
 

 

 

ZATERDAGSELECTIE DOET AAN TEAMBUILDING IN NEWCASTLE 

Kort verslag van het trainingskamp Newcastle van vrijdag 18 t/m zondag 20 januari 2019 
 
Aantal deelnemers: 34. 
 
Verblijf: Premier Inn Millenium Bridge Hotel, City Road, Quayside, Newcastle upon Tyne. 
 
Vervoer naar Schiphol:  Vervoersonderneming Vipre BV (sponsor heenreis)  

    en de terugreis werd gesponsord door de Club van 50 
 
Organisatoren:  
Rob Storm, Bert-Jan ”BJ” Heijmans en Mike. 
 
Het weekend werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren  
alsmede de ”Club van 50” en het Bestuur van Victoria’04. 
 
Vluchtgegevens  
Amsterdam- Newcastle 
KL0957 
vertrek: 8.25 
Aankomst: 8.45 (plaatselijke tijd) 
 
Newcastle- Amsterdam 
KL0964 
Vertrek: 17.30 
Aankomst: 19.55 

  



Vrijdag 18 januari: 

Thema: Sunderland en Houghton Town FC 

Omstreeks 5.30 uur In de vroege ochtend verzamelde de groep zich bij 

Victoria’04 met dank aan Dick Boxman, die bereid was gevonden de 

kantine te openen. Op tijd kon de bus (gesponsord door Jos Mens 

namens Vipre VB) vertrekken naar het vliegveld. Op Schiphol bleek er 

geen vertraging te zijn, zodat na een korte vlucht het KLM-vliegtuig 

veilig en zonder oponthoud landde op Newcastel International Airport, 

het op 10 na grootste vliegveld in het Verenigd Koninkrijk.  

De groep werd verwelkomt door organisator Bert-Jan ”BJ” Heijmans en zijn maat Mike, die ons naar 

de gereed staande bus begeleidden. Tijdens de tocht naar de Sunderland Academy stelden BJ en 

Mike zich voor en gaven enige toelichting op de omgeving van Newcastle en Sunderland, het verschil 

in cultuur en de haatgevoelens bij de supporters van Newcastle en Sunderland. The Geordies, zoals 

de inwoners van Newcastle genoemd worden, zijn vriendelijke mensen die nog heel erg vasthouden 

aan tradities. Ze spreken nog altijd hun eigen taaltje. Ze blinken uit in samen naar de pub gaan en 

feesten. Het hoeft dus niet gezegd te worden dat ook het uitgaansleven in deze stad geweldig is. 

Newcastle was ooit een scheepsbouwstad, maar is tegenwoordig beroemder vanwege het bruisende 

nachtleven. Voeg daar een verzameling uitstekende restaurants aan toe die gerechten uit de hele 

wereld serveren en het is geen wonder dat jonge feestgangers hun al dan niet zuur verdiende geld 

erdoorheen jagen in Newcastle. Hoewel deze zaken beslist een trekpleister vormen voor hippe 

jongeren en cultuurliefhebbers, zijn het de 'Geordies' die van Newcastle pas echt een bijzondere 

plaats maken. In de nachtelijke vrieskou bezorgden vooral de schaars geklede dames en soms kerels 

in korte broek een apart kijkspel voor de warm aangeklede Victorianen. 

Een tussenstop werd gemaakt bij de ”Engel van het noorden”. Op 

zo'n 15 minuten rijden uit het centrum van Newcastle, vind je het 

grootste kunstwerk van Engeland "angel of the north". Het beeld is 

ontworpen door Antony Gormley en voltooid in 1998, de hoogte is 

20 meter en de vleugels hebben een spanwijdte van 54 meter !  

 

De rit werd vervolgd naar het strand van Sunderland, waar de door 

BJ de meegebrachte belegde broodjes werden genuttigd.  

De tocht ging verder om 

kort stil te staan bij het 

imposante stadion van 

Sunderland, genaamd the Stadium of Light. De groep mocht 

de hoofdentree bezoeken, waar veel trofeeën te bezichtigen 

waren en het oudste schilderij ter wereld met een (heel 

grote) voetbalafbeelding. 

  



Kort daarna stopte de bus bij de Academy of Light van 

Sunderland. De club opende haar deuren in 2003 en 

wordt terecht beschouwd als een van de beste 

voetbaltrainingsfaciliteiten in Europa. De Academie is de 

thuisbasis van alle representatieve teams van 

Sunderland, van de jongste leeftijdsgroepen tot de U18, 

de U21 en senior squads, evenals het Sunderland Ladies-

team. De club heeft de prestigieuze status Categorie 1 gekregen onder de nieuwe EPPP-regels (Elite 

Player Performance Plan)  - het hoogst mogelijke niveau. De spelers van de club hebben toegang tot 

fantastische faciliteiten, waaronder een hydrotherapiezwembad, medische zorg van topklasse en een 

overdekte hal met een 4G-kunstgrasveld en tot 18 buitenplaatsen. 

Victoria’04 mocht de hal gebruiken voor een onderling toernooi, waar werd gestreden om de 

Sunderland Cup. De spelers genoten van de inspirerende omgeving en van het uitstekende kunstgras. 

De groep werd gesplitst in vier teams, die in een dubbel programma fanatiek streden om de eer. Het 

team Blackburn Rovers, bestaande uit Nailey Girigori, Denzel Asmus, Hafid Ben Sadik, Thijs Oomen, 

Kevin van der Meijs en Berry de Mos, mochten zich de winnaar noemen van de medailles mede 

dankzij de coaching van John Koning. 

Na afloop van het toernooi bracht de bus de groep naar het 

luxueuze hotel, waar de nette kamers werden opgezocht ter 

voorbereiding op de nog te spelen oefenwedstrijd tegen 

Houghton Town FC. Na een kwartiertje rijden werden de 

Victorianen hartelijk begroet door enkele sympathieke 

bestuursleden. De accommodatie van Houghton Town bleek 

heel eenvoudig te zijn met overjarige bankstellen in het 

clubhuis. Het wat veraf gelegen hoofdveld bleek enigszins bevroren te zijn. De tegenstander bleek 

een fysiek sterke ploeg met enkele behendige spelers. De lange dag bleek in de benen van de 

Victorianen te zitten, want sommigen waren niet vooruit te branden. Het sportieve duel eindigde 

uiteindelijk in een 3-1 nederlaag. Nailey Girigorie redde de denkbeeldige eer door kort voor tijd te 

doelpunten. De door de kou verkleumde spelers en begeleiders zochten snel de kleedkamers op. In 

het gezellige clubhuis stond een buffet klaar, dat zeer op prijs werd gesteld door de Vlaardingse 

bezoekers. Ook de biertjes vloeiden rijkelijk. 

De lange vermoeiende maar interessante dag werd afgesloten met een bezoek aan het gezellige en 

levendige uitgaanscentrum van Newcastle. 

 

 

  

http://www.premierleague.com/content/premierleague/en-gb/youth/elite-player-performance-plan.html
http://www.premierleague.com/content/premierleague/en-gb/youth/elite-player-performance-plan.html


Zaterdag 19 januari 2019 

Thema: Newcastle United FC en buffet 

 

The day after the night before begon met een uitgebreid en smakelijk Engels ontbijt in het hotel. Het 

bedienend personeel bleek heel aardig en hulpvaardig, zodat de sfeer er weer goed in kwam na een 

voor sommigen kort nachtje slapen. De uitlooptraining bestond uit een pittige wandeling door het 

centrum van Newcastle om te stoppen bij de Hustler Pool and Snooker Club.  

In de zeer grote accommodatie bevonden zich heel veel 

pool, american pool- en snookertafels voor alle partijen en 

vaardigheden. Er heerste een vriendelijke en gastvrije sfeer 

en de club een schot in de roos want een geweldige plek 

om te ontspannen voor een paar uur. De spelers werden 

opgesplitst in groepen van twee personen om een 

dartscompetitie te kunnen spelen. De begeleiders kozen 

voor één van de talrijke poolbiljarttafels om hun kunsten te 

vertonen. De winnaar van de dartscompetitie werd het koppel Jorge Gomes en Nick Verburgh. 

Vervolgens gingen de Victorianen te voet richting St. 

James Park, het imposante stadion van Newcastle, 

om vanaf de hoofdtribune de thuiswedstrijd te 

bezoeken van Newcastle United FC tegen Cardiff 

City. Beide ploegen bevinden zich in de onderste 

regionen van de Premier League en dat bleek ook 

wel in de loop van het degradatieduel. Cardiff Ciy 

kon geen potten breken en het slim counterende 

Newcastle United FC profiteerde dankbaar van enkele slippertjes in de defensie van de ploeg uit 

Wales. De teller stopte bij 3-0 voor The Magpies mede door de bezielende leiding van de coach 

Rafael Benitez. De doelpunten werden luid bejubeld door de supporters van het thuispubliek maar 

evenzeer door de Victiorianen. Na afloop werden de dorstige kelen gelaafd in de bar van de 

hoofdtribune. 

Om de innerlijke mensch te verstevigen werd een bezoek 

gebracht aan Lau’s 202 Buffet House. Een chique 

”vreetschuur” in de vorm van buffets met allerlei 

internationale gerechten, zoals kip, vlees, zalm, garnalen, 

noedels, pasta, enz.. De nagerechten omvatten zelfs 

versgebakken wafels ook teppanyaki en dim sum is in het 

buffet te verkrijgen. De vele smakelijke gerechten vonden 

hun weg in de hongerige magen van de Victorianen.  

Na het diner ging de groep te voet terug naar het hotel om even op adem te komen en om te kleden 

voor het uitgaansleven in het centrum van Newcastle.  

      



Zondag 20 januari 2019  
Thema: St. James Park en back home 
 
De zondagochtend werd gebruikt om uit te rusten van de alle vermoeienissen en de nachtelijke 
avontuurtjes. Na het wederom heerlijke Engelse ontbijt moesten de kamers ontruimd worden en de 
sleutelpasjes worden ingeleverd. De koffers werden opgeslagen in een aparte ruimte, zodat de 
Victorianen aan de laatste dag konden beginnen. Een enkeling bezocht de drukke winkelkstraten in 
hartje centrum van Newcastle.  
 
Terloops sloten de overigen zich aan om deel te gaan nemen aan 
de stadiontour in het St. James Park. Onze gids BJ bleek nog 
beter geïnformeerd te zijn dan de dame die ons door het 
imposante stadion gidste. De persruimte werd bezichtigd 
alsmede de beide kleedkamers. Die voor de bezoekende club 
bleek vrij eenvoudig te zijn ingericht, terwijl de ruimte voor de 
spelers van Newcastle United FC van alle luxe gemakken bleek te 
zijn voorzien. De grasmat mocht niet worden betreden, maar zag 
er prima verzorgd uit mede door de Philips lampen. De dug-outs 
waren aan elkaar gekoppeld, waarbij opviel dat de stoelen van 
Newcastleverwarmd konden worden en die van de bezoekende 
partij niet. Aansluitend werd een beoek gebracht aan de Fanshop 
van Newcastle United FC. 
 
Een korte wandeling naar de gereed staande bus betekende het einde van het bezoek aan 
Newcastle. De koffers werden werden opgehaald in het hotel om door te reizen naar het vliegveld. 
Met enige emotie werd afscheid genomen van de Victoria-vrienden Bert-Jan Heijmans en zijn maat 
Mike, die de Victorianen gedurende alle dagen met raad en daad hadden bijgestaan. De vlucht kon 
op tijd aangevangen worden en de KLM bracht ons weer in veilige haven op Schiphol. De aldaar 
gereed staande bus (ges[onsord door de Club van 50) bracht de ploeg vrij vlot naar het terrein van 
Victoria’04, waar een ieder werd opgewacht door de gereed staande familie. Wederom werd  een 
zeer geslaagd trainingskamp afgesloten met dank aan iedereen, die dit hebben mogelijk gemaakt. 
 
      



 

HOUGHTON TOWN FC-VICTORIA’04 18 JANUARI 2019, 17.00  uur 

selectie Victoria’04 

01. Jens Valk (k) 
02. Thijs Oomen 
03. Peter de Klein 
04. Bob Planken (a) 
05. Jur de Visser 
06. Calvin Jongejan 
07. Glenn de Visser 
08. Michael Blok 
09. Nailey Girigorie 
10. Donny van Balen 
11. Denzel Asmus 
12. Nick van Santen 
13. Denzel van Veen 
14. Jorge Gomes 
15. Thom van der Vaart 
16. Delano Koning 
17. Robert Post 
18. Kevin van der Meijs 
19. Nick Verburgh 
21. Dwight Visser (k) 
 
Technische staf:  

hoofdtrainer:  Rob Storm   
ass.-trainers:  Mari Visser, Berry de Mos 
begeleiding:   Hafid Ben Sadik, Abraham Habtezion 
    Fred Scheffers, John Koning 
    Arwin Verburgh, Remco de Visser 
chef d’équipe: Chris Fitskie 
grensrechter:  Peter Roodenburg 
teammanagers:  Rob Maat, Bas van Os, Arie Noordhoek 
  



De selectie beleefde afgelopen weekend een geweldig trainingsweekend in Newcastle. 

Hoogtepunten waren de training op de Sunderland Academy, het bijwonen van de wedstrijd 
Newcastle-Cardiff, de tour door St James Park en natuurlijk de fantastische sfeer het gehele 
weekend! 

-Vipre BV  
-ARJ trainingen 
-Marcel Speyer evenementenverhuur 
-Tegelzettersbedrijf Andreas van vliet 
-DCC demolition contracors consultancy 
-Sneakers Vlaardingen 
-MCS afbouw 
-Nailey 
-Sportcentrum Polderpoort 
-Hoogenboezem meubelen 
-Hoffman stukadoorsbedrijf 
-Orthodontiepraktijk Billet 
-Hetvoetbaldorp.nl 
-Jumbo Wuijts 
-Boris vloeren 
-R-design 

Wij als selectie willen de sponsoren nogmaals danken voor het mede mogelijk maken van het 
trainingskamp !  

 

 

 

  Marcel Speyer evenementenverhuur 



ENKELE SFEERFOTO’S 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


