
SELECTIE OP TRAININGSKAMP IN MAASTRICHT 

Kort (foto-)verslag van het trainingskamp van DONDERDAG 5 t/m ZONDAG 8 JANUARI 2023. 

Aantal deelnemers: 42. 

Busreis naar Maastricht: vervoersonderneming Ringelberg. 

Verblijf: Select Hotel Apple Park, Pierre de Coubertinweg 3 te Maastricht.  

Trainingsaccommodatie: Sportpark Geusselt Noord. 

Chef d’équipe: Chris Fitskie.  

Organisatie: Creativ-Eventz, Jochem van der Hoff, Chris Fitskie. 

Het trainingskamp werd mede mogelijk gemaakt door Businessclub S.O.S. Victoria’04, de ”Club van 

50”, het Bestuur van Victoria’04, PRMD Vastgoedbeheer BV, Jos Mens van Vipre,  

deelnemers “Blinde Poule”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wapen van Maastricht 

 

 

 

 



Donderdag 5 januari 

De Victorianen dienden zich te verzamelen bij Victoria’04. Iedereen was op tijd aanwezig, waarna de 

gereedstaande bus volgens schema om 12.00 uur vertrok naar Maastricht. Op een noodgreep na – 

een wit busje sneed plotseling de weg af van de bus – eindigde de reis (na een korte sanitaire 

tussenstop) omstreeks 14.45 uur bij het voetbalstadion van MVV, waarnaast ons viersterrenhotel is 

gevestigd. De keurige kamers (de meeste op de eerste etage) konden meteen worden betrokken. 

Nadat de koffers waren uitgepakt, konden de spelers zich voorbereiden op de training. 

Sportpark Geusselt Noord was op 10 minuten loopafstand te bereiken. Het bleek een fantastische 

accommodatie te zijn met veel sportvelden en faciliteiten. Zelfs Circus Renz had er een plekje 

gevonden. De temperatuur was prima. De gestaag neervallende motregen kon het enthousiasme 

geen afbreuk doen. De gevarieerde training werd door iedereen goed doorstaan.  

Rond 18.30 uur stond het diner klaar in het hotel om de innerlijke mens te versterken. De maaltijd 

voldeed prima, want voor ”elk wat wils” was gezorgd. De avond werd afgesloten in Grand Café Au 

Mouton Blanc in het centrum van Maastricht, dat te voet of per taxi werd bereikt. Er was een ruimte 

gereserveerd op de eerste etage, waar een bierproeverij werd verzorgd. Het biermerk Klinker werd 

gepresenteerd door de enthousiaste eigenaar van de gelijknamige brouwerij. De vier soorten bieren 

scoorden niet allemaal de hoogste waardering, maar de Tripel muntte uit in smaak en vond zijn weg 

in de dorstige kelen. 

De supergezellige avond in het etablissement werd afgesloten met een pittige voetbalquiz. De goed 

voorbereide vragenronde bleek niet eenvoudig. Het vinden van de juiste antwoorden kostte 

menigeen veel hoofdbrekens. Het onderdeel ”Victoria” was heel apart want bijzondere vragen over 

enkele selectiespelers en de trainer. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Uiteindelijk bleek het koppel 

Lars de Visser/Jelle Blankestijn de slimste van de avond te zijn. De lange en inspannende dag werd 

afgesloten of in het hotel dan wel in het bruisende nachtleven van lichtstad Maastricht. 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 6 januari 

Na een voor sommigen onrustige nacht stond het ontbijt klaar in het hotel. Gekozen kon worden uit 

verschillende broden en diverse verse etenswaren of een heerlijk Engels ontbijt met gebakken spek 

en roereieren, etc..  

Vervolgens werd de ochtend benut voor het afwerken van een training om de spieren weer op 

spanning te krijgen. Ook nu waren de weergoden ons niet goed gezind, want ondanks de prettige 

temperatuur viel er een gestaag neervallende motregen. Maar de selectie liet zich het spelplezier 

niet bederven en deed goed mee aan de diverse oefenvormen. Na de oefensessie zochten de 

kletsnatte mannen hun hotelkamer op om weer op krachten te komen, want er stond hen nog een 

inspannend programma voor de middag te wachten. 

In het hotel werd geluncht, waar voor iedereen wel iets lekkers af te halen viel. De sfeer was zeer 

relaxt te noemen. Alle deelnemers bereidden zich voor op het onderdeel Voetgolf, dat nu op het 

programma stond. Per taxi werd afgereisd naar het zeer uitgebreide complex van Fun Valley. Aldaar 

werd de groep ontvangen door Dick "Coocky" Voorn en zijn zoon, die beiden het voetgolf 

begeleidden. Good-old Coocky kon prachtig vertellen over zijn voetballeven als trainer in binnen- en 

buitenland en als assistent van Bert van Marwijk bij het Nederlands elftal. Ondanks de prachtige 

locatie diende het voetgolf plaats te vinden in regenachtig weer. Alle deelnemers lieten zich niet van 

de wijs brengen en zetten hun beste beentje voor op de drassige bodem. Een enkele bal (merk 

Masita) verdween in de Maas, maar ook dat kon de pret niet drukken. Aan het eind van de middag 

bleek Nailey Girigorie degene te zijn, die als beste gescoord had. 

Het avondeten werd genuttigd in het hotel. Wederom kon iedereen de innerlijke mens versterken 

met enkele heerlijke gerechten. Terloops bleken enkele weddenschappen te zijn afgesloten op de 

uitslag van de te bezoeken avondwedstrijd MVV-De Graafschap. Ruim 6400 toeschouwers waren 

aanwezig in Stadion De Geusselt, dat te voet werd bereikt want De Geusselt bevindt zich naast ons 

hotel. De club uit Doetinchem kwam verrassend op een 0-1 voorsprong, maar vlak voor rust kwam 

het aanvallend spelende MVV terug tot 1-1. Na de pauze scoorde het favoriet geachte MVV vrij snel 

de tweede goal. De Graafschap viel wel aan, maar kon geen potten breken. De gokkers, die op winst 

van MVV hadden ingezet, rekenden zich al rijk. Tot de laatste minuut waarin de stand werd 

gelijkgetrokken door de bezoekende club: 2-2. Dat was effe balen. De avond werd afgesloten in het 

nachtleven van Maastricht of aan de bar in het hotel (met after-party). 

 

  

 

 

 

 

 



Zaterdag 7 januari 

Na een voor sommigen inspannend nachtje stond het ontbijt weer klaar in ons luxe verblijf. De 

gevarieerde gerechten c.q. lekkernijen smaakten prima. Daarna was het even pauzeren in de 

hotelkamer en omkleden voor de training, die op het ochtendprogramma stond. Op Sportpark De 

Geusselt bleken inmiddels meer voetbalploegen aanwezig om een training af te werken. De relaxte 

training werd afgesloten met een grote partij tussen twee mix-teams van Victoria’04. De rode ploeg 

wist de spannende eindstrijd winnend doch enigszins geflatteerd af te sluiten met 4-1. Na deze 

ochtend-activiteit was er voldoende tijd om even de broodnodige rust te pakken en om te kleden 

voor het middagprogramma.  

Meteen na de lunch in het hotel brachten taxibusjes ons gezelschap naar het centrum van het 

levendige Maastricht om in groepjes te gaan deelnemen aan een digitale speurtocht mogelijk 

gemaakt door Outside Escape. De leuke interessante opdrachten en puzzels brachten menigeen op 

het verkeerde been. De antwoorden konden vaak gevonden worden op de vele gevelstenen aan de 

oude muren in het stadscentrum dan wel via hulpvragen. Na ruim twee uur door de nauwe straatjes 

al puzzelend te hebben geslenterd bleek, dat de meeste groepen de goede antwoorden scoorden. 

Iedereen had inmiddels een plekje gevonden op de verwarmde en druk bezochte terrasjes van Het 

Vrijthof. Na een heerlijk drankje te hebben genuttigd toog ons gezelschap naar Grand Cafe d’n Ingel, 

waar op de eerste etage een ruimte was gereserveerd voor het afsluitende diner. Voorafgaand aan 

de warme hap werd bekend, dat het team van Berry de Mos/Peter de Klein het beste de puzzeltocht 

had afgerond en ontving daarvoor een leuk prijsje. 

De avond werd afgesloten in het café ”In Den Ouden Vogelstruys”. In dit super gezellige maar ook 

historische etablissement was het een drukte van belang, want de gezellige Maastrichtenaren 

vonden hun weg hierheen. Het bleek een toplocatie om het trainingskamp feestelijk af te sluiten. De 

after-party in het hotel was niet minder succesvol. 

    



Zondag 8 januari 

Iedereen kreeg alle tijd om goed uit te slapen na alle vermoeienissen. Tot 10.00 uur kon worden 

ontbeten en om 11.00 uur diende de sleutel van de kamer bij de receptie te worden ingeleverd. De 

hoteldirecte maakte het gezelschap van Victoria’04 complimenten voor de wijze, waarop in het hotel 

was gelogeerd. De bus arriveerde op tijd, zodat klokslag 12.00 uur de terugreis naar Vlaardingen kon 

worden aangevangen om vervolgens omstreeks 14.45 uur bij Victoria’04 te arriveren. 

De volgende spelers en begeleiders maakten het trainingskamp in Maastricht mee: 

Jelle Blankestijn  Jesse Schippers 
Michael Blok   Jens Valk 
Lars van der Borden  Jur de Visser 
Chris Bruurmijn   Lars de Visser 
Dion Engelbracht  Joël Wiegers 
Nailey Girigorie   Robbin Winsveen 
Nils Gliszmann   Denzel van Veen meldde zich af ivm ziekte 
Hamza el Hasnaoui  Begeleiding: 
Bart van der Hoeven  Jan van der Lans 
Jochem van der Hoff  Raymond Kraaijbeek 
Casper de Hoop  Ferry Meerhof 
Rens van Huet   Martijn van Deventer 
Carsten Jansen   Arjan Oudenaarde 
Jiri de Jong   Rob Maat 
Oscar Knecht   Peter Roodenburg 
Remco van der Laan  Arie Noordhoek 
Kars Martin   Chris Fitskie 
Roy Meerten   Wout van Dommele 
Bob Planken   Hilco van Ark 
Colin Pleijsier   Remco de Visser 
Robert Post   Leo Don 
Shakur Blaaker   Kees de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



En we hebben altijd nog de foto’s……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


