
 
 

 
 

Op uitnodiging van Feijenoord mocht VVIJ JO9-1 deelnemen aan het partnertoernooi op 

zondag 3 juni 2018. Door de prachtige lijst met deelnemende clubs en de beste omgeving 

om een toernooi te spelen beloofde dit een fantastische dag te worden. 

 

In totaal deden er 13 partnerclubs aan mee + Feijenoord JO9-1 en JO9-2. 

Overige clubs; RBC Roosendaal, Barendrecht, Alexandria, VOC, Spijkenisse, RCL, Velo, De 

Zwervers, Alphense Boys, Oranje Wit, ’s Gravenzande en sportclub Feijenoord. 

 

Met het VVIJ toernooi nog in de benen stonden wij zondagmorgen om 07:40 uur gereed om 

af te reizen naar Rotterdam. 

Bij aankomst werden ontvangen door onze gastheren Remco en Tim die dit evenement 

organiseren. De Spanning is van de koppies af te lezen….de Kuip….die grasmat….dat 

stadion…..wauw! Onze mannen genieten met volle teugen. 

 

Tijd voor actie! 

Eerst omkleden aan de andere kant van het stadion en kennismaken met de andere spelers. 

Wij zitten tussen RBC Roosendaal en LRC. 

De mannen maken zich snel gereed en worden vervolgens officieel welkom geheten door 

Remco Heerkens. Vervolgens maken zij zich gereed voor de opkomst op het veld van de 

Kuip. 



 
Een lange rij vormt zich in de spelerstunnel….de noppen tikken hard op het beton en de 

spanning is voelbaar. Daar gaan we….. 

Een magisch moment! De ouders klappen voor de spelersopkomst en een stemt uit de 

speaker heet alle clubs welkom. 

 

De spanning valt langzaam van de spelers af en iedereen maakt zich gereed voor de eerste 

wedstrijd tegen Spijkenisse. 

De wedstrijdjes duren 16 minuten dus snel scoren is belangrijk! 

 

Onze mannen beginnen sterk aan de eerste wedstrijd. De bal gaat makkelijk rond en duels 

worden sportief en fair aangegaan. Zo nu en dan komt Spijkenisse er gevaarlijk uit wat zich 

uiteindelijk tot een 1-0 voorsprong uit. Onze mannen stropen de mouwen noch maar eens 

op…..’Geen woorden maar daden!’ . Een prachtige aanval wordt vanuit links opgezet en via 

het middenveld verplaatst naar de rechts voor….Bright van Dijk speelt de linksback van 

Spijkenisse eenvoudig uit en schiet de bal hard en droog in het dak van het doel….een 

prachtige aanval van de rood zwarten uit IJsselstein. De wedstrijd eindigt uit eindelijk in 1-1 

gelijkspel. 

 

Tussen de bedrijven door biedt Feyenoord ons de gelegenheid om deel te nemen aan een 

rondleiding door het stadion en het museum. Arie ontvangt ons in het museum en heeft ons 

alles verteld over de rijke historie van deze toch wel mooie club. 

De jongens genieten van zijn verhalen en lachen om zijn grappen. 

Ajax noemen ze in Rotterdam; ‘ die club uit Almere-west’….ja humor hebben ze wel! 

Van het museum naar de persruimte, de spelerstunnel en de kleedkamers…..ze hebben 

werkelijk alles gezien.  

Na een uitgebreid dankwoord voor Arie verlaten de spelers de tunnel en lopen zij terug naar 

het veld. 

 

VV Barendrecht wacht….. 

Een fysiek sterke tegenstander waar VVIJ het eerder dit seizoen ook al lastig tegen heeft 

gehad….…..Als snel staan we 2-0 achter. Vanuit de scrimmage maken we 2-1 door Siem Stok. 

Barendrecht maakt binnen de minuut 3-1 door een foutje van onze keeper. Tymo van de pol 

maakt uiteindelijk 3-2 uit een lange sterke rush waarin hij zich knap weet vrij te spelen. 

De vermoeidheid van de dag ervoor loopt langzaam de benen in…. 

 

RBC Roosendaal is de volgende tegenstander.  

Ook deze tegenstander kennen we al. In Roosendaal wonnen wij met 1-0 van deze jongens. 

Vandaag is alles anders. De jongens zijn moe van het VVIJ thuistoernooi en hebben op dit 

moment weinig energie om zich te herpakken. De wedstrijd wordt verloren met 2-1. 

Steyn Roestenburg scoort voor VVIJ. 

 

De laatste poule wedstrijd tegen Feyenoord JO9-1 

De mannen hebben zich toch weten op te laden voor de topper tegen Feyenoord. 



 
Er wordt beter gevoetbald dan in de twee vorige wedstrijden. Er wordt weer strijdt geleverd 

en spelplezier is duidelijk weer terug. 

Feyenoord laat de bal eenvoudig rondgaan en zijn meerdere malen zeer gevaarlijk. Keeper 

Dean van VVIJ houdt tot dusver nog steeds de nul. 

Feyenoord schiet op de paal en de bal wordt vervolgens strak en hard binnen geschoten 1-0 

VVIJ komt sterk terug en maakt via een goal van Bright de 1-1 

Feyenoord is de betere ploeg en maakt uiteindelijk terecht de winnende goal….2-1 

 

Wij worden uiteindelijk vierde in de poule boven Spijkenisse en strijden om plek 9-10 en 11. 

De volgende pot spelen we tegen RCL uit Leidendorp. 

Onze mannen zetten nog maar eens aan… 

Ze vinden elkaar weer en het plezier is weer helemaal terug. 

Tymo van de Pol wordt makkelijk gevonden en noteert de 1-0 en 2-0 binnen enkele minuten 

op het scorebord. VVIJ speelt goed voetbal en Siem tekent uiteindelijk voor de nummer 3 

van deze wedstrijd. RCL volledig weggespeeld en de rood zwarten winnen met 3-0 

 

In de laatste wedstrijd spelen we gelijk tegen Velo uit Wateringen wat ons uiteindelijk de 9e 

plek oplevert. Een prachtige prestatie na zo’n voetbal weekend. 

Sportclub Feyenoord wint het toernooi. 

 

En toen wilden onze jongens perse douchen…. 

 

Als je spelers daarom vragen dan moet de leider dat regelen…. 

Dus ik naar de organisatie van dit toernooi gegaan om wat te regelen. 

Varkenoord was de enige mogelijkheid om een douche te pakken…..dat was wel erg ver 

lopen voor onze mannen. Op het moment dat ik besloten heb omdat maar niet te doen 

loopt Arie voorbij….. 

 

Arie = rondleiding 

Rondleiding = kleedkamer 

1 + 1 = 3 

 

Ik vertel onze mannen dat ze mij moeten volgen. 

Ze mogen tegen niemand wat zeggen……in een keurige lijn snellen wij ons van de ene kant 

naar de andere kant van het stadion…. 

Het stadion helemaal uit en dan rechts af richting het oude hek. 

Arie had namelijk laten zien hoe je het hek moest openen! 

Wij openen het hek en lopen stilletjes naar de spelerstunnel…..voor de spelerstunnel rechts 

af en gelijk weer rechts…..de deur is open! Het is gelukt. 

We zijn in de kleedkamer van Feyenoord…....de ouders die zijn gevolgd vinden het spannend 

jonguh! De jongens gieren het uit en springen snel onder de douche…..de namen van spelers 

galmen door de douche de kleedkamer in……fantastisch! Snel afdrogen….een foto maken en 

naar de prijsuitreiking!  



 
 

Bij de prijsuitreiking is VVIJ als enige gewassen en aangekleed......hahahaha......organisator 

Remco Heerkens geeft bij de sluiting nog een hand en moet lachen en zegt; ‘Hé van der 

Zee…..je hebt toch niet…..’ Ik schiet in de lach en bedank hem en Feyenoord nogmaals voor 

dit fantastische evenement. 

 

Geweldig dag! 

 

 

 
 

 


