
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECTIE OP TRAINGSKAMP IN BENIDORM 
 

Kort (foto-)verslag van het trainingskamp van vrijdag 7 t/m maandag 10 januari 2022 
 
Aantal deelnemers: 25. 
 
Busreis naar Schiphol: vervoersonderneming Ringelberg 
 
Verblijf: Hotel Regente 
 
Trainingsaccommodatie: Deportivas Antoino Lópes Guerero. 
 
 
Chef d’équipe: Chris Fitskie. 
 
Organisatie: Trainingskamp.com  

 
 
 
Het trainingskamp werd mede mogelijk gemaakt door Businessclub S.O.S. Victoria’04, 

de ”Club van 50”, Joop Visser, Leo Don, het Bestuur van Victoria’04 en Jos Mens van . 
 
 
 
 
 
Vluchtgegevens Transavia 
Amsterdam - Alicante 
HV6143 
vertrek: 6.50 
Aankomst: 9.30 
 
Alicante - Amsterdam 
HV6646 
Vertrek: 20.30 
Aankomst: 23.20 



Vrijdag 7 januari 2022 
 
Van de oorspronkelijk 36 deelnemers verzamelden zich 26 (niet) uitgeslapen mannen om 2.45 uur bij 
Victoria’04. Helaas moesten 11 deelnemers zich door allerlei omstandigheden op het laatste moment 
afmelden i.v.m. corona-situaties en privéomstandigheden. De groep werd verwelkomd en verrast 
door Erick Meerten, die bereid was gevonden om een stevig ontbijt voor te bereiden. Hiervan werd 
dan ook – onder dankzegging – gretig gebruik gemaakt. De touringcar van de firma Ringelberg bracht 
ons vlotjes naar Schiphol, waar na het inchecken alle tijd resteerde voor het gezelschap om zich voor 
te bereiden op de vlucht. De handbagage en wedstrijdtassen kregen een plekje in het ruim van het 
vliegtuig, zodat een ieder zijn handen vrij had. Na het passeren van de douane konden enkele 
etablissementen op Schiphol worden bezocht voor een natje en een droogje. 
De 2,5 uur durende vlucht verliep probleemloos. Na aankomst op Alicante Airport werden de 
koffertjes opgehaald. Zoals het twee jaar gelden het geval was, bleek ook nu het rolkoffertje van één 
balende deelnemer zoek geraakt te zijn. Een practical joke, want het valies was eerder door een 
grapjas van de band gepakt. Helaas bleek één van de twee grote wedstrijdtassen op Schiphol niet te 
zijn ingeladen in het vliegtuig. De zware tas werd pas na twee dagen in Hotel Regente afgeleverd ! Na 
het onverwachte oponthoud kon de reis in de gereed staande bus naar het hotel in Benidorm 
worden vervolgd. 
In Hotel Regente werden de toegangspasjes van de kamers uitgereikt en een eenvoudig maar 
heerlijke sportlunch stond klaar. De hotelkamers bleken keurig verzorgd te zijn met uitstekende 
bedden. De groep kreeg alle gelegenheid om van de vroege reis bij te komen en om zich voor te 
bereiden op de training, die na de lunch op het programma stond. In de tussentijd werd alles in het 
werk gesteld door bereidwillige medewerkers van de reisorganisatie Trainingskamp.com om ballen, 
een volleybalnet en een ballenpomp op te halen i.v.m. het ontbreken van deze spullen, die zich 
bevonden in de niet meegereisde wedstrijdtas. 
Bij een heerlijk temperatuurtje en onder een prettig zonnetje werd de 1,5 uur durende training 
afgewerkt. De begeleiders vonden een zonnig plaatsje op het terras voor de kantine. 
De lange dag werd afgesloten met een bezoek aan het uitgaanscentrum van Benidorm, dat niet zo 
levendig als andere jaren bleek wegens sluiting van veel etablissementen i.v.m. de heersende corona.  
 

  



Zaterdag 8 januari 2022 
 
Na een voor sommigen korte doch enerverende nacht diende iedereen zich om 9.30 uur te melden 
bij het ontbijtbuffet. Een aantal bleek zich te hebben vergist in het tijdstip en schitterde op dat 
tijdstip door afwezigheid. Voorts bleek dat het avondje-uit enigszins pijnlijk was beleefd door enkele 
ongelukkigen met als gevolg einde oefening wat betreft de op zondag te spelen oefenwedstrijd. 
 
In de ochtend onder een stralend zonnetje en strakke blauwe lucht werd een balletje getrapt op het 
strand. Voetvolley in het mulle zand bleek toch wel een lastige tak van sport te zijn, want sommigen 
vielen spontaan om. Na afloop waagde een paar spelers het om een frisse afkoelende duik te nemen 
in de zee. Bij terugkomst werd niet door allen gebruik gemaakt van de gereed staande en uitgebreide 
lunch, want halverwege de voettocht naar het hotel bleken de letters KFC een magnetische werking 
te hebben op de hongerige maag. 
 
De vrije middag werd door iedereen op zijn eigen manier doorgebracht. De meeste spelers vetrokken 
naar Alicante om het uitgaansleven te bezoeken in de verwachting dat daar meer te beleven zou zijn 
dan in Benidorm. Een deel van de begeleiding koos voor het spelen van golf en de overigen spoelden 
de opkomende jetlag weg op het terras van de hotelbar. Het Hollands café Moby Dick werd bezocht 
door enkele stafleden.  
 
Na het uitstekende diner in het hotel werd de avond afgesloten met een pittige wandeling over de 
uitgestrekte boulevard van Benidorm. De stappenteller kon het nauwelijks bijhouden ! Het biertje ter 
afsluiting van de dag smaakte uitstekend. 
 
 
 

 
      



Zondag 9 januari 2022 
 
Na het ontbijt stond een ontspannen wandeling over de boulevard op het ochtendprogramma. Bij 
een heerlijk temperatuurtje koos een aantal voor de korte broek, want het zonnetje scheen op menig 
bolletje. Het was gezellig druk, de plaatselijke bevolking en de overwinteraars genoten met volle 
teugen van de zonnige zondag. De wandeling werd afgesloten met een bezoek aan een terrasje. Bij 
terugkomst bleek, dat Transavia woord had gehouden, want de wedstrijdtas was bezorgd in het 
hotel. Na de lunch was er gelegenheid om te relaxen ter voorbereiding op de laat in de middag te 
spelen oefenwedstrijd tegen PAX uit Hengelo (Gelderland). 
 
Op de sportvelden (kunstgras) van Deportivas Antonio Lópes Guerero waren enkele Nederlandse 
voetbalclubs aan het trainen en Excelsior’20 speelde een wedstrijd. De eenvoudige maar keurige 
accommodatie beschikte over ruime kleedkamers en prima velden. De oefenwedstrijd tegen PAX kon 
worden aangevangen met slechts 12 fitte spelers. De combinatie van Victoria’04 begon aarzelend 
aan de oefenpot, want de tegenstander speelde tamelijk stug en fanatiek. PAX kwam vrij snel op 
voorsprong, maar naar mate de wedstrijd vorderde kwam Victoria’04 beter in het spel. De doelman 
van de tegenstander werd een paar keer op de proef gesteld. Vlak voor de rust profiteerde PAX van 
een onoplettendheid in de laatste linie, waardoor de rust inging met een 0-2 achterstand. In de 
tweede helft wist Victoria’04 het initiatief naar zich toe te trekken en dit uit te drukken in drie fraaie 
treffers. Man of the match Jur de Visser scoorde fraai 1-2, aanvoerder Oscar Knecht bracht de stand 
op 2-3 en in de slotfase bepaalde Nils Gliszmann de eindstand op een verdienstelijk 3-3 gelijkspel. 
 
Tijdens de avond gaf een enkeling de voorkeur aan het diner in het hotel.  De technische staf en 
overige begeleiders lieten zich verwennen in een tapasrestaurant in het oude centrum van 
Benidorm. De avond werd afgesloten in een café op de boulevard, dat speciaal voor de Victorianen 
spontaan de deuren opende. De nachtelijke uurtjes werden door een aantal doorgebracht in een 
nachtbar, waar ook spelers van Excelsior’20 aanwezig waren. De boksbal kon de pret niet drukken. 
 

  



Maandag 10 januari 2022 
 
Op de laatste en warmste dag van het verblijf te Benidorm konden de koffers worden ingepakt. 
Hiervoor was alle gelegenheid, want de kamers behoefden pas om 16.30 uur te worden verlaten. Na 
het ontbijt bleven sommigen op hun kamer of zochten het terras van de hotelbar op. De begeleiders 
kozen of voor een potje golf of voor een bakkie koffie op de zonovergoten boulevard. Bij een 
temperatuurtje van 21 graden smaakte het bruine vocht heel goed.  
 
Na de lunch werd de tijd ingevuld met een voetbalquiz, dat werd gepresenteerd door Jur de Visser en 
Jens Valk. De pittige vragen leidden vaak tot discussies of lag het aan de akoestiek, dat de 
vraagstelling soms onverstaanbaar was ? De ploeg van Vincent v/d Bogerd scoorde het beste. 
 
Na het inleveren van de pasjes kon de busreis worden aangevangen naar de luchthaven van Alicante. 
Bij aankomst bleek, dat meerdere voetbalclubs moesten inchecken voor de vlucht naar Eindhoven, 
Rotterdam of Amsterdam. Zonder vertraging kon de terugvlucht worden aangevangen om keurig op 
tijd op Schiphol te landen. Helaas zorgde tijdens de gehele 2,5 uur durende vlucht een huilbaby 
luidkeels voor het storen van de slaap. De bus van de firm Ringelberg stond klaar en bracht de 
vermoeide groep naar de accommodatie van Victoria’04. Moe maar voldaan ging iedereen 
huiswaarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE ZATERDAGSELECTIE BEDANKT IEDEREEN, 
DIE AAN HET TRAININGSKAMP IN WELKE VORM DAN OOK EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD !!



DE DEELNEMERS AAN DE REIS NAAR BENIDORM WAREN: 
 
SPELERS:     BEGELEIDING: 
Bart van der Hoeven    Chris Fitskie 
Casper de Hoop    Joop Visser 
Jens Valk     Leo Don  
Jochem van der Hoff    Marcel van Vliet 
Joël Wiegers     Martijn van Deventer 
Jur de Visser     Peter Roodenburg 
Lars van der Borden    Warry van Wattum 
Nailey Girigorie     Wout van Dommele 
Nils Gliszmann     Arie Noordhoek 
Oscar Knecht  
Rens van Huet 
Robert Post 
Robbin Winsveen 
Roy Meerten  
Timo van Putten 
Vincent van den Bogerd 
 

  



FOTO’S OM DE ONTSPANNEN SFEER TE PROEVEN 
 

  



 
 

   


