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Schreij hoefde vorige week donder-
dag niet af te zeggen voor de trai-
ning, want trainer John Dos Santos
had besloten om met de hele selec-
tie naar de bekerwedstrijd Xerxes-
DZB-Feyenoord te gaan. Op het Kas-
teel zag Schreij zijn cluppie de zater-
dag-hoofdklasser met 4-0 verslaan.
,,Het was geen beste wedstrijd, maar
we hebben wel met zijn allen geno-
ten van de sfeer,’’ verklaart Schreij.
,,Zo’n uitstapje is goed voor het
groeiproces. Je leert elkaar op een
andere manier kennen en ziet el-
kaar eens niet in een trainingspak.’’
Op twee uitstapjes na bij Sparta

en DCV-zaterdag verdedigt Schreij
al zijn hele leven de clubkleuren van
SVS. ,,Ik heb in de A-jeugd twee sei-
zoenen bij de amateurs van Sparta
gevoetbald, daarna moest ik een
keuze maken. De senioren speelden
op zondag en ik ben een Feyenoord-
supporter. En om die reden ben ik

teruggekeerd naar SVS. In het sei-
zoen 2008-2009 werd de zaterdag-
tak van SVS opgeheven en ben ik
naar de zaterdag van DCV overge-
stapt. Door het veranderen van
baan heb ik er slechts een half jaar-
tje gespeeld en ben ik in een vrien-
denteam bij SVS gaan spelen.’’
Prestatief voetbal op zaterdag

werd afgelopen seizoen weer nieuw
leven ingeblazen bij SVS. Onder trai-

ner Louis Meijer kenden de Capelle-
naren geen memorabel seizoen,
want Meijer stapte in februari op.
De hoofdmacht van de zondagtak
trok zich na een aantal maanden
terug uit de competitie en de A1
werd na een vechtpartij door de
KNVB uit de competitie genomen.
De club schoof Rupa Badal als ver-
vanger van Meijer naar voren en
onder de trainer van de A1 eindigde

SVS op de elfde plaats in de vierde
klasse B.
,,Het was eigenlijk een verloren

jaar in vergelijking met dit seizoen,’’
vindt Schreij. ,,We hadden een
kleine selectie, want door de schor-
sing van de A1 konden we nergens
op terugvallen. De hele A1 is nu
doorgeschoven naar de selectie,
waardoor we een hele jonge ploeg
hebben. Ik ben samenmet Peter van
Assendelft en Eric Feenstra één van
de oudere jongens. De nieuwe trai-
ner is echt een openbaring. Onder
John is alles veel strakker georgani-
seerd. Hij heeft een duidelijke visie
en iedereen weet wat de bedoeling
is.’’

TACTISCH INZICHT
Schreij was afgelopen jaar vice-cap-
tain, maar is dit seizoen de vaste
aanvoerder. Hij is momenteel cen-
trale verdediger. ,,Bij Sparta was ik
rechtsback en ik heb ook nog als
controlerende middenvelder ge-
speeld. Ik heb een goed doorzet-
tingsvermogen en volgens de trainer
heb ik een goed tactisch inzicht. Ik
heb af en toe wel eens last van mijn
linkerknie. Er zit sinds drie jaar een
scheurtje in mijn meniscus, waar-
door ik soms door mijn knie zak.
Nee, een operatie was niet nodig. Ik
moest wel krachttraining doen.’’
Schreij voetbalt niet alleen bij

SVS, maar zet zich ook actief in voor
de Capelse club. ,,Samenmet Rogier
Lange train ik het vierde dameself-
tal. Mijn vriendin speelt er ook in.
Ik vind het gewoon leuk om te doen.
Het is dan wel het vierde, maar ze
zijn net zo ambitieus als wij en wil-
len winnen. Wij staan op de tiende
plaats. Het gaat met vallen en op-
staan. We hebben veel voetballend
vermogen in de ploeg en voetballen
niet slecht, maar maken negen van
de tien keer de kansen niet af en dat
is ons manco. Maar goed, de jonge
gasten leren veel bij. En als we op de
helft van de competitie zijn, ver-
wacht ik wel dat we stappen hebben
gemaakt.’’

Frank Schreij is een clubman in hart en nieren

Traag groeiproces SVS
CAPELLE AAN DEN IJSSEL •
Voor Feyenoord-suppor-
ter Frank Schreij is voet-
ballen op zondag geen
optie. Zijn andere hobby
moet hij dan ook beoefe-
nen op zaterdag en
Schreij doet dat al bijna
heel zijn leven bij SVS. De
26-jarige aanvoerder is
inmiddels uitgegroeid tot
een clubman in hart en
nieren.

BLANCHEFLEUR BRASSINGA

,,Als we op de helft van de competitie zijn, verwacht ik wel dat we
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Frank Schreij

‘We maken
negen van de
tien keer de
kansen niet af ’

BLANCHEFLEUR BRASSINGA
NIEUWERKERK A/D IJSSEL • Zijn
droom kwam sneller uit dan ver-
wacht. Door het opstappen van trai-
ner-coach Lion van Klooster klopte
de technische commissie van korf-
balclub Nieuwerkerk aan bij Martijn
Reijm. Hij zei meteen ja en kende
met een overwinning op SDO een
droomdebuut. Aanstaande zaterdag
wacht de eerste wedstrijd in de zaal-
competitie uit bij Tjoba.
,,Demanier waarop ik hoofdcoach

ben geworden is niet leuk,’’ verklaart
Reijm. ,,Ik heb Lion gebeld, want hij
is een goede vriend en heb hem als
trainer en coach hoog zitten. Hij had
geen moeite ermee dat ik zijn taken
overnam. De magie tussen hem en
de spelersgroep was uitgewerkt. Ik
trof acht angstige spelers aan die
niet hard genoeg voor elkaar wilden
werken. De ploeg had totaal geen
vertrouwen meer. En mijn eerste
taak was om het vertrouwen terug
te brengen en duidelijkheid geven.’’
Reijm kent de club door en door

en korfbalt al vanaf zijn vijfde bij
Nieuwerkerk. ,,Ik was zelf weinig ta-
lentvol,’’ zegt de 31-jarige Nieuwer-
kerker. ,,Ik kan het spelletje heel

goed uitleggen, maar mijn eigen uit-
voering is ietwat minder. Ik ben tien
jaar trainer binnen Nieuwerkerk ge-
weest, daarnaast heb ik ook de
hoogste jeugdteams van IJsselvogels
en WION getraind. Ik was de afge-
lopen twee seizoenen trainer van
het tweede. We zijn twee keer gepro-
moveerd. Door mijn drukke werk-

zaamheden bij Detaned besloot ik
om het een jaar rustig aan te doen.
Mijn ambitie was om hoofdtrainer
bij Nieuwerkerk te worden en ik
was bereid mijn kans af te wachten.’’
Deze kans kwam sneller dan ver-

wacht. Op dinsdag 9 oktober stapte
Van Klooster op en vier dagen later
won Nieuwerkerk/Feenstra & Profi-

lease met Reijm aan het roer de
laatste veldwedstrijd van dit jaar. Op
eigen terrein werd SDO met 22-15
verslagen. Door de winst klom de
geplaagde ploeg naar de zesde
plaats in de overgangsklasse D.
Reijm heeft het vlaggenschip nu
vier weken onder zijn hoede en
heeft besloten om niks aan het team
te veranderen. Hij gaat met Kores
Punt, Ruben Datema, Christian
Dekkers, Matthijs Lansbergen, Eli-
anne de Roon, José Potuyt, Joyce
Harms en Leanne Scheek de zaal in.
,,Ik ken de selectie op een aantal

spelers na,’’ aldus Reijm. ,,Het is een
warm bad voor mij. Van Ruben was
ik al trainer bij de D1, maar met
Kores daarentegen werk ik nu voor
het eerst. Als coach van het eerste
voel je meer druk. Je ligt onder een
vergrootglas. Ik doe niet aan doel-
stellingen en ben geen ‘ranglijsten-
man’. Het is heel simpel. Op de trai-
ningen op dinsdag en donderdag en
op zaterdag tijdens de wedstrijd
geef je alles. Goed korfbal, dat is het
doel. Het team kan verdomd goed
korfballen en barst van de kwaliteit.
We willen zo lang mogelijk mee-
doen. Daar gaan we voor.’’

,,De manier waarop ik hoofdcoach ben geworden is niet leuk,’’ zegt
Nieuwerkerk-coachMartijn Reijm. FOTO FRANKDEROO

Droom vanMartijn Reijm komt sneller uit dan verwacht

VOETBAL
ZATERDAG
Topklasse: FC Lisse-SC Genemuiden, HHC-
Scheveningen, Katwijk-SV Spakenburg, Noord-
wijk-GVVV, Capelle-Kozakken Boys, Jodan Boys-
DETO Twenterand, Excelsior ’31-Barendrecht,
IJsselmeervogels-Rijnsburgse Boys (15.00 uur);
hoofdklasse B: Kloetinge-Achilles Veen, Nivo
Sparta-Excelsior Maassluis, Nieuw-Lekkerland-
Smitshoek, ASWH-RVVH, Zwaluwen-Alexandria
’66, XerxesDZB-Heinenoord (15.00 uur), Ste-
doco-Hoek (15.00 uur); 1B: FC ’s-Gravenzande-
Geinoord, Rijnvogels-GHC, Spijkenisse-Ben-
schop, Voorschoten ’97-BVCB, DSVP-SHO, Noot-
dorp-Vitesse Delft, RCL-Deltasport (15.00 uur);
1C: Almkerk-Alblasserdam, Terneuzense Boys-
VVGZ, Roda Boys/Bommelerwaard-Drechtstreek,
LRC-Altena, Sliedrecht-Heerjansdam, OranjeWit-
GPC Vlissingen (15.00 uur), Pelikaan-De Zwerver
(15.00 uur);2C: Sportclub Monster-HVC ’10,
LYRA-Haaglandia, TAVV-Valken ’68, Forum Sport-
SVC ’08, Naaldwijk-Gouda, Kagia-SEV, DUNO-
DSO (14.45 uur);2D: Hellevoetsluis-Spirit,
Strijen-Leonidas, Brielle-Pernis, Lombardijen-
CWO, OudeMaas-Den Bommel, NSVV-Zuidland,
VDL-Rozenburg;2F: SV Capelle-Ameide, DFC-SV
Meerkerk, Rijsoord-SVW,Wieldrecht-WNC, GDC-
Hardinxveld, SC Everstein-Rijswijkse Boys (15.00
uur), The Gunners-Leerdam Sport ’55 (15.00
uur);3B: CVV-Mercurius-DCV, Perkouw-PPSC,
Bolnes-Oudewater, Schoonhoven-FCMaense,
Soccer Boys-VVOR, TOGR-CVC Reeuwijk, Neptu-
nus-Schiebroek-Berkel;3C: KMD-Semper Altius,
Honselersdijk-Westlandia, MVV ’27-SV Duindorp,
Victoria ’04-Die Haghe, Maasdijk-CION, RAS-
Quick Steps, MSV ’71-SV Houtwijk;3D:De Jonge
Spartaan-FC Binnenmaas, OSV Oud-Beijerland-
Rijnmond Hoogvliet Sport, SNS-FC Vlotbrug,
Rhoon-’s-Gravendeel, SSS-Stellendam, SC Bot-
lek-Rockanje, DBGC-NBSVV;4B: Zestienhoven-
Sportief, WDS-Moerkapelle, Siveo ’60-Bergam-
bacht, Lekkerkerk-Alphia, Hazerswoudse Boys-
SVS, SPV ’81-Linschoten;4D: Swift Boys-DVO
’32, Verburch-Hermes DVS, Quintus-VVK, HPSV-
Vredenburch, GDA-Loosduinen;4E: SV Simons-
haven-Zwartewaal, Bernisse-RFC 2000, Herman-
dad-Egelantier Boys, TransvaliaZW-WCR, PSV
Poortugaal-LMO, Real Parbo-Kocatepe (15.00
uur);4F:DRL-NTVV, SC Zuiderpark-IJVV De
Zwervers, Piershil-DVV ’09, OFB-ZBVH, GOZ-Zink-
wegse Boys, Goudswaardse Boys-Melissant,
WFB-Herkingen ’55.

Vrouwenvoetbal: hoofdklasse A:HTC-
RVVH (12.30 uur), VIOD-Smerdiek, SV Zwolle-
Wartburgia, Reiger Boys-SSS (14.45 uur), SC ’t
Zand-Ter Leede 2 (14.45 uur).

Alle wedstrijden beginnen om 14.30 uur, tenzij
anders aangegeven.

ZONDAG
Hoofdklasse A:HFC EDO-De Zouaven, Nieu-
wenhoorn-Westlandia, FC Hilversum-DHC, Quick-
SC Feyenoord, Argon-Alphense Boys, RKAVV-
Elinkwijk, Leonidas-Koninklijke HFC (14.30 uur);
1B: DeMeern-Boshuizen, UVS-Excelsior ’20,
ADO Den Haag-PFC, RKDEO-SJC, Neptunus-
Schiebroek-Kocatepe, VOC-Nieuwerkerk, Magreb
’90-VELO;2C:Oliveo-Vredenburch, HMSH-Voor-
schoten ’97, TOGB-Wilhelmus, VUC-Nieuwkoop,
Schipluiden-Meerburg, Delft-GDA, GONA-HVV;
2D: UNIO-Olympia, OVV-VFC, Spartaan ’20-CVV
Zwervers, SCO ’63-PSV Poortugaal, Slikkerveer-
DRL, DONK-XerxesDZB, AGE-Unitas;3B:Haas-
trecht-DHL, Verburch-ESTO, ONA-Concordia,
VEP-Groeneweg, Gouda-Dilettant, Stolwijk-Woer-
den, Bodegraven-Full Speed;3C: Laakkwartier-
Wateringse Veld, SVV-Steeds Hooger, Graaf Wil-
lem II-VAC-Excelsior R., ODB-FCMozaiek, TAC
’90-Erasmus (14.30 uur), Ommoord-De Ster
(14.30 uur), GSC ESDO-CKC (14.30 uur);3D:
Flakkee-RDM,WCR-Hekelingen, LMO-GLZ Delfs-
haven, DHZ-DEHMusschen, JHR-Meeuwenplaat
(14.30 uur), Abbenbroek-OHVV (14.30 uur), Anti-
barbari-BZC ’95 (14.30 uur);4B: Zoetermeer-
RVC ’33, Nicolaas Boys-Moordrecht, ASW-Ca-
bauw, Wippolder-Ammerstol, Hermes DVS-Gou-
derak, Aeolus-Floreant (14.30 uur);4D: CWO-
Voorwaarts, SVDPW-SVH, SC Spaland-Delfia,
DRGS-Blijdorp, Taurus-VOB (14.30 uur), HWD-
Hargasport (14.30 uur);4E: FIOS-Besiktas,
Zwarte Pijl-Vierpolders, Coal-FC Pretoria, Over-
maas-TransvaliaZW, Maasstad Tediro-HOV/
DJSCR, Hillegersberg-NOCKralingen.

Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur, tenzij
anders aangegeven.

ROTTERDAM • Manuel Mon-
teiro mist aanstaande zater-
dag de thuiswedstrijd tegen
DVO ’32. De trainer van Swift
Boys is gisteren in het Rotter-
damse Ikazia Ziekenhuis ge-
opereerd aan zijn linkerknie.
De Rotterdammer moet mini-
maal twee dagen in het zie-
kenhuis blijven. De taken van
Monteiro worden overgeno-
men door Jur Oldenburg, die
afgelopen seizoen een punt
achter zijn carrière heeft
gezet. Swift Boys staat met ze-
ventien punten uit negen
duels op de tweede plaats in
de vierde klasse D en treft in
DVO ’32 de nummer zeven
van de ranglijst. ,,Ik heb een
standbeencorrectie onder-
gaan,’’ verklaart Monteiro.
,,Mijn standbeen stond scheef
en de chirurg heeft pinnen in
mijn benen en botten gezet.
Ik mag mijn been niet belas-
ten, dus het is niet verstandig
om de ploeg te leiden. Geluk-
kig heb ik met Jur een goede
vervanger op de bank zitten.’’

Monteiro
mist duel


