Voorbeschouwing De Jonge Spartaan – VV ’s Gravendeel
Zaterdag 13 april 2019 speelt De Jonge Spartaan de 22e competitiewedstrijd van het seizoen 20182019 in de 3e klasse D van West II. Tegenstander is VV ’s Gravendeel, waarvan 8 december 2018
kansloos met 3-0 werd verloren. Binnen 18 seconden was het al 1-0 voor de gastheren door de
volledig vrijstaande Marco Kruijthof. Nogmaals Marco Kruijthof en Jelle van der Star scoorden nog
voordat er 13 minuten op de klok stonden en zo beleefde ’s Gravendeel een heel gemakkelijke
middag.
VV ’s Gravendeel
De formatie van Barry Schipper is bezig aan een sterke fase in de derde periode. Zo werd koploper FC
Binnenmaas zaterdag 6 april met liefst 4-2 verslagen. De ruststand was 1-1 door doelpunten van
Marco Kruijthof en Jannick van der Laan. In de 2e helft scoorde Luc Roozendaal uit een vrije trap.
Mede door twee doelpunten van Sven Akkerman bleven de punten in de streekderby op sportpark
“De trekdam’. De voorafgaande wedstrijden werd gewonnen van laagvliegers Pernis en Piershil.
Verrassend was de 1-3 thuisnederlaag tegen SC Botlek op zaterdag 16 maart 2019. Met 34 punten uit
21 wedstrijden staan de gasten op een 5e plaats. Met Rhoon en Den Bommel is het team nog volop in
de race voor de 3e periode.
De Jonge Spartaan
Met een 1-1 gelijkspel in en tegen Vierpolders herstelde het team van Hans de Heer zich enigszins
van de nederlagen tegen Rhoon en Pernis. Via een prachtige vrije trap van Glenn Stoffers kwam
Vierpolders in de 23e minuut op voorsprong. Na een overtreding op Stan Melissant mocht Marc
Peeman van elf meter aanleggen. Hij schoot de bal feilloos in het doel en tekende zo voor de 1-1. Het
betrof een open wedstrijd met kansen aan beide kanten. Het gelijke spel vormde de juiste
afspiegeling van de wedstrijd. Door de uitslagen van 6 april ziet de thuisclub zich na 21 wedstrijden
terug op een 11e plaats. Het verschil met nummer 6 (Vierpolders) is slechts drie punten. Toch moet
ook het op een P/D plaats staande SC Botlek in de gaten worden gehouden. Dit team verzamelde 22
punten uit 21 wedstrijden. Beide teams treffen elkaar zaterdag 20 april in Spijkenisse.
Voor zowel De Jonge Spartaan als de gasten uit ’s Gravendeel dus een zeer belangrijk duel. De
wedstrijd op sportpark Spartacus start om 14.30 en staat onder leiding van arbiter Wigleven.

