
Succesvol trainingskamp van VVIJ-selectie in Turkije 

 

Op 3 januari j.l reisde de gehele selectie naar Turkije waar een vol programma hen stond te wachten en waar Metin de 
nodige uurtjes en belletjes naar Turkije had ingestoken. Ook had hij voor 5 dagen een grote bus geregeld, die ons stond op 
te wachten bij de luchthaven in Izmir.  De Technische staf had diverse activiteiten ingepland w.o. ook de gesprekken met 
alle spelers voor het  nieuwe seizoen waren onderdeel  hiervan. Het sportieve buiten programma kon in zijn geheel  worden 
afgewerkt mede door de goede weersomstandigheden .Na een lange reis was het eerst kamerindeling en na nog wat 
uurtjes slapen werd er een wandeling gemaakt naar de woning van Metin en dit was echt even klimmen maar waar 
sommige er iets langer erover moesten doen konden we genieten van een prachtig uitzicht over de Egeïsche zee. Uiteraard 
had Metin gezorgd voor een drankje en na enkele uurtjes werd de afdaling weer ingezet en werden we in de avond verrast 
met een geweldige BBQ en Michiel had een prachtige voetbalkwis georganiseerd en daar werd heel enthousiast aan 
meegedaan en voor de winnende groep had hij een mooi presentje.  

Dag 2 moest er worden getraind op het veld van Gulluk Spor en met een stralend zonnetje konden de coaches een mooi 
programma afwerken met medewerking van deze plaatselijke club . Ballen pionnen alles was voor ons beschikbaar. Nog 
hilarisch was dat er een hond op het veld het tempo van de boys wilde volgen en met de ballen aan de haal wilde gaan. 
Uiteindelijk mocht hij plaatsnemen bij de tribune waar hij vanaf de zijlijn met riem mocht toekijken naar de verrichtingen 
van de boys. Na de training werden de boys verrast met een heerlijk broodje .Hierna werd het programma voortgezet 
richting Bodrum waar in de plaats Gumbet  een bezoek aan de Hammam was georganiseerd die voor allen een geweldige 
ervaring was met compleet een heerlijke massage. Hierna werden de magen gevuld  met hapje en drankje in een super 
mooi restaurant waar na afloop luidkeels volop het clublied van Vvij werd gezongen. De avond werd afgesloten in Bodrum 
waar nog voor een paar uurtjes  een grote discotheek werd bezocht. Alleen  Henny en Bert gaven alleen meer de voorkeur 
voor een wat rustige locatie en ontdekten een klein Beatles café. Daar werd muziek gespeeld uit de jaren 60—70 

  



. 

Dag 3 was dan de match tegen Gulluk Spor waar de kleine supporter boys van Gulluk Spor eerst vele handtekeningen 
moesten worden uitgedeeld en Ido was erg geliefd bij deze boys . En onder een stralend zonnetje werd er om 14.30 uur 
afgetrapt  olv Wim vd Poel die ook deze reis graag mee wilde maken en was Metin zijn ass. Helaas kon Good old Daan uit 
voorzorg niet spelen maar de technische staf gebruikte alle spelers die wel beschikbaar waren en na een 1-0 rustand was de 
Vvij overmacht te groot voor Gulluk Spor en werd er na de rust lustig op los gescoord door 3x Nik 3x Youssef  en 1x Casper. 
Eindstand 7-0.voor onze mannen. Hierna was iedereen een paar uurtjes vrij om zelf in te vullen waar de avond werd 
afgesloten met een geweldige Vismaaltijd en Turkse volkzang. Ook konden we genieten van de zangkunsten van Metin.  

Dag 4 was alweer aangebroken en gingen we Gulluk weer verlaten en na de nodige handdrukken werd de reis voortgezet 
naar Izmir met een bezichtiging aan deze grote stad werd de reis vervolgd  op een Ferry boot waar alleen voetgangers deze 
oversteek mee konden maken en dit was ook weer een prachtige ervaring . Op de Kade stond de bus inmiddels ons weer op 
te wachten en na een rit van 45 minuten werden we verrast met een geweldig mooi bungalowpark waar we de laatste 
nacht konden doorbrengen. In de avond werd er na een klein busrit een bezoek gedaan aan een plaatselijke club. Hier 
werden we ontvangen met een heerlijke warme maaltijd waarna inmiddels de D.J zijn eerste klanken ten gehore bracht. 
Inmiddels was er ook zoals gebruikelijk in Turkije een buikdanseres gearrangeerd  voor een uurtje voor ons en dit werkte 
sfeer verhogend in de groep. Daarna werd er tot in de laatste uurtjes gebruik gemaakt van de dansvloer en toen  Onur de 
keuze van de muziek in handen nam maakte de Turkse gasten hier ook dankbaar gebruik van . 

Dag 5 was weer aangebroken om de koffers weer  te pakken en na eerst een heerlijk ontbijt ook in deze club was het weer 
richting vliegveld Izmir. Zonder vertraging werd de reis naar Amsterdam weer ingezet en rond 19.00 uur werd de landing 
weer ingezet op Schiphol. Inmiddels stond de Bus van Pouw weer gereed en omstreeks 20.30 uur was Groenvliet weer in 
zicht maar eerst moesten er nog 7 keer de rotonde worden genomen ivm met de 7-0 overwinning. Op het sportpark was er 
een groots onthaal door ouders  echtgenoten  en vriendinnen. 

Dit trainingskamp was er een van Saamhorigheid Sportiviteit en Gezelligheid en dit is tot volle tevreden uitgevoerd en wij 
gaan nu voor een mooie 2e seizoenshelft en rekenen weer op uw support langs de lijn te beginnen  op 20 januari met de 
thuiswedstrijd tegen Meeuwenplaat  

Tot slot danken wij allen die mede deze mooie reis hebben mogelijk gemaakt. 

Mvg, Henny Peek 

Teambegeleider  


