
 

 

 

ZATERDAGSELECTIE BEZOEKT DE BASTARDS IN BENIDORM 

Kort (foto-)verslag van het trainingskamp te Benidorm van zaterdag 11 t/m dinsdag 14 januari 2020 
 
Aantal deelnemers: 32.  
 
Busreis naar Schiphol en van Eindhoven: vervoersonderneming Ringelberg 
 
Verblijf: Hotel Marina Resort. 
 
Trainingsaccommodatie: Deportivas Antoino Lópes Guerero. 
 
 
Chef d’équipe: Chris Fitskie. 
 
Organisatie: Creativ-eventZ. 
 

 
Het trainingskamp werd mede mogelijk gemaakt door de Businessclub van Victoria’04 

alsmede de ”Club van 50” en het Bestuur van Victoria’04. 
 
 
 
 
 
Vluchtgegevens Transavia 
Amsterdam - Alicante 
HV6149 
vertrek: 17.55 
Aankomst: 20.35 
 
Alicante - Eindhoven 
HV6626 
Vertrek: 11.05 
Aankomst: 13.45 

 

 

 

 

Wapen van Benidorm   



Zaterdag 11 januari 2020 

Alle deelnemers meldden zich op het afgesproken tijd tussen 13.30 en 

13.45 uur bij Victoria’04. De touringcar van de firma Ringelberg bracht ons 

vlotjes naar Schiphol, waar na het inchecken alle tijd resteerde voor de 

groep om zich voor te bereiden op de vlucht. De handbagage kreeg een 

plekje in het ruim van het vliegtuig, zodat een ieder zijn handen vrij had. Na 

het passeren van de douane konden de winkeltjes en etablissementen op 

Schiphol worden bezocht.  

De 2,5 uur durende vlucht verliep aangenaam. Na aankomst op Alicante 

Airport werden de koffertjes opgehaald. Het rolkoffertje van één balende deelnemer bleek zoek 

geraakt te zijn. Een practical joke zou hieraan ten grondslag hebben gelegen, want het valies was 

eerder door een grapjas van de band gepakt. De stemming zat er meteen in om vervolgens te kunnen 

instappen in de gereed staande bus naar het hotel in Benidorm.  

Na een rit van ca. 25 minuten werd het Hotel Marina Resort bereikt, waar we in de hal werden 

verwelkomd door een versteende Marilyn Monroe. Elke deelnemer kreeg een toegangspasje via de 

geduldige receptionisten. De ruime kamers bleken keurig verzorgd te zijn met uitstekende bedden. 

Voorts werden de Victorianen ontvangen door het hotel met een prima verzorgde broodmaaltijd.  

De lange dag werd afgesloten met een bezoek aan het levendige uitgaanscentrum van Benidorm. 

   



Zondag 12 januari 2020 

 

Na een voor sommigen korte maar zeer gezellige nacht diende iedereen zich om 9.00 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 een ongelukkige tijdens het avondje-uit zijn hand 

behoorlijk had geblesseerd na een (fatale) klap tegen een boksbal-automaat met als gevolg einde 

oefening wat betreft de trainingen. 

Na het heerlijke ontbijt werden de benen gestrekt middels een wandeling over de drukke bevolkte 

boulevard van Benidorm. De Benidorm basterds in hun scootmobiels en overwinteraars bleken volop 

aanwezig om eveneens van een heerlijk zonnetje op het bolletje te genieten. Na terugkomst was er 

voldoende tijd om de slaap in te halen. De relaxte afsluiting van de ochtend werd gevolgd door het 

nuttigen van de overheerlijke lunch in het hotel.  

De vrije middag werd door iedereen op zijn manier doorgebracht. Enkele stafleden brachten een 

kennismakingsbezoek aan het trainingscomplex (op een kwartier loopafstand) ter voorbereiding op 

de eerste training, die om 18.30 uur gepland stond. Op de sportvelden (kunstgras) van Deportivas 

Antonio Lópes Guerero waren enkele Nederlandse voetbalclubs zoals A’66 – Suurhuisterveen – Die 

Haghe – SHO aan het trainen of speelden een wedstrijd. De eenvoudige maar keurige accommodatie 

beschikte over ruime kleedkamers en prima velden. 

Aan het eind van de middag verzamelde de groep zich om te voet naar het trainingsveld te gaan. 

Denzel Asmus maakte de training niet mee, want verbleef op dat moment in het nabij zijnde 

ziekenhuis om zijn hand te laten verzorgen door een medisch specialist. De 1,5 uur durende training 

kenmerkte zich door gevarieerde loopoefeningen en werd afgesloten met een bal. Na de pittige 

training kon iedereen zich gaan opfrissen in het hotel om vervolgens het culinaire diner in het hotel 

te gaan nuttigen. De avond werd doorgebracht in het nachtleven van Benidorm of in het hotel, waar 

in het aangrenzende en druk bezochte café levende muziek ten gehore werd gebracht. 

 

      



Maandag 13 januari 2020  
 

Om 9.00 uur werd aangeschoven bij het ontbijt in het hotel. De 
heerlijke gerechten vonden hun weg naar de hongerige kelen. Het 
ochtenprogramma werd ingevuld door een voetbalquiz, dat was 
voorbereid door Dwight Visser en Jur de Visser. Er werden groepen 
geformeerd, die de soms pittige vragen trachtten te beantwoorden. 
Dat scherven geluk brengen, daar was ook hier sprake van. 
 

 
 
Aan het begin van de middag was de tweede training gepland.  
De spelers werden belast met gevarieerde baloefeningen en een 
afsluitend partijspel. Terloops werd de groep in kennis gesteld van 
de contractverlenging van Warry van Wattum en Joop Visser.  
 
 
 
 
De middag werd relaxed doorgebracht op het terras van het zwembad bij het hotel of een bezoek 
aan het oude centrum van Benidorm. Het Hollands café Moby Dick werd bezocht door enkele 
stafleden. In het begin van de avond gaf een enkeling de voorkeur aan het diner in het hotel. 
Anderen lieten zich verwennen in een (tapas-)restaurant in het oude centrum van Benidorm. Ter 
afsluiting van het verblijf in Benidorm werden nog enkele horecazaken bezocht. De avond werd 
afgesloten op het verwarmd terras van het inpandige café van het hotel, waar wederom levende 
muziek ten gehore werd gebracht. De boksbal kon de pret niet drukken…… 
 

  



Dinsdag 14 januari 2020 

De groep diende zich op een vroeg tijdstip te melden in de hal van het hotel (6.30 uur). Na inlevering 

van de toegangspasjes kon worden aangeschoven aan het ontbijtbuffet. Om 8.00  uur stond de bus 

klaar om de deelnemers te vervoeren naar Alicante Airport. Een enkeling bleek moeite te hebben 

met het vroege tijdstip, maar na enig aandringen kon toch de terugreis worden aangevangen. In 

Allicante aangekomen dienden de rolkoffertejs wederom in het ruim te worden geborgen. De 

douane kon vervolgens zonder problemen worden gepasseerd en de vlucht bleek niet vertraagd.  

Tijdens de landing zorgde de harde wind voor enige turbulentie, maar het vliegtuig werd soepel aan 

de grond gezet in Eindhoven. Bij het ophalen van de koffers bleek er in één geval een verwisseling te 

hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk werd het incident soepel opgelost na een bevrijdend 

telefoontje. Daardoor kon met enige vertraging de terugreis naar Vlaardingen worden aangevangen.  

Ter hoogte van Dordrecht werd de bus aangehouden door de rijkspolitie. De buschaffeur werd 

gecontroleerd op allerlei officiële papieren, die in orde bleken te zijn. Ondanks de vertragingen werd 

redelijk op tijd aangekomen bij Victoria’04, waar de deelnemers elkaar bedankten voor de gezellig 

dagen die in Benidorm zijn doorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ZATERDAGSELECTIE BEDANKT IEDEREEN, DIE AAN HET ZEER GESLAAGDE TRAININGSKAMP 

TE BENIDORM IN WELKE VORM DANK OOK EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD !!  



DE DEELNEMERS AAN DE REIS NAAR BENIDORM WAREN: 

 
Miquel Asmus 
Jens Valk 
Vincent van den Bogerd 
Bob Planken 
Calvin Jongejan 
Jur de Visser 
Lars de Visser 
Timo van Putten 
Gianluca Been 
Elvin Ramos 
Nailey Girigorie 
Denzel Asmus 
Oscar Knecht 
Roy Meerten 
Jesse Schippers 
Jelle Blankestijn 
Delano Koning 
Michael Blok 
Jason von Michaëlis 
Dwight Visser 
Warry van Wattum 
Joop Visser 
Remco de Visser 
John Koning 
Arjan Oudenaarden 
Arwin Verburgh 
Chris van Kampen 
Chris Fitskie 
Arie Noordhoek 
Rob Maat 
Bas van Os 
Peter Roodenburg 

  



FOTO’S OM DE ONTSPANNEN SFEER TE PROEVEN 

  



 

 

   


