
Terborg/Silvolde JO13-1 2021-2022 
 

 
 

Een onvergetelijk weekend in Limburg 
 
Na weken van voorbereiding, voorpret, en gesprekken over ons teamweekend in Limburg, 
was het afgelopen weekend eindelijk zo ver. 
 
Op vrijdag 27 mei om 12.00 uur stapten we met 14 spelers en 5 begeleiders in onze 
geleende busjes, waarvoor wij Kaak en Andriessen nogmaals ontzettend willen bedanken. 
We begonnen aan ons avontuur in Limburg.  
 

 
 
Maarliefst 3 uur was het rijden, een half uurtje pauze inbegrepen. Dit was voor sommige 
spelers eigenlijk te ver, Julian vroeg namelijk om de 10 minuten: ‘’ hoelang moeten we nog 
rijden’’?  Nadat dit een aantal keer gebeurd was, besloten de andere reisgenoten van Julian 
hem telkens te vertellen hoelang de rit nog zou duren! 
De reis naar Limburg was gezellig, het liedje van Rowwen Hèze over 
Limburg was een succes en werd luidkeels meegezongen HET IS EEN 
KWESTIE VAN GEDULD, TOT HEEL HOLLAND LIMBURGS LULT!  
 
Eenmaal aangekomen bij ’t Zinkviooltje, de camping met eigenaresse 
Anja, die ons goed op weg hielp en ons de regels duidelijk maakte, was 
het uitpakken geblazen. De stapelbedden, die voor de spelers klaarstonden werden al gauw 
omgebouwd tot 1 groot en lang bed, want… niemand slaapt alleen (behalve Roel)! 
Meermaals vertelde de leiding dat het verstandig is om de kleding in je eigen tas te houden 
en alles snoeppapiertjes en rotzooi direct in de vuilniszak te gooien, dit was natuurlijk 
kansloos, bleek later tijdens het opruimen. 
 
Eenmaal geïnstalleerd was het tijd voor wat vrije tijd: voetballen op het grasveld en spelen 
op de tafeltennistafel buiten en de geïmproviseerde tafel binnen.  
 
Rond 17.00 uur was het tijd voor het eten, al was het eigenlijk het gehele weekend eten, 
eten, eten, dit kwam door de kunsten van onze ‘’chef-kok’’ Roeland van Holen, die 
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meermaals liet zien over ontzettend goede en vooral zorgzame 
kwaliteiten te beschikken. En dan met name op het gebied van 
voedsel. De spelers (en ook de leiding) kwam het gehele weekend 
absoluut niets te kort. Van heerlijke bami en nasi, tot de lekkerste 
chips, snoep en zelfs spareribs. Niets ontbrak tijdens het 
weekend. Aangezien niet de gehele staf over een six-pack 
beschikt, konden sommige beter lopend (of rollend) terug naar 
huis in plaats van met het busje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het eten was het tijd voor het bowlen. Tegenover het stadion van Roda JC was een 
prachtige bowlingbaan, maar misschien nog wel veel leuker… er stond een air hockey tafel! 
De eerste wedstrijden werden onderling gespeeld, iedereen mocht spelen en de trainers 
(Chareld en Joey) speelden ook tegen elkaar, en dit allemaal voor de felbegeerde beste 
trainer van de JO13-1 Cup, mede mogelijk gemaakt door Maikel van Wijk.  
 
Het ging er ontzettend fanatiek aan toe en sommige spelers gingen al met een mentale 
achterstand richting de bowlingbaan. De wedstrijd tussen de trainers was uitgesteld tot na 
het bowlen, zo konden we de sfeer op de baan nog even positief houden. 
 
Na het uurtje bowlen was het moment aangebroken, 
en het was vrij duidelijk. Trainer Chareld speelde 
Joey ‘’volledig van de mat’’ en won de wedstrijd 
overtuigend (al tikte hij wel 2x de schijf voor de lijn 
weg met zijn andere hand). 
 
Na het bowlen en de spannende strijd vervolgde we 
onze weg, terug richting de accommodatie, waar de spelers zelf mochten kiezen wat ze 
gingen doen. Buiten werd er nog even gevoetbald, binnen gezellig gepraat en vooral heel 
veel gegeten. Rond 23.30 was het verassend stil op de bovenverdieping, terwijl de leiding 
zich net had verplaatst van buiten naar binnen. Wat bleek, de spelers lagen bijna allemaal te 
slapen, wij geven eerlijk toe dat we dit nog nooit mee hadden gemaakt…?? 
 
Zaterdagochtend, voor de spelers eigenlijk wel goed dat ze zo vroeg waren gaan slapen want 
om 06.00 uur stond Chareld met een toeter in de kamer! Van schrik begonnen spelers te 
schreeuwen, huilen en een aantal stonden direct naast hun bed. Doel bereikt, allemaal 
wakker. 
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Even heerlijk ontbijten en dan op weg naar het complex van 
Venlosche Boys, waar ons een aantal zware wedstrijden te wachten 
stonden. Tegen onder andere Duitsers en 1e klassers. 
 
De wedstrijden waren, zoals het hele seizoen al… wisselvallig. De 
laatste twee waren eigenlijk het leukst. Tegen Duitsers was de 
stand na het laatste fluitsignaal gelijk, penalty’s. En wie zegt dat Hollanders daar niet goed in 
zijn, die had even bij Terborg/Silvolde JO13-1 moeten 
komen kijken. De eerste penalty van der Mannschaft 
werd katachtig uit de bovenhoek gedoken door keeper 
Gijs. 5 spelers van onze ploeg schoten koelbloedig raak, 
BAM, JUICHEN, FEEST CONFETTI!  
 
Door deze uitslag speelde we nog een wedstrijd, en ook 
na deze volledige speeltijd, moest de wedstrijd worden 
beslist door penalty’s. Zelfverzekerd gingen de geel-
zwart-witte achter de bal staan, 1 voor 1 schoten ze opnieuw raak, er waren zelfs weinig 
zenuwen te zien (behalve bij Kim, de moeder van Lovis die zichtbaar ontzettend blij was na 
de goede penalty van haar dochter).  Ook deze 5 penalty’s werden netjes binnengeschoten, 
soms prachtig in de hoek, soms met een klein beetje geluk (toch Stijn van Wijk). 
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Nadat alle spannende penalty’s waren gescoord, we ontzettend hadden gejuicht en alle 
ouders weer waren bijgekomen van de bloedstollende spanning, was het tijd voor de 
prijsuitreiking en Maikel’s penalty bokaal. Dit was zeker niet minder spannend dan de 
penalty’s die een half uurtje eerder werden genomen.  
 
Alle spelers mochten schieten op keeper Chareld. Missen is af, scoren is door naar de 
volgende ronde. Veel spelers bleven maar scoren. De finale ging uiteindelijk tussen onze 
jongste speler Fenn en aanvoerder Mick. Laatstgenoemde ging er uiteindelijk met de winst 
vandoor.  
 
Na een geweldig toernooi in Venlo vervolgden wij onze weg richting de camping. Dit was 
echt het moment waarop de eerste spelers ‘’kapot’’ waren. Slapend in de bussen, vragen 
hoelang het nog rijden is en veel gepuf. Natuurlijk moest er nog even gestopt worden bij de 
Ah XL want leider Roel moest de voedselvoorraad aanvullen. 
 
Eenmaal aangekomen, was er nog even wat vrije tijd. Een aantal spelers besloten dat het 
best een goed idee was om te gaan zwemmen in de Geul. 

 
 
Na het zwemmen was het tijd om te gaan eten. Natuurlijk kon dat maar één ding zijn, het 
was vandaag namelijk de Internationale Hamburgerdag. Heerlijke broodjes hamburger, en 
voor de leiding (+ een aantal spelers die interesse hadden) waren er ook spareribs. Nog even 
een vraag voor 10 extra kruisjes: Wat zegt Maikel hier tegen Stijn?  
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Om 19.30 uur stond eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het gehele weekend op het 
programma. De quiz, het laatste moment waarop er nog kruisjes verdiend konden worden. 
 
De teams waren willekeurig in 3 groepen 
verdeeld. Nadat alle vragen waren gesteld, 
alle opdrachten waren voldaan (waaronder 
het tekenen van het prachtige Feyenoord 
logo) was de uitslag bekend. Team THE 
CHAMPIONS was de winnaar van de quiz, en 
kreeg daardoor zelfs 10 kruisjes. 
 
Nadat de punten bij de kruisjes waren 
opgeteld, was het tijd voor het grote moment.  
Een jaar lang is er gestreden voor de 
Kruisjescup. Trainingen lang ging het er 
fanatiek aan toe, afrondoefeningen konden  
niet meer normaal gedaan worden, want altijd 
stonden er kruisjes op het spel.  
 
Het was spannend bovenin, het scheelde 
maar 1 punt tussen de nummer 1 en 2. De 
uiteindelijke winnaar was Stijn van Wijk. Hij liet het hele jaar zien dat hij ontzettend hard 
werkte, ontwikkelde zich als speler en als mens ongelooflijk goed en is dan ook de terechte 
winnaar van de Kruisjescup. Voor het hele team was er een prijs, de eindstand bepaalde wie 
als eerst zijn/haar prijs mocht kiezen. Na de uitreiking van de Kruisjescup was het tijd voor 
de Champions League finale tussen Liverpool en Real Madrid. Door omstandigheden was het 
kijken op het grote scherm geen succes. Echter door creatief handelen kwam het toch 
helemaal goed. Van slapen kwam het deze nacht een stuk minder. De leiding lag vroeg in 
bed en de spelers waren ook redelijk vroeg op hun kamer. Echter was het tot laat in de nacht 
nog gezellig. Meerdere malen was er geschreeuw te horen vanuit de kamer van de spelers. 
Met name Jonie kwam er vaak bovenuit.  Het bleef lang onrustig.  
 

                          
 
 
 



Terborg/Silvolde JO13-1 2021-2022 
 

 
 

Op zondagochtend was het uitslapen geblazen, want nu werden de spelers pas rond 08.00 
uur wakker gemaakt. Dit keer niet door een toeter, het was vandaag iets subtieler.  
 
Het meest verschrikkelijke van het teamweekend moet dan nog gebeuren. Het opruimen 
van de slaapkamer! Dit ging eigenlijk ontzettend snel. Iedereen hielp elkaar en alles was snel 
netjes.  
 
Na het opruimen, het ontbijt en het uitzwaaien 
van Anja, gingen we zwemmen in een prachtig 
zwembad in Gulpen. De begeleiding vermaakte 
zich prima in een paar comfortabele stoelen en 
de spelers sprongen, gleden en doken waar dat 
maar kon. 
 
Na het zwemmen, en de geïmproviseerde lunch 
van Roel op de parkeerplaats, gingen we 
Limburg verlaten. Terug naar de mooier Achterhoek.  
Maar natuurlijk niet zonder nog even een bezoek te brengen aan de mc Donalds.  
 

 
 
 
Nog even een stukje terugrijden, en vervolgens iedereen weer veilig thuis afzetten.  
 
We hebben ontzettend genoten van de reis in Limburg. We hebben genoten van de humor 
van de spelers, van de momenten dat iedereen elkaar hielp en vooral van het gevoel: 

‘’we zijn samen één team’’ 
 
Terborg/Silvolde JO13-1 2021-2022, bedankt voor het geweldige seizoen. Spelers die naar 
een ander team gaan, ontzettend veel plezier. En Bauke, je kan ons altijd bellen!  
 
  


