeft dat een extra kick. Dan ben je wel verplicht om de 

titel binnen te halen.” Na het laatste fluitsignaal was er 

de ontlading en ‘ging alles in een roes voorbij’. De schaal, 

de blijdschap en de onvermijdelijke trainersdouche. Terug in 

Spakenburg beleefde hij weer vele bijzondere momenten. „Het 

was in één woord fantastisch. Dan besef je ook goed waarvoor 

je het hebt gedaan.” 

Want hij zat prima bij GVVV en besloot toch tot een treetje la-

ger toen Martijn Koelewijn hem belde. Geen moment spijt heeft 

hij van die beslissing gehad. „Spakenburg is voor mij toch weer 

een stapje hoger qua club en grootheid. Er kwam daarmee wel 

een soort droom uit.” Het was liefde op het eerste gezicht en dat 

bleef zo het gehele seizoen. Iedere keer reed hij vanuit zijn woon-

plaats Leiden fluitend naar Spakenburg. 

MISSIE
De club was na de degradatie in rouw bij zijn komst, merkte hij. De druk 

om direct weer te promoveren was alom aanwezig. „Daar moet je niet voor 

weglopen. Vanaf dag één hebben we uitgesproken dat we moeten promove-

ren. Met een overwegend nieuwe spelersgroep en nieuwe trainersstaf zijn we 

direct met een missie begonnen. En dat je die doelstelling dan ook zo overtuigend 

haalt, is heel mooi.”  

Overal speelde de thuisploeg ‘de wedstrijd van het jaar tegen het grote Spakenburg’. 

„Eén wedstrijd zijn we van het kastje naar de muur gestuurd. Dat was bij DVS ’33 in Ermelo. 

Als je dan die ontlading na afloop ziet. Er was zelfs een fanfare in de kleedkamer. Ze leken wel 

kampioen.”

‘WE HEBBEN ONS NIET GEK LATEN MAKEN DOOR DE BUITENWERELD’

Ook op die momenten was er geen sprake van paniek, benadrukt hij. „We hebben meerdere 

slechte wedstrijden gespeeld, maar hebben altijd vertrouwen in elkaar gehouden. We wis-

ten waar we mee bezig waren en hebben ons niet gek laten maken door de buitenwereld. 

Ook wij dachten vaak dat we beter konden. Maar als je aan het einde van de rit zo dominant 

bovenaan eindigt, hebben we ons doel ruimschoots bereikt.”

Bij elkaar blijven, zaken binnenskamers bespreken, ‘bokkie staan voor elkaar’. Zowel de 

spelers als zijn ‘fantastische staf’. John de Wolf noemt die teamgeest de basis voor het 

succes. „In de kleedkamer mag je mij een klootzak vinden. Maar je moet niet naar bui-

ten toe gaan klagen als er iets is. Met dat vertrouwen begint het. Dit is dan ook echt 

het kampioenschap van het collectief.”

JEUGD
In dat collectief zijn ook jeugdspelers ingepast. Na Youri Koelewijn en Jasper Beekhuis 

viel hem Rida Najib op bij het beloftenteam. „Dat ventje moeten we erbij halen”, zei hij 

tegen zijn assistent Chris de Graaf. „We zagen allebei dat er potentie in zat en het was ook een gevoel.” 

Ondertussen heeft Najib zijn minuten gemaakt in het eerste team en speelde hij ook in de kampioenswedstrijd 

geruime tijd mee als linksback. En Jeffrey van de Groep werd vanuit de O19-1 overgeheveld naar de selectie. De 

Wolf: „We staan echt open voor de jeugdspelers. Maar je moet ze geleidelijk brengen en ze niet in het diepe 

gooien. Over twee jaar moeten die jongens er staan.” 

 

SPEELWIJZE
De spelersgroep was ‘een ideale mix’ van jeugd en ervaring. Volgend seizoen verandert er weer het nodige 

in de samenstelling. De Wolf hoopt met zijn nieuwe selectie verder vooruit te gaan voetballen. „Het vroeg 

druk zetten hebben we dit seizoen ook geprobeerd, maar de groep voelde zich toch veel prettiger bij het 

inzakken en toeslaan in de omschakeling. Ik ben dan wel verdediger, maar houd toch vooral van aanval-

lend voetbal, maar je kunt zo’n speelwijze niet teveel opdringen.”  

GUIDO 
VAN RIJN
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TIES
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TRAINER JOHN DE WOLF

‘HET KAMPIOENSCHAP 
VAN HET COLLECTIEF’
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Niet te kloppen. 
De T-Roc.

www.pondealer.nl   facebook.com/PonDealerGroep

De nieuwe T-Roc beschikt standaard over: 

√  LED achterlichten

√  LED dagrijverlichting

√  16 inch ‘Cumulus’ velgen

√  Radio/multimediasysteem ‘Composition Colour’

√  Front Assist

√  Lane Assist  

Genoemde vanafprijs is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges. Kijk voor onze uitgebreide leveringsvoorwaarden op pondealer.nl/algemene-verkoopinformatie. Wijzigingen, 

druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

Pon Dealer feliciteert SV Spakenburg met het kampioenschap. 

De Volkswagen T-Roc is leverbaar vanaf € 26.550 rijklaar. 

Groots vakmanschap tot in de kleinste details. Een stoere, 

stijlvolle crossover met geavanceerde veiligheidssystemen en 

ontelbare personalisatie-opties. Alles om jou de ultieme controle 

te geven. En de Volkswagen T-Roc is net zo comfortabel in de 

stad als offroad. Met verrassend veel laadruimte, zodat je altijd 

voorbereid op weg kunt. Laat je uitdagen. Ga voor de overwinning.   

MIKE 
VREEKAMP
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4

KEES 
TOL

9

2547

21

JASPER 
WAALKENS

10

2285

3

LEZERSFOTO’S
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SPANNING EN 
TECHNIEKTECHNIEK

ONZE SCORE!

Nijverheidsweg 13 | 3751 LP Bunschoten | tel: 033-2997440 | Mail: info@vandenhoogen.nl

VANDENHOOGEN.NL
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VANDENHOOGEN.NL

JPC Zonwering feliciteert 

SV Spakenburg  
met het behalen van  

het kampioenschap!

www.jpczonwering.nl

OLIVIER 
PILON

11

1814

7

DAAN 
HUISKAMP
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0
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BERT 
STELTENPOOL

14

1294

10

De Kronkels 3

3752 LM  Bunschoten-Spakenburg 

T (033) 299 22 22

E receptie@wijnandsautoservice.nl

www.wijnandsautoservice.nl

SV SPAKENBURG

van harte gefeliciteerd

met het behalen van de

titel in de 3e divisie

CLUB HOORT THUIS IN 
TWEEDE DIVISIE

Na als speler eerst het zure van een blauwe degradatie te hebben ervaren, 
kwam voor Philip Ties deze voetbaljaargang het zoet van het kampioenschap 
van Spakenburg. ONS Sneek zou daarvoor vast en zeker moeten wijken. ,,Als je 
met zoveel passie een kampioenswedstrijd in gaat, dan verdien je het kampi-
oen te worden. Het leek misschien wel gemakkelijk, maar we hebben heel veel 
energie in dit duel gestoken.’’

Tussen de kampioensfestiviteiten door 

probeert Philip Ties even tijd voor een 

interview te maken. Dat lukt net voor-

dat met de bus een aanvang gemaakt 

wordt met de reis terug naar Spaken-

burg. En daar staat de kampioenen 

nogal wat te wachten, met name op het 

Spuiplein en in sporthal De Stormvogel. 

Want zo kan het gaan in de voetbal-

lerij: eerst als het ware de gesel des 

volks ondervinden en dan gekroond 

worden tot koning. 

Middels het verzorgen van de 0-2 bracht 

Ties in Friesland zijn seizoenstotaal op 

elf. Jasper Waalkens werd daarvoor de 

diepte in gestuurd en die vond met een 

hakje de aanvallende middenvelder 

waarna de bal een fractie later in de 

bovenhoek belandde. 

,,Top man. Dat is waar je het voor doet. 

Hier hoort de club thuis. In de Tweede 

Divisie. We hebben er dit seizoen alles 

aan gedaan. En als je zo’n kampioens-

wedstrijd speelt, valt er denk ik niets 

op de titel af te dingen’’, doet de ‘kilo-

metervreter’ zijn verhaal. 

MOOIE BELONING
Terugdenkend aan zaterdag 27 mei 2017 

wil hij begrijpelijkerwijs liever niet. An-

derzijds, als je in een dal gezeten hebt, 

is het uitzicht boven des te mooier. Van 

meet af aan was de missie dit seizoen 

duidelijk. ,,We hadden één opdracht: 

kampioen worden. Dat was het enige 

dat telde. Dat is gelukt. Daarom com-

plimenten voor iedereen. Een mooie 

beloning voor ons harde werken.’’

De selectie onderging nogal wat wijzin-

gen. ,,Ten opzichte van vorig jaar ziet er 

heel anders uit. Gelukkig bleek al snel 

dat alles paste en klikte. We hebben 

een redelijk stabiel seizoen gedraaid.’’

Toch was er vanzelfsprekend de presta-

tiedruk. ,,Je weet dat er hier altijd druk 

is. Dat hoort bij de club.’’ Ties ontdekte 

al snel dat de mentaliteit, beleving en 

directheid in Spakenburg totaal anders 

dan bij zijn vorige club HHC Harden-

berg. Maar dat vindt de voetballer ook 

juist de charme van het voetballen aan 

de boorden van de voormalige Zuider-

zee. En als er dan ook nog eens sprake 

is van een succesvol seizoen, dan zijn 

er in het bijzonder als op een dag als 

vandaag ook de vele loftuitingen. ,,De 

0-3 vond ik wel een heel mooi moment. 

Dan weet je dat het klaar is, dat het 

kampioenschap binnen is.’’

ZOONTJE
Na de kampioenswedstrijd staat de te-

lefoon van de ervaren speler roodgloei-

end, merkt hij enthousiast op. Maar de 

momenten met zijn familie op deze dag 

waar lang naar uitgezien is, wil hij te-

vens noemen. ,,Die hebben er ook din-

gen voor gelaten. En mijn zoontje is er 

vanmiddag bij. Heel speciaal zo’n dag 

mee te maken. Dat zijn de mooie din-

gen van het voetbal en het leven. Daar 

doe je het voor.’’ 

Op de momenten dat Spakenburg er 

toch echt moest staan, stond het team 

er ook. ,,Quick Boys-thuis, Jong Alme-

re-uit’’, noemt de speler als voorbeel-

den. ,,Dat waren toch de wedstrijden 

waarin het erom ging. Natuurlijk, er 

waren ook duels dat het voetbal niet 

oogstrelend was. Maar we hebben over 

het algeheel toch aardig wat punten 

gepakt. En nogmaals, het enige dat 

echt telt, is het resultaat. Dat we kam-

pioen zijn, daar gaat het om.’’

Spakenburg hoefde door de ruime voor-

sprong op de ranglijst in Sneek op zich 

niet tot het uiterste te gaan om de ti-

tel van de Derde Divisie bij te schrij-

ven. ,,We hoefden niet te winnen, een 

gelijkspel was genoeg. Maar toch zijn 

we wel vol voor de winst gegaan. Dat is 

goed uitpakt.’’ Vaste waarde Philip Ties 

is geen man van grote woorden. Rela-

tiveren vindt hij belangrijk. Naast het 

vergeten van het dramatisch verlopen 

vorige seizoen, wil hij evenmin niet te-

veel vooruitblikken. ,,We zien wel hoe 

dat uit zal pakken. Het vertrouwen is 

er, ik zie het positief in. Er komen en 

gaan wat jongens. Vergeet niet dat in 

de Derde Divisie ook best goede ploe-

gen zitten zoals de Jong-teams. Ik zie 

volgend seizoen positief in. De niveau-

verschillen schat ik niet heel groot.’’

En - we kunnen er niet omheen - de 

twee derby’s tegen buurman IJssel-

meervogels komen terug. ,,Daar kijkt 

iedereen naar uit. Echt mooi.’’

Maar eerst dus nog de vervolgfesti-

viteiten. ,,Ik kijk wel wat er op mij af 

komt. Ik heb er veel zin in. De verhalen 

zijn goed. Ik ben heel benieuwd. Het 

wordt in ieder geval een groot feest.’’

Philip Ties: ,,Als je zo’n kampioenswedstrijd speelt, valt er denk ik niets op de titel af te dingen.’’
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Gefeliciteerd SV Spakenburg!

HET GEMEENTEBESTUUR VAN BUNSCHOTEN FELICITEERT 

SV SPAKENBURG 
MET HUN KAMPIOENSCHAP!

feliciteert

DE BLAUWEN

met het

KAMPIOENSCHAP

Spakenburg is weer terug en dat willen de supporters weten ook.

SUPPORTERS SPAKENBURG
KEEP CALM, WE’RE BACK

Op zo’n 130 kilometer buiten de dorpsgrenzen speelde Spakenburg zaterdag haar 
achttiende ‘thuiswedstrijd’ van het seizoen. Zestien keer speelden blauwen op de 
eigen Westmaat, maar ook de uitwedstrijden tegen Jong Almere City (kort na de 
winterstop) en die van afgelopen zaterdag tegen ONS Sneek zijn in die categorie 
te scharen. Op zaterdag 13 januari 2018 kleurde het Yanmar Stadion in Almere 
blauw en zaterdag onderging het Zuidersportpark in Sneek dezelfde metamorfo-
se.

Ruim duizend Spakenburgers verza-

melden zich rond het overigens niet al 

te beste kunstgrasveld aan de Alexan-

derstraat in ‘Snits’. De spelers van met 

name ONS Sneek keken hun ogen uit, 

want hun overige thuiswedstrijden trok-

ken opvallend veel minder bekijks. Het 

was een prachtig gezicht om eerst al de 

lange stoet met bussen over de A6 te 

zien rijden en vervolgens de vele blau-

wen op het sportpark hun plaatsje in te 

zien nemen. Van achter het doel richting 

de parkeerplaatsen tot aan de middenlijn 

was een speciaal uitvak gecreëerd, maar 

op diverse andere plaatsen stonden/za-

ten ook plukjes Spakenburgers, wat met 

name goed te zien was bij doelpunten 

van de bezoekers en het omhoog heffen 

van de kampioensschaal door eerst ere-

lid Zeger Nieuwboer en later aanvoerder 

Barry Beijer.

Schuin tegenover de zittribune ontrolde 

zich voor het begin van de wedstrijd al 

een enorm blauw spandoek: Guess who’s 

back. De blauwe aanhangers namen 

daarmee alvast een voorschot op het na-

derende kampioenschap en de bijbeho-

rende promotie naar de Tweede Divisie. 

Het derde voetbalniveau van Nederland 

- wat door velen nog altijd wordt gezien 

als het hoogste amateurniveau - heeft 

het een jaar zonder de bij tijd en wijle fa-

natieke blauwe supporters moeten doen 

- een gegeven waar sommige tegenstan-

ders overigens geen seconde van wakker 

hebben gelegen - maar vanaf volgend 

seizoen zijn zij weer van de partij.

In de eerste helft verspreidden de blau-

wen zich over het uitvak; na rust verza-

melden zij zich achter het doel van ONS 

Sneek-keeper Barry Ditewig (oud-Spa-

kenburg). Het ,,Barry is blauw, olé, olé’’ 

kon op een glimlach rekenen van de 

hoofdpersoon zelf. Maar verder werden 

vooral de bekende aanmoedigingsliedjes 

van stal gehaald en dosten de suppor-

ters zich uit in ‘Keep calm, we’re back-

shirts’. De ruststand van 0-2 stelde de 

Spakenburgers wel gerust. ,,Bij 0-2 had 

ik een sterk vermoeden dat het weleens 

zou gaan gebeuren’’, zegt Jennifer Muijs. 

Samen met haar zusje Arrianneke is zij 

tussen de middag in één van de suppor-

tersbussen gestapt. Arrianneke had er 

alle vertrouwen in. ,,Het was dit seizoen 

vaak mager en het kon altijd beter, maar 

vandaag laten we het zien.’’

Ferdi Tuncer staat altijd achter z’n club 

en dus ook in Sneek is hij erbij. ,,Fan-

tastisch’’, vat hij het blauwe feest ach-

ter het doel van Ditewig in één woord 

samen. ,,Ik moet eerlijk zegen dat ik dit 

seizoen af en toe wel mijn hart vastge-

houden heb, maar toen ik vandaag wak-

ker werd, wist ik honderd procent zeker 

dat we de titel zouden pakken. Dit is ge-

woon goud!’’

JO13-junioren Sam de Graaf en Dinand 

Koelewijn verhogen de feestvreugde 

door met een blauwe vlag te zwaaien. 

Dinand: ,,Er was al op de heenweg spra-

ke van een feestje en ik heb gehoord dat 

de terugweg nog veel gezelliger wordt.’’ 

Maar daarvoor moet er eerst nog een 

paar minuten gezwaaid worden, laat een 

collega-supporter hen even fijntjes we-

ten. ‘Je moet wel zwaaien met die vlag, 

vriend! Je bent toch niet rood?’

Bij de 0-3 gaan de supporters volledig 

uit hun dak en doelpuntenmaker Oli-

vier Pilon springt zelfs de hekken in. 

De overwinning, het kampioenschap, de 

promotie is binnen. Volgend jaar mag 

Spakenburg het onder meer weer opne-

men tegen IJsselmeervogels. ,,De derby 

is terug!’’, weet Jennifer Muijs. ,,Heer-

lijk, eindelijk weer eens. Dat zijn altijd 

de mooiste feestjes.’’
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wij weten als geen 

ander hoe dit voelt

Als marktleider in hoogspanningsschakel-

apparatuur en toebehoren weten wij 

(letterlijk) als geen ander wat het is om 

elke dag te presteren onder hoogspanning. 

Daarom zijn wij als hoofdsponsor van de 

jeugd van S.V. Spakenburg trots op onze 

club, spelers en vrijwilligers. Door hun 

energie en inzet gaat ons blauw-witte hart 

iedere week sneller kloppen.

Gefeliciteerd en veel succes 
in de 2e divisie!

PRESTEREN 

ONDER 

HOOGSPANNING
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YOURI 
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0

RIDA 
NAJIB

18

94
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‘SPAKENBURG IS 

ON THE ROAD AGAIN’
Het vieren van een titel is aan de aanhang van clubs als Katwijk, Quick Boys, 
Kozakken Boys, IJsselmeervogels en Spakenburg wel besteed. Daarna valt er 
een flink gat. In de amateurwereld zijn dat de clubs waarbij de intensiteit 
van een kampioensfeest veel hoger ligt dan bij de andere verenigingen. Het 
neemt vormen aan van tifosi of van supporters van een Nederlandse volks-
club als Feyenoord.

Zaterdagavond was het weer eens de 

beurt aan Spakenburg. Nadat ’s mid-

dags het Zuidersportpark in Sneek al 

blauw kleurde, nam een aantal uren 

later het Spuiplein deze kleur aan. De 

titel in de Derde Divisie werd daar en 

later in de sporthal intens gevierd    

Burgemeester Melis van de Groep 

in zijn speech op het podium op het 

plein: ,,Het hele Spuiplein heeft van-

avond een kleur, en die kleur is blauw.  

SV Spakenburg is kampioen van de 

Derde Divisie. Een fantastisch resul-

taat, waar het hele jaar voor is ge-

knokt door het team en de technische 

staf. Daar hebben het bestuur, de vrij-

willigers en jullie als supporters alle-

maal aan meegewerkt. De gemeente 

Bunschoten is trots op deze kampioen 

van de Derde Divisie. Tweede Divisie: 

Spakenburg komt eraan. Spakenburg 

is on the road again.’’

Vervolgens overhandigde hij namens 

de gemeente Bunschoten een mega-

beker aan aanvoerder Barry Beijer. De 

selectie, die niet genoeg kreeg van 

het maken van foto’s vanaf de cabrio-

bus van de mensenmassa op het Spui-

plein, vierde de titel daarna geruime 

tijd met de fans. Sommige spelers 

lieten zien over speciale danstechnie-

ken te beschikken. 

Wie zijn voeten de voorbij vijf seizoe-

nen liet spreken, al was het vorig jaar, 

mede door het zwakke presteren van 

het gehele team, allemaal wat min-

der, was Kees Pier Tol. Hij vertrekt 

naar Spijkenisse. Kees Tol nam de mi-

crofoon ook nog even in de hand en 

bedankte de fans kort maar krachtig. 

,,Wij die hier op het podium staan, 

zijn allemaal geldwolven en passan-

ten (hij kreeg de lachers op zijn hand), 

alleen ik ben wel een passant met 

een heel erg blauw randje. Ik wil jul-

lie voor alles in de voorbije vijf jaar 

bedanken en ik zal eerlijk zeggen: ik 

ga jullie echt missen.’’

In de sporthal ging vervolgens het dak 

eraf en werden de spelers en de leden 

van de technische staf gehuldigd door 

voorzitter Klaas Hartog.
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feliciteert

SV Spakenburg
met het behaalde 

kampioenschap in 

de 3e Divisie
BEZOEK ONZE SHOWROOM IN BUNSCHOTEN VOOR MEER GLASWANDEN

SV SPAKENBURG 

GEFELICITEERD 

MET DE TITEL!

RICHARD 
VAN SCHOOTEN

19

167

0

JASPER 
BEEKHUIS

21

147

0

STEN 
VREEKAMP

22

1589

0

Vele honderden supporters bejubelen de kampioenen op het Spuiplein.

BLAUWE ZEE MAAKT DIEPE INDRUK
,,Het was echt hartstikke mooi.’’ Jasper Waalkens kijkt halverwege de nieuwe 
week nog met warme gevoelens terug op het grote kampioensfeest van SV Spa-
kenburg. De nummer tien was al weleens met NEC kampioen geworden in de 
Eerste Divisie, maar de titel en de bijbehorende festiviteiten met de blauwen 
hebben zijn verwachtingen overtroffen.

De verwachtingen van het nieuwe Spa-

kenburg waren in deze Derde Divisie 

sowieso hooggespannen. Ondanks dat 

het eerste elftal een nieuwe trainer 

(John de Wolf in plaats van Joop Gall) 

en liefst negen nieuwe (basis)spelers 

kende ten opzichte van de verloren 

play-offfinale tegen Rijnsburgse Boys 

gold de algeheel amateurkampioen van 

2014 als torenhoge favoriet bij aanvang 

van het huidige voetbalseizoen. ,,Ik 

vond dat we het aan onze stand ver-

plicht waren om in de Derde Divisie di-

rect kampioen te worden’’, zegt Guido 

van Rijn. ,,Al is het dan wel heel knap 

dat we het met een heel nieuw team 

‘eventjes’ flikken.’’

SCHAAL
Zelf heeft de van FC Lienden overge-

komen linkervleugelverdediger er altijd 

geloof in gehouden. ,,Natuurlijk hebben 

we een periode gehad waarin het wat 

minder ging en soms moest het met de 

hakken over de sloot, maar uiteinde-

lijk sta je wel met de schaal omhoog 

en daar doe je het voor.’’ En het is ook 

verdiend, vindt Van Rijn. ,,We kunnen 

gewoon supergoed voetballen. Denk 

bijvoorbeeld aan onze uitwedstrijd bij 

Jong Almere City, waar we volgens mij 

onze beste eerste helft van het seizoen 

speelden. Naarmate het seizoen vor-

derde ging het inderdaad wat moeiza-

mer, maar dat had ook met de tegen-

standers te maken die enorm gingen 

inzakken, waardoor je tegen een muur 

aanliep en daar hadden we nog wel-

eens moeite mee. Maar dat zal in de 

Tweede Divisie waarschijnlijk minder 

het geval zijn, dus ik denk dat we daar 

veel beter tot ons recht komen.’’

Van Rijn staat na 33 wedstrijden uit-

eindelijk zesde op de lijst van meeste 

speelminuten. Een speler die hij daarop 

bijvoorbeeld voor moet laten gaan, is 

Mike Vreekamp. De verdedigende mid-

denvelder, die evenals Van Rijn over-

kwam van FC Lienden, prijst dit ,,hechte 

team’’ van Spakenburg, waarin ,,ieder-

een goed met elkaar kan opschieten’’, 

wat je ,,in het veld terugschiet aan de 

extra meters die we voor elkaar lopen’’. 

Dat maakt dit Spakenburg een ,,moei-

lijk te kloppen ploeg’’.

Zelf had Vreekamp, wiens neefje Sten 

ook tot de selectie behoort, al vrij snel 

het idee dat Spakenburg de titel zou 

pakken. 

,,We hebben dan wel niet altijd goed 

gevoetbald, maar wel veel goede resul-

taten gehaald. En uiteindelijk hebben 

we nu liefst negen punten meer dan 

onze naaste concurrent.’’ De laatste 

wedstrijden zag Vreekamp bovendien 

dat het spelniveau omhoog ging. ,,De 

laatste twee wedstrijden waren heel 

goed. Tegen ASWH was het voetballend 

al heel goed, maar wonnen we slechts 

met 2-1 en tegen ONS Sneek speel je 

door die twee snelle doelpunten ge-

woon een lekkere laatste wedstrijd 

naar de titel toe. 0-4 is gewoon een 

uitslag die staat.’’

AJAX
Waalkens: ,,Ik heb wel gemerkt dat 

Spakenburg een soort Ajax is. Elke 

ploeg die tegen Spakenburg moet 

voetballen, geeft 150% en voor iedere 

tegenstander is een wedstrijd tegen 

Spakenburg de wedstrijd van het jaar. 

Dus we hebben iedere keer die druk. En 

dat moet je wel waarmaken.’’ Maar dat 

deed Spakenburg. Ondanks dat er geen 

periodetitel werd gepakt, waren de 

blauwen wel het meest constant. ,,We 

hebben een goed verdedigingsblok en 

een geweldige keeper, dus we hebben 

heel weinig tegendoelpunten hoeven 

incasseren. En je wordt altijd kampi-

oen op je tegengoals; niet op het aan-

tal doelpunten dat je zelf maakt. We 

hebben heel veel doelpuntenmakers, 

zijn gevaarlijk uit standaardsituaties 

en krijgen ook nog eens weinig tegen-

doelpunten; uiteindelijk ben je dan de 

terechte kampioen.’’

SUPPORTERS
Officieel gezien gold de wedstrijd in 

Sneek voor Spakenburg als haar derde 

matchpoint. Tegen ACV had de ploeg 

van trainer John de Wolf de titel al 

binnen kunnen halen, maar was zij nog 

afhankelijk van Scheveningen, Quick 

Boys én DVS ’33, vorige week bleek de 

zege op ASWH door de overwinning van 

Scheveningen op VVOG niet voldoende 

en deze week was het dan uiteindelijk 

wel raak. ,,Je hoort van tevoren wel al-

lerlei verhalen van hoe mooi het wel 

niet is, maar wanneer je dan ziet dat 

het aantal toeschouwers bij de moge-

lijke kampioenswedstrijd tegen ASWH 

ietwat tegenvalt, begin je je af te vra-

gen hoe het zou zijn.’’ Maar die twij-

fels werden zaterdag wel weggenomen. 

,,Allereerst waren er al die vele suppor-

ters die meereisden naar Sneek en ’s 

avonds onthaald worden op het Spui-

plein was ook erg mooi. Het was daar 

één grote, blauwe zee.’’ 
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ANALYSE HUGO BOL
‘DIKKE PLUIM OP HOED 

VAN BELEIDSBEPALERS, 

TECHNISCHE STAF EN 

SPELERSGROEP’

,,Na het tranendal van vorig seizoen heeft Spakenburg haar toen geformu-
leerde doelstelling om direct weer terug te willen keren naar de veel leukere 
Tweede Divisie binnen één jaar weten te realiseren’’,  constateert analist Hugo 
Bol.

,,Dat dit altijd makkelijk is gezegd maar 

moeilijk is gedaan, weten ze bij een an-

dere grootmacht als Quick Boys maar al 

te goed… Daarom is een dikke pluim op 

de hoed van de beleidsbepalers, tech-

nische staf en spelersgroep zeker op 

zijn plaats.

De rust die er eigenlijk het hele seizoen 

is geweest, kan niet los worden gezien 

van de aanstelling van John de Wolf vo-

rige zomer. Met hem kies je voor een 

boegbeeld die letterlijk vóór zijn spe-

lers staat en van zijn spelersgroep een 

hechte eenheid weet te maken. Er viel 

intern bijna geen onvertogen woord, 

de spelers spraken met één mond (‘ook 

wij stonden achter het defensieve con-

cept’), er waren kaartgroepjes, bijna 

geen ‘koptelefoons’ en zelfs teleurge-

stelde spelers hingen hun vuile wasjes 

niet buiten na weer te zijn gepasseerd. 

Dat was echter buíten de lijnen, er bin-

nen had Spakenburg het toch echt iets-

je minder voor elkaar! 

Speltechnisch is het thuispubliek ver-

re van verwend dit seizoen. Ik vond het 

niveau van de meeste tegenstanders in 

de Derde Divisie dermate laag dat een 

aanvallender blauw spelconcept onge-

twijfeld voor meer vermaak en sneller 

besliste wedstrijden had gezorgd. Is 

het niet toevallig dat juist tegen Quick 

Boys, Jong Almere City en ASWH, waar-

in Spakenburg duidelijk aanvallender 

intenties toonde, het beste en aantrek-

kelijkste spel op de mat werd gelegd?

Waar lagen de kwaliteiten dit seizoen? 

Ontegenzeggelijk - niet verrassend - in 

verdedigend opzicht. Met Leon ter Wie-

len staat er degelijkheid in de goal, 

vóór hem een prima blok met Guido van 

Rijn, Tom van der Neut en Barry Beijer. 

Zie ook het aantal tegengoals, de min-

ste van alle drie de hoogste amateurdi-

visies. Opbouwend had het dit seizoen 

wel wat gedurfder en sneller gemogen, 

ik miste te vaak zichtbare ingeslepen 

patronen (bijvoorbeeld derdemansitua-

ties, lopende middenvelders uit de as, 

doorbewegen en dynamiek). Hierdoor 

vlogen de uitgespeelde kansen de sup-

porters dit seizoen niet om de oren en 

bleef vermaak veelal achterwege.

Een blik op de transfercarrousel leert 

dat dit de technische commissie ook 

is opgevallen. Goed ingeschat, met tot 

dusverre vijf aanvallende (hopelijk) 

versterkingen moet het een divisie ho-

ger ook een stukje effectiever. Verder 

mis ik vooralsnog wat extra creativiteit 

in de tweede fase van de opbouw (mid-

denveld).

Dit seizoen heeft John de Wolf bewe-

zen een prima peoplemanager te zijn. 

In de Tweede Divisie, waarin vooral 

tactisch meer wordt gevraagd vanaf de 

bank, mag hij komend seizoen bewijzen 

ook een goede trainer/coach te zijn!’’

E
E
M
D
IJ
K

1979

WIJ FELICITEREN 

SV SPAKENBURG

MET HET BEHAALDE 

KAMPIOENSCHAP! 
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VOORZITTER 
KLAAS HARTOG 

BELEEFT 
GEWELDIG 

DEBUUTJAAR

+31  (0)33 257 19 50

Sluiswachter 24

3861 SN Nijkerk

Info@prinswatersport.nl

www.prinswatersport.nl

“Wat kan blauw toch mooi zijn“

Prijs:     €14.950,-

Lengte:    6,10 meter

Breedte:    2,37 meter

Diepgang:    0,50 meter

Doorvaarthoogte:  1,10 meter

Gewicht:    780 kg

De Primeur 610 is het nieuwe sportieve model uit de 
Primeur familie!

Deze zeer strak gelijnde Tender wordt doormiddel van 
een buitenboordmotor in de bun aangedreven.
De brede rondzit is ruim en door de verlaagde vloer is 
de kuip ook zeer diep. Hierdoor is een bijzonder grote, 
comfortabele zit ontstaan. 

Het maximale vermogen van 60pk maakt zelfs snel 
varen mogelijk. 

De primeur 610 is standaard al zeer compleet uitge-
rust en bovendien in moderne
kleurstellingen te verkrijgen zonder meerprijs.

610 TENDER

Specificaties

NATHANIËL
WILL

26

579

0

MICHEL 
GOOSSENSEN

27

1

0

CHRISTIAN 
SUPUSEPA

31

453

0

Vreugde bij Klaas Hartog en Martijn Koelewijn 

nadat de titel in de Derde Divisie een feit is.

Hij viel met zijn neus in de boter. In zijn eerste jaar als voorzitter van Spaken-
burg vierde Klaas Hartog een kampioenschap. Zijn vakantie in Portugal (hij 
vertrok maandag) werd daardoor ook figuurlijk gezien zeer zonnig. Samen met 
Martijn Koelewijn, bestuurslid Technische Zaken, blikt hij terug op een bijzon-
der seizoen. 

Klaas spreekt van een behoorlijk knap-

pe prestatie om binnen een jaar terug 

te keren in de Tweede Divisie. ,,John 

de Wolf kreeg de opdracht om zo snel 

mogelijk terug te keren op dat niveau, 

maar dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Er waren enkele sterke con-

currenten waarmee moest worden af-

gerekend, waaronder Scheveningen en 

Quick Boys. Daarbij deed Jong Almere 

City het lange tijd boven verwachting 

goed. Een grote teleurstelling wil ik het 

niet noemen als het niet gelukt was. 

Dat vind ik te sterk uitgedrukt. De doel-

stelling was zo spoedig mogelijk terug 

te keren, maar dat wil niet zeggen dat 

je dat binnen een jaar realiseert, daar 

moet je nuchter in zijn. Daarom is de 

prestatie des te groter dat dit wel bin-

nen één jaar gelukt is.’’

NEUZEN
Het geeft Klaas een heel bijzonder en 

geweldig fijn gevoel in zijn eerste jaar 

als voorzitter van de blauwwitten. Hij 

prijst zijn medebestuursleden. ,,Ieder 

heeft zijn eigen taken, die prima wor-

den uitgevoerd. Als voorzitter ben je 

het visitekaartje van de club, het aan-

spreekpunt. Af en toe moet je weleens 

een klap met de hamer geven. Dat is 

niet uniek. Ik streef ernaar dat de neu-

zen binnen het bestuur dezelfde kant 

op staan. Ik houd van een bestuur 

waarin je dingen samen doet, op één 

lijn zit en naar buiten toe als een een-

heid optreedt. Daar zet ik sterk op in. 

Daar vaart een vereniging wel bij. Dat 

geeft ook rust bij de club. Ik heb me 

wel verbaasd hoeveel zich afspeelt bin-

nen een vereniging met meer dan 1.500 

leden. Maar we kunnen het met elkaar 

prima managen. Ik laat mijn gezicht 

ook regelmatig bij de jeugd zien. Heel 

belangrijk.’’

PLAFOND  
,,Het doel voor de komende jaren is een 

stabiele vereniging met, indien moge-

lijk, een eigen gezicht in de Tweede Di-

visie. Dat heeft het bestuur vorig jaar 

ook kenbaar gemaakt tijdens de leden-

vergadering. De Tweede Divisie is ons 

plafond. 

Wij streven er niet naar om naar de 

Jupiler League te promoveren in de si-

tuatie zoals die nu is. Dat is te hoog 

gegrepen en dat willen we ook gewoon 

niet. Ik moet er niet aan denken om op 

vrijdagavond competitievoetbal te spe-

len.’’

Klaas is hartstikke blij dat de derby te-

rug is. ,,Die hebben we twee seizoenen 

gemist. Ik vind het in de eerste plaats 

een geweldige reclame voor het zater-

dagvoetbal. Daarnaast is het een fan-

tastische promotie voor ons dorp en ik 

zie de beide penningmeesters alleen 

maar lachen.’’

KARAKTERS
Martijn Koelewijn geeft aan dat bij de 

samenstelling van deze selectie goed is 

gekeken of de karakters van de spelers 

bij elkaar passen. ,,Dat is ook tegelijk 

de kracht van de groep, de hechtheid. 

John de Wolf heeft daar natuurlijk ook 

een rol in gespeeld. De spelers vullen 

elkaar goed aan. Er loopt niemand tus-

sen die denkt dat hij Messi is en het 

dus niet blijkt te zijn. Dat is het gro-

te verschil met vorig jaar. Uit de groep 

gaan ze zelfs met dertien man naar een 

Nederlandstalig concert. Het is gewoon 

een leuke selectie. En natuurlijk kun-

nen ze ook wel een balletje raken.’’ 

Martijn is redelijk optimistisch inge-

steld. Na twee, drie wedstrijden was 

hij er al van overtuigd dat Spakenburg 

in ieder geval zou promoveren of zelfs 

kampioen zou worden. ,,Ook al ver-

speelden we in de eerste twee duels 

vier punten. Na drie competitieronden 

had ik de sterkte van alle tegenstan-

ders wel in beeld en wist ik genoeg.’’ 

Heeft hij geen moment van twijfel ge-

kend? ,,Ik heb me wel zorgen gemaakt, 

maar getwijfeld nooit. Ook niet na die 

slechte serie waarin we tien punten uit 

zeven duels haalden. John de Wolf en 

ik hebben ons beiden die vraag gesteld, 

maar allebei hadden we geen twijfels.’’  

TROTS
De hele TC van de blauwen is hartstikke 

trots. ,,We hoeven elkaar niets te zeg-

gen, aan iemands hoofd zie je al hoe 

blij en trots hij is op dit elftal, deze 

selectie.’’

De grote vraag die rondzingt is of de 

nieuwe selectie van Spakenburg twee-

dedivisiewaardig is. Martijn stellig: 

,,Absoluut, nu al. Misschien dat er nog 

een wijziging plaatsvindt. Dat zal dan 

in verdedigend opzicht zijn. We hebben 

heel veel multifunctionele voetballers. 

Dat maakt dat we een wat krappe-

re selectie kunnen hebben. Nathaniël 

Will en Giovanni Gravenbeek en nog 

enkele jongens hebben altijd op aller-

lei posities gespeeld. De aankopen die 

we hebben gedaan, zijn redelijk speci-

fiek. Bijna allemaal aanvallers. Gericht 

op snelheid en voetballend vermogen. 

We gaan het absoluut redden met dit 

team. De enige vraag is: waar gaan we 

eindigen?’’ 
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Rabobank Randmeren

Van harte gefeliciteerd met het behaalde

kampioenschap!

Kampioen 2017-2018

feliciteert
SV Spakenburg

Rabobank
Randmeren

Ansjovisweg 5

3751 BL  Bunschoten

T 033 - 298 15 60

info@koelewijnbouw.nl

www.koelewijnbouw.nl

SV Spakenburg van harte

gefeliciteerd met het

kampioenschap in de 3e divisie

Bonte Poort 20 

3751 LG  Bunschoten 

Tel. 033-4658629 

WIJ FELICITEREN

MET HET 

KAMPIOENSCHAP

GIOVANNI 
GRAVENBEEK

33

1200

0

LEZERSFOTO’S
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“GUESS WHO’S BACK”
 S.V. Spakenburg profi ciat met de promotie naar de 2e Divisie

Bedrijfs- & Particuliere verzekeringen � Hypotheken � Financiële planning � Pensioenen

AANNEMINGS- EN WEGENBOUWBEDRIJF B.V.

Kampioenen 

van harte 

gefeliciteerd!
Edisonweg 22, 3752 LV  Bunschoten

T. 033-2996556  -  T. 06-18243346 

wegenbouw@amerongen.info

www.amerongen-infra.nl

ELEKTROTECHNIEK

Licht- en krachtinstallaties

Data- en telecominstallaties

Domotica installaties

Brand- en inbraakbeveiliging

Service en onderhoud

E.H.I. Stolle B.V.

De Kronkels 4A
3752 LM Bunschoten

and- en inbraakbeveiliging

Service en onderhoud

info@ehi-stolle.nl

www.ehi-stolle.nl 

T 033 253 42 74

F 033 253 42 24

SV Spakenburg

van harte 

gefeliciteerd

met het 

kampioenschap! 

I S  T R O T S  O P  D E  V E E R K R A C H T 
V A N  S V  S P A K E N B U R G .

W I J  F E L I C I T E R E N  D E  A - S E L E C T I E , 

T E C H N I S C H E  S TA F  E N  A L L E  V R I J W I L L I G E R S !
 

U P  W H E R E  W E  B E L O N G ! ! !

L E E S T R A AT  3 1 ,  3 7 4 3  E H  B A A R N   |   T E L :  0 3 5  5 4 8  3 2  2 0   |   I N F O @ N O O R D A M V B . N L

TWEETS
CHRIS DE GRAAF 
(@MISTERSTEENS)
WE ARE BACK!!!! Fijn weekend.....

WOUTER HOP (@WOUTHOP)
Spakenburg van harte gefeliciteerd met het behalen 
van het kampioenschap! Er kijkt een superblauwe 
trots naar beneden! Wat zou hij blij zijn! #gerrithop

MARTIJN KOELEWIJN 
(@KOELEMARTIJN)
Einde hoofdpijndossier (nou, morgen dan) 

WIM KOK (@WIMXC90)
Komend voetbalseizoen kleurt Spakenburg weer rood-
wit-Blauw. Zoals het hoort. Reclame zaterdagvoetbal. 
#voetbalopzaterdag

BEN SCHAAFSMA 
(@BENSCHAAFSMA1)
Gefeliciteerd geliefde vijand! #kampioenen #blauwen 
#weareback 

JOHAN PETERSEN 
(@JOHANPETERSEN69)
Zo’n Sneekweek zal best leuk zijn, maar zaterdag was 
toch wel veruit de leukste Sneekdag.

TOTJE (@THISWAT1988)
Wederom samen op het hoogste niveau na twee jaar 
over en weer hilariteit i.v.m. niet plaatsen Tweede Di-
visie van IJsselmeervogels en de daaropvolgende de-
gradatie van Spakenburg. Hopelijk hebben beide clubs 
nu genoeg geleerd.

IJSSELMEERVOGELS (@VVIJV)
Wij feliciteren buurman Spakenburg met het kampi-
oenschap in de Derde Divisie. Eindelijk is de derby der 
derby’s weer terug! 

REMKO VAN LOPIK (@LOPIK71)
Nagenieten, gegroeid als team en staf met duidelijke 
missie! Met alle druk die bij een club als Spakenburg 
hoort! Terecht of onterecht. Afgerekend met zwart 
jaar. Puike prestatie, kippenvel nog! Op naar niveau 
waar de club thuishoort!

JOHN DE WOLF (@JDWOLF_OFFICIAL)
Dank iedereen voor een mooie onvergetelijke dag. 
#spelers #bestuur #12emanSpakenburg #supporters 
Op naar de Tweede Divisie
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www.servavolvo.nl

Amersfoort

Amsterdamseweg 7-9-11

033-4603000

Nijkerk

Watergoorweg 57a

033-2472750

Soest

Koningsweg 18b

035-6038100

Serva feliciteert 
de kampioenen!

we bevinden ons graag in goed gezelschap

DE WEG NAAR DE TITEL
  26 augustus 2017

ASWH - Spakenburg 2-2 (0-1)

Ontsnapt aan nederlaag
8. Olivier Pilon 0-1

46. Kyle Doesburg 1-1

67. Jesper van den Bosch 2-1

90. Bert Steltenpool 2-2

  2 september 2017

Spakenburg - ONS Sneek 1-1 (1-0)

Kansen zijn mooi, doelpunten tellen
41. Olivier Pilon 1-0

74. Curty Gonzales 1-1

 9 september 2017

Spakenburg - DVS ’33 2-1 (0-1)

Karaktervolle tweede helft
3. Gökan Yasar 0-1

64. Philip Ties 1-1

79. Jasper Waalkens 2-1

 16 september 2017

Harkemase Boys - Spakenburg 0-2 (0-2)

Reactievoetbal leidt tot drie punten
18. Bert Steltenpool 0-1

38. Kees Tol 0-2

 23 september 2017

Spakenburg - Capelle 5-2 (2-1)

Aanvallers weten publiek te boeien
11. Kees Tol 1-0

22. Jelle Pollemans (e.d.) 2-0

39. Olaf van der Sande 2-1

50. Olivier Pilon 3-1

65. Bert Steltenpool 4-1

68. Olaf van der Sande (pen.) 4-2

88. Olivier Pilon 5-2

 30 september 2017

Quick Boys - Spakenburg 0-3 (0-1)

Effectiviteit plaveit de weg
26. Bert Steltenpool 0-1

64. Bert Steltenpool 0-2

72. Kees Tol 0-3

 7 oktober 2017

Spakenburg - Jong FC Groningen 2-1 (1-1)

Onverstoorbaar verder
17. Tim Riksman 0-1

27. Kees Tol (pen.) 1-1

79. Kees Tol (pen.) 2-1

 14 oktober 2017

Scheveningen - Spakenburg 0-1 (0-1)

Opnieuw lastige horde genomen
33. Bert Steltenpool 0-1

 21 oktober 2017

Odin ’59 - Spakenburg 1-0 (0-0) 

Moment van onachtzaamheid
90. Milo Cremers 1-0

 28 oktober 2017

Spakenburg - Magreb ’90 6-1 (3-0)

Reus en Klein Duimpje
15. Philip Ties 1-0

20. Kees Tol 2-0

26. Kees Tol 3-0

54. Bert Steltenpool 4-0

57. Yasin Ouja 4-1

79. Kees Tol 5-1

90. Kees Tol (pen.) 6-1

 4 november 2017

VVOG - Spakenburg 0-2 (0-1) 

Zakelijke zege; te weinig goals
12. Kees Tol 0-1

70. Tom van der Neut 0-2

  18 november 2017

Spakenburg - Jong FC Twente 0-0

Punt na fletse uitvoering

  25 november 2017

DOVO - Spakenburg 2-2 (0-0)

Gestolen zege verspeeld
69. Tom Menting 0-1

76. Bert Steltenpool 0-2

81. Joshua Patrick 1-2

86. Quincy Arends 2-2

 2 december 2017

Spakenburg - Jong FC Volendam 2-0 (0-0)

Zege na nogal slordig spel
47. Bert Steltenpool 1-0

90. Kees Tol 2-0

 9 december 2017

Spijkenisse - Spakenburg 0-2 (0-0) 

Genoeg aan één acceptabele helft
47. Tom van der Neut 0-1

65. Philip Ties 0-2

 16 december 2017

Spakenburg - ACV 4-0 (2-0)

Simpele zege geeft wintertitel
12. Kees Tol 1-0

34. Kees Tol 2-0

54. Philip Ties 3-0

70. Kees Tol 4-0

 13 januari 2018

Jong Almere City - Spakenburg 1-4 (0-4) 

Zinderend spektakel
8. Barry Beijer 0-1

9. Tom Oostinjen 0-2

19. Kees Tol 0-3

45. Philip Ties 0-4

50. Khalid Tadmine 1-4

 20 januari 2018

Spakenburg - Odin ’59 1-2 (1-1)

Blauwen stuiten op gele muur
23. Ahmed al Mahdi 0-1

34. Kees Tol 1-1

58. Jeffrey Klijbroek 1-2

 27 januari 2018

Spakenburg - Quick Boys 2-0 (1-0)

Concurrent op zijspoor
2. Kees Tol (pen.) 1-0

72. Jasper Waalkens 2-0

 3 februari 2018

Magreb ’90 - Spakenburg 0-2 (0-1)

Hekkensluiter geen partij
34. Mike Vreekamp 0-1

54. Kees Tol 0-2

 17 februari 2018

DVS ’33 - Spakenburg 5-1 (3-1)

Een gigantisch pak slaag
7. Mike Vreekamp 0-1

14. Maurice de Ruiter 1-1

22. Kay Velda 2-1

37. Benjamin Roemeon 3-1

47. Maurice de Ruiter 4-1

89. Daniël van Warven 5-1

 24 februari 2018

Spakenburg - Harkemase Boys 3-0 (0-0)

Pas na rust ontdooid
50. Mike Vreekamp 1-0

63. Tom Oostinjen 2-0

80. Kees Tol 3-0

 10 maart 2018

Spakenburg - VVOG 3-0 (2-0)

Driepunter is enige dat telt

13. Philip Ties 1-0

30. Tom Oostinjen 2-0

74. Bert Steltenpool 3-0

 17 maart 2018

Jong FC Groningen - Spakenburg 1-2 (1-2)

Marge wordt groter

26. Barry Beijer 0-1

35. David Browne 1-1

38. Philip Ties 1-2

 31 maart 2018

Spakenburg - Scheveningen 0-2 (0-0)

56. Tim Peters 0-1

66. Mehmet Aldogan 0-2

 2 april 2018

Capelle - Spakenburg 1-2 (1-0)

Philip Ties redt paasweekeinde

16. Rutger de Bos 1-0

67. Philip Ties 1-1

84. Philip Ties 1-2

 7 april 2018

Jong FC Twente - Spakenburg 2-0 (0-0) 

Parijs is nog ver

51. Ritchie Zinga 1-0

82. Henk van Schaik 2-0

 14 april 2018

Spakenburg - DOVO 3-0 (1-0)

Het aftellen kan beginnen

39. Olivier Pilon 1-0

81. Jasper Waalkens 2-0

85. Tom Oostinjen 3-0

 21 april 2018

Jong FC Volendam - Spakenburg 2-0 (1-0)

Huilen met de pet op

14. Jordy Hilterman 1-0

66. Kay Tejan 2-0

 28 april 2018

Spakenburg - Spijkenisse 2-1 (2-0) 

Titel binnen handbereik

12. Philip Ties (pen.) 1-0

38. Mike Vreekamp 2-0

76. Jazzy Adams 2-1

  5 mei 2018

ACV - Spakenburg 0-0 

Kampioenskoorts bij patiënt

 12 mei 2018

Spakenburg - ASWH 2-1 (0-0)

Tol brengt titel heel dichtbij

58. Kees Tol 1-0

62. Kees Tol 2-0

90. Peter Verhoeve 2-1

 19 mei 2018

ONS Sneek - Spakenburg 0-4 (0-2)

Feest in Spakenburgs Sneek

6. Olivier Pilon 0-1

17. Philip Ties 0-2

74. Olivier Pilon 0-3

80. Tom van der Neut 0-4
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Burgwal 1 + 3752 XA Bunschoten-Spakenburg 

+ Tel:  033-2981538 + www.sminkkok.nl

SV SPAKENBURG

GEFELICITEERD

MET HET 

KAMPIOENSCHAP!

VEEL SUCCES 

IN DE 2E DIVISIE!

WIJ FELICITEREN 

SV SPAKENBURG

MET HET BEHAALDE 

KAMPIOENSCHAP

EN WENSEN HEN 

VEEL SUCCES 

IN DE 2E DIVISIE!!!

Bonneveld Aannemingsbedrijf BV

Eemweg 29C, 3755 LC  Eemnes

tel. 035 52 80 340

www.bonneveld.nl

een

prestatie!

Sterk feliciteert SV Spakenburg met 
het behalen van het kampioenschap!

Doelman Leon ter Wielen viert de titel. ,,Het is voor mij een heel geslaagd seizoen geweest.’’

 ‘TWEE KLASSEN BETER 

DAN DE REST’
De bewering van Jasper Waalkens (zie pagina 17) dat het kampioenschap 
meestal niet gaat naar de ploeg die het meeste scoort, maar naar de ploeg die 
er het minste tegen krijgt, is indirect een compliment aan het adres van Leon 
ter Wielen, Barry Beijer en Tom van der Neut. De keeper en de twee centrale 
verdedigers vormen dit seizoen het fundament waar trainer John de Wolf zijn 
huis op gebouwd heeft.

Zaterdag bij ONS Sneek hield Ter Wie-

len alweer voor de vijftiende keer dit 

seizoen zijn doel schoon. Dat zijn cij-

fers waar zijn voorgangers André Krul, 

Theo Timmermans en ook Barry Ditewig 

de voorbije seizoenen bij lange na niet 

aan konden tippen. Afgelopen seizoen 

werd er slechts drie keer een zogehe-

ten clean sheet behaald en de jaren 

daarvoor respectievelijk vier, zes en 

zeven keer. ,,Er is een aantal wedstrij-

den geweest waarin je bij een 1-0- of 

2-0-voorsprong kon denken: ‘Laat maar 

komen, want deze pot is dicht’.’’

LEUK
Feit is wel dat Spakenburg dit sei-

zoen voor het eerst niet op het hoog-

ste (amateur)niveau meespeelde. Geen 

Kozakken Boys, HHC Hardenberg, GVVV 

of IJsselmeervogels als tegenstanders, 

maar DVS ’33, Odin ’59, VVOG en Spijke-

nisse. ,,Daar baalde ik wel van’’, zegt 

Ter Wielen. ,,Maar toch heb ik het in 

de Derde Divisie heel leuk gehad. Het 

is voor mij een heel geslaagd seizoen 

geweest. Op beslissende moment heb 

ik leuke dingen kunnen doen. Ook dat 

heeft wel wat.’’

Het is een seizoen waarin Spakenburg 

opvallenderwijs geen periodetitel op 

haar naam weet te schrijven. ,,Maar 

toch hebben we vrij lang bovenaan ge-

staan. Dan vind ik dat je wel kunt zeg-

gen dat wij meer dan terecht kampioen 

zijn.’’

PASSIE
,,Zwaar terecht’’, vindt Tom van der 

Neut. ,,Het is niet altijd even oogstre-

lend geweest, maar we hebben als 

ploeg wel altijd gestreden en altijd een 

hoop passie op de mat gelegd. Daar 

mag je ook best trots op zijn.’’ Volgens 

Van der Neut zit de kracht van dit team 

in de degelijkheid. ,,We hebben heel 

weinig weggegeven. En verder hebben 

we voorin genoeg kwaliteit om een 

wedstrijd te beslissen. Als je nu negen 

punten voorstaat op de nummer twee 

kun je moeilijk zeggen dat je onterecht 

kampioen geworden bent.’’

Toch moet Van der Neut toegeven dat 

hij vrij laat zeker was van een naderend 

kampioenschap. ,,Daar ben ik altijd wat 

voorzichtig mee. Pas rond de wedstrijd 

tegen ACV begon ik er echt in te gelo-

ven.’’

Zijn verdedigingsmaatje Barry Beijer 

constateerde al eerder dat dit team op 

de goede weg was. De aanvoerder roept 

,,goede meetmomenten’’ als Quick 

Boys-uit en Almere City-uit in herinne-

ring. ,,Daar werd heel veel druk op ge-

legd en op dat soort momenten, waar-

op we er moesten staan, stonden we 

er ook. Over het hele seizoen bekeken, 

was het niet altijd even goed, maar uit-

eindelijk sta je met een nieuwe groep 

wel ver bovenaan en heb je laten zien 

dat je echt twee klassen beter bent dan 

de rest.’’

DRUK
Ter Wielen: ,,Er zullen misschien men-

sen zijn die zeggen dat we een beet-

je geluk hebben gehad, maar in zo’n 

eindfase wordt nou eenmaal een ander 

soort voetbal gespeeld dan in het begin 

van het seizoen, wanneer het allemaal 

wat vrijer is, ook in de hoofden. En als 

je ‘m op een gegeven moment binnen 

moet harken, verandert het spel en dat 

heb je ook wel kunnen zien. Maar toen 

die druk weer wat minder werd, zoals 

zaterdag in Sneek, zie je dat je weer 

frivool gaat spelen en ook de creatieve 

jongens weer in hun element kwamen.’’

Die wedstrijd in Sneek moest Beijer 

echter aan zich voorbij laten gaan. De 

verdediger liep tegen ASWH tegen zijn 

zevende gele kaart op en wist al direct 

hoe laat het was. Toch spreekt hij na 

afloop over ,,een mooie dag’’ en ,,een 

perfecte wedstrijd waar we een beet-

je op gehoopt hadden’’. Als echte aan-

voerder weet hij het teambelang boven 

zijn eigen belang te zetten. ,,Het ging 

vanmiddag niet om mij.’’

MAATJE
Toch werd hij na de 0-4 nadrukkelijk 

in de feestvreugde betrokken. ,,Neut 

zei al voor de wedstrijd; ‘Bar, als ik 

scoor, kom ik naar je toe.’ En dat deed 

hij ook.’’ Van der Neut geeft aan dat 

zijn doeltreffendheid mede te danken 

was aan de afwezigheid van Beijer. ,,Ik 

scoor niet zo vaak, maar als Barry die 

ballen eens niet voor m’n neus weg-

kopt, kan ik ‘m eens een keer raken.’’ 

Om zonder gekheid te vervolgen: ,,Barry 

is toch het hele jaar mijn maatje ach-

terin geweest. Hij was echt een rots in 

de branding.’’

Dankzij hen heeft Ter Wielen 29 te-

gentreffers hoeven incasseren. ,,Ik wil 

graag onder de dertig blijven’’, geeft 

de goalie aan.
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ANALYSE STEF HEINEN

‘TERECHTE KAMPIOEN, 

MAAR WEL 

IMPULS NODIG’

Na de degradatie vorig jaar uit de nieuwe Tweede Divisie was het Spakenburgs 
taak om direct weer terug te keren naar deze competitie’’, zegt analist Stef 
Heinen. 

,,Dat is makkelijker gezegd dan gedaan 

omdat er nog zeventien ploegen zijn 

die zich niet zomaar gewonnen geven. 

Al moet er wel bij gezegd worden dat er 

in de Derde Divisie een aantal mindere 

teams zitten die het verdedigen voorop 

stellen en de wei ingaan om maar niet 

te verliezen. Dat is veelal saai om naar 

te kijken als supporter van je ploeg. 

Toch heeft Spakenburg zich hier door-

heen geslagen en dan vooral door in 

het begin van het seizoen de verras-

sende koploper Jong Almere City te 

achtervolgen. Er werd weinig verloren 

en telkens nipt gewonnen, maar goed: 

winst is winst. Hiervoor moet ik toch de 

complimenten geven aan de trainer en 

de staf. Of dat nu ligt aan de conditie 

van de tegenstanders of aan het geluk 

dat afgedwongen werd, laat ik in het 

midden. 

We zullen het maar op het geluk van de 

kampioen houden. Want dat is immers 

altijd een gegeven: als je aan het eind 

van de 34 wedstrijden bovenaan staat, 

ben je de terechte kampioen. 

Door een zeer sterke serie van acht 

overwinningen lag Spakenburg op 

koers. Toen er vlak na de winterstop 

werd gewonnen van directe concurrent 

Jong Almere City was het gat geslagen. 

Als je de selectie onder de loep gaat 

nemen voor de Tweede Divisie heeft 

deze wel een impuls nodig voor de cru-

ciale posities. Ik denk aan een ‘echte’ 

nummer 10 (spelverdeler) die overal 

kan opduiken en beslissende passes 

kan geven. Deze 10 moet vrij worden 

gehouden door twee stofzuigers op het 

middenveld die het vuile werk op moe-

ten knappen. En graag een doelpunten-

machine erbij. Een spits die altijd en 

overal scoort. 

Ondanks mijn kritische noten naar Kees 

Tol heeft hij zijn dienstverband van vijf 

seizoenen tot tevredenheid en goed 

uitgevoerd. Hij heeft veel mooie dingen 

laten zien, maar aan alles komt een 

eind. Bedankt Kees. 

Ik wil hier nog een puntje noemen voor 

het jeugdbeleid. Wil Spakenburg de 

eigen jongens klaarstomen voor het 

eerste, dan zullen hierin ook stappen 

gemaakt moeten worden. Laat deze 

jongens geen vijf of tien minuten mee-

doen. In bepaalde wedstrijden heb ik 

basisspelers gezien die compleet door 

het ijs zakten. Dit mag en kan niet voor 

dergelijke aankopen. Is een jeugdspeler 

dan minder in zo’n geval? 

Nogmaals proficiat en succes in de 

Tweede Divisie. Eindelijk na twee jaar 

weer de derby tegen IJsselmeervogels!’’
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YOURI KOELEWIJN EN JASPER BEEKHUIS 
WILLEN BELANGRIJKER WORDEN 

Vijftien minuten speeltijd was hem 
nog gegund in de kampioenswed-
strijd in Sneek. Youri Koelewijn was 
er dolblij mee. Want hij stond in het 
veld toen de blauwe invasie losbarst-
te. 

Wat hij daarna allemaal meemaakte - 

in de bus, op het uitpuilende Spuiplein, 

tijdens de huldiging in de bomvolle 

sporthal - omschrijft hij als ‘echt niet 

normaal’. „Het was zo druk overal, en al 

die mensen met blauwe shirts. Het was 

echt een fantastisch feest.”

Jasper Beekhuis herinnert zich wel 

kampioensfeesten van Spakenburg, als 

supporter. Nu werd hij zelf bejubeld en 

gehuldigd door zijn euforische plaats-

genoten. „Het was prachtig om mee te 

maken in mijn eerste jaar dat ik erbij 

ben.” Want vorig jaar verruilde de Spa-

kenburger FC Utrecht na zeven jaar voor 

de club waar hij begon met voetballen.

THUISHOREN
Vorig seizoen maakte Koelewijn zijn 

debuut in het eerste elftal, dat dat 

seizoen degradeerde uit de Tweede Di-

visie. „Nu zijn we terug waar we thuis-

horen”, is hij stellig. Hij had zichzelf 

dit seizoen ten doel gesteld zoveel 

mogelijk te spelen en stappen in zijn 

ontwikkeling te zetten. Dat is redelijk 

gelukt, vindt hij. „Ik heb best veel mi-

nuten gemaakt. Maar ik ben nog niet 

belangrijk geweest, dat is mijn doel 

voor volgend seizoen.” 

Hij stond een aantal wedstrijden in de 

basisopstelling, waarvan een serie van 

drie achter elkaar, maar moest daar-

na toch weer op de bank beginnen. Hij 

begrijpt dat wel. „De voetbalwereld is 

hard en dat is ook terecht. Want er is 

heel veel concurrentie bij ons. En we 

zijn kampioen geworden dus de trainer 

heeft het goed gedaan.” Daarbij roemt 

hij de saamhorigheid binnen het team. 

„Dit was een heel goede groep waar-

in jong en oud elkaar prima aanvulden. 

Iedereen ging goed met elkaar om, het 

was echt één groep. De uitstapjes die 

we samen hebben gemaakt zijn ook 

heel goed voor de sfeer geweest.”

WENNEN
Heel veel gespeeld heeft Jasper nog 

niet afgelopen seizoen. Viermaal was 

hij invaller en in Assen tegen ACV 

speelde hij de volle negentig minuten. 

„Dat ging wel lekker, maar het was ook 

even wennen. Het is toch een ander ni-

veau dan ik gewend was.” Hij speelde 

als rechtsback terwijl hij eigenlijk mid-

denvelder is. „De concurrentie is heel 

hoog op het middenveld, als rechtsback 

denk ik meer kans te hebben.” En dus 

richt hij zich volgend seizoen op een 

plek als vleugelverdediger.

Hij had op meer minuten in het veld 

gehoopt dit seizoen. „En toch heb ik 

het wel erg naar mijn zin. Volgend sei-

zoen ga ik er tegenaan om mijn kansen 

om te spelen te vergroten. Natuurlijk 

ontwikkel ik mij ook op de trainingen, 

maar door minuten te maken in wed-

strijden ontwikkel je je toch beter.”

 ‘TIJDENS DE UITJES GROEI 

JE ECHT NAAR ELKAAR TOE’

Het hoogtepunt van het seizoen was 

natuurlijk het titelfeest. Over wat 

daarna het meeste bijblijft in positie-

ve zin, hoeft de 19-jarige niet lang te 

twijfelen: de weekendjes weg met het 

hele team, inclusief de technische staf. 

Bijvoorbeeld na de uitwedstrijden in 

Scheveningen en Groningen. „Dat was 

geweldig. Dan groei je echt naar elkaar 

toe.” 

EXAMENS
Het kampioensfeest viel niet zo gunstig 

voor Youri en Jasper, midden in hun ex-

amens voor het vwo. Maar gelukkig had 

Youri vijf van zijn zeven examens vorige 

week al achter de rug, dus kon hij ‘volle 

bak feesten’. Het gaat er nog om span-

nen of hij slaagt. Daarna gaat hij moge-

lijk sociologie studeren aan de Univer-

siteit Utrecht, maar daar is hij nog niet 

helemaal uit. In ieder geval blijft hij bij 

Spakenburg voetballen, dat doet hij al 

sinds zijn vierde levensjaar. 

Jasper heeft deze week nog vier toet-

sen voor zijn vwo-examen. Daarom 

heeft hij wel ‘een beetje opgelet’ tij-

dens het feestvieren. Af en toe sloeg 

hij een rondje over. „Maar het is toch 

wel laat geworden, dat houd je niet te-

gen.” Hij staat er best goed voor, maar 

gaat nog wel een paar spannende exa-

mendagen beleven. Voor volgend stu-

diejaar heeft hij zich al in Amsterdam 

en Utrecht ingeschreven voor ‘econo-

mics and business’. Prima te combi-

neren met voetballen bij Spakenburg, 

verwacht hij. 

Jasper Beekhuis viert de titel op de schouders van de uitzinnige supporters.
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CHRIS DE GRAAF:
‘NOG NOOIT ZO RUSTIG GEWEEST’

Voor Chris de Graaf was het zijn eerste seizoen als assistent van 

Spakenburg 1. Daarvoor trainde hij voornamelijk jeugdteams en 

maakte hij als speler ruim twee jaar deel uit van de selectie. 

‘Kind van de club’, typeert hij zichzelf, 

en iemand die alle jeugdspelers kent. 

Maar het deel uitmaken van de techni-

sche staf van het eerste team is toch 

‘een totaal andere ervaring’ dan het 

trainen van de jeugdselecties. „De druk 

die daar bij komt kijken is van een heel 

andere orde en het niveau van de spe-

lers ook.”

Hij heeft een ‘fantastisch jaar’ beleefd, 

en niet alleen vanwege het kampioen-

schap. „Ik heb heel veel geleerd van 

John de Wolf en Dick Kooijman, mijn 

mede-assistent. Dat zijn mannen met 

veel ervaring in het profvoetbal.”

‘DE WOLF HEEFT ERVOOR 

GEZORGD DAT IEDEREEN 

ELKAAR VANAF 

MINUUT ÉÉN STEUNDE’

Zo weet hij nu beter hoe hij in be-

paalde situaties met spelers om moet 

gaan. Wanneer en met wie een indivi-

dueel gesprek op zijn plaats is en bij 

wie coaching in de groep een beter ef-

fect heeft. En hij heeft gezien hoe je de 

boel bij elkaar houdt, en de vuile was 

binnen houdt. „Het is volgens mij nog 

nooit zo rustig geweest vanuit de spe-

lersgroep naar buiten toe. Daar zijn af-

spraken over gemaakt.” Het is de hand 

van John de Wolf, ‘een meester in het 

smeden van een team’. „Hij heeft er-

voor gezorgd dat iedereen elkaar vanaf 

minuut één steunde.”

VRIJHEID
Als assistent verzorgde hij regelma-

tig de veldtrainingen, deed hij de vi-

deo-analyses en zo nu en dan de wed-

strijdbespreking. Bovendien stond hij 

aan het roer van het beloftenteam 

(O23). „Ik heb heel veel vrijheid gekre-

gen en dat is ook nodig om stappen te 

maken als trainer. Daarnaast bespre-

ken we binnen de technische staf alles 

direct met elkaar.”

Dat de samenwerking alle betrokke-

nen bevalt blijkt wel uit de contract-

verlenging van twee jaar die hij heeft 

gekregen. Afgelopen seizoen heeft hij 

een aantal mooie wedstrijden beleefd. 

Zoals thuis tegen Quick Boys. „Alles zat 

in die wedstrijd. Er was een geweldige 

ambiance en de wedstrijd had ook in 

4-4 kunnen eindigen, maar we sloten 

hem winnend af.” 

DERBY
Maar er waren ook uitwedstrijden in 

een ambiance om snel te vergeten. Ook 

daarom kijkt hij uit naar de Tweede Di-

visie. „Ik kan niet wachten. Dan krijgen 

we een heel seizoen mooie wedstrij-

den. En het belangrijkste is dat de der-

by weer terug is.”  
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