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opzeggingen lidmaatschap uitsluitend schriftelijk bij de Algemeen secretaris
Willem Visser, Essenlaan 11, 2935 SN Ouderkerk a/d IJssel.
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Sportpark Ouderkerk
Sportlaan 3 • 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel
t: 0180 - 681607 • Giro: 586087 • Bank: 694651125 www.vvspirit.nl

spIrIt krIJgt eeN
NIeuwe INterNetsIte

De internetsite van Spirit draait momenteel 
alweer een aantal jaartjes naar volle tevreden-
heid van alle gebruikers. Om met de tijd mee 
te gaan is het echter noodzakelijk dat de site 
wordt aangepast, waarvoor deze periode het 
juiste moment is.

Het is namelijk de bedoeling dat de internet-
site van Spirit bij de start van het nieuwe voet-
balseizoen een facelift krijgt, met daarbij een 
compleet nieuwe uitstraling. Hierbij vervuld 
Ernst Dambrink van Mediablok Internetprojec-
ten een grote rol.

Als alles volgens de planning verloopt, is de 
vernieuwde site vanaf ongeveer 1 augustus te 
bewonderen op www.vvspirit.nl

René Bitter
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Van de voorzitter

Wat een club. Wat een leden. En wat 
een supporters. In mijn eerste vier 
maanden als voorzitter van Spirit val 
ik werkelijk van de ene verbazing 
in de andere. Verbazing over de ge-
weldige prestaties van onze teams, 
waarbij natuurlijk het kampioen-
schap van ons 1e elftal, het meest 
aanspreekt. Maar ook de handha-
ving van het 2e elftal in de reserve 
eerste klasse, de periodetitel van het 
3e,  de handhaving en periodetitel 
van A1 in de Hoofdgroep, en het op 
een haar na missen van het kampi-
oenschap van B1 zijn zaken waar we 
trots op mogen zijn. 

De kampioenswedstrijd tegen 
Zuiderpark was er eentje die ons 
nog lang in het geheugen gegrift 
zal staan: met circa 1200 toeschou-
wers, een temperatuur van 25 
graden, een uitstekende sfeer, een 
draaiboek dat van de eerste tot de 
laatste minuut door zeer veel men-
sen gedragen werd en een zeer 
gewillige tegenstander, waren alle 
ingrediënten aanwezig om er een 
geweldig feest van te maken. En 
een geweldig feest dat werd het. De 
wedstrijd was een formaliteit, maar 
de enorme ontlading die volgde, 
van zowel spelers, technische staf 
en begeleiding, en natuurlijk van 
alle aanwezige belangstellenden, 
was de opmaat voor een orgastisch 

feest. Door het prachtige weer 
speelde vrijwel alles zich buiten af, 
maar desondanks bleef het intiem. 

Verbazingwekkend was ook hoe-
veel mensen bereid blijken te zijn 
wanneer hen gevraagd wordt iets 
te doen. Mensen die nog net even 
tijd vrij maken om luidsprekers op 
te hangen, ballonnen op te bla-
zen, het sportpark te versieren, de 
velden in perfecte staat te brengen, 
extra drankuitgiftepunten te ma-
ken, extra barmensen te  regelen, 
enzovoorts.. Dat enthousiasme 
blijft overigens niet beperkt tot de 
kampioenswedstrijd. Het heeft er 
ook voor gezorgd dat de bar- en 
keukenploeg weer goed bezet is. 
En dat er zich spontaan mensen 
aanmelden voor de Sponsorcom-
missie. En natuurlijk kunnen we nog 
altijd overal enthousiaste mensen 
gebruiken, maar mij hoor je niet 
klagen. Sterker nog: hier schrijft een 
tevreden man.

Maar tevredenheid zou de indruk 
kunnen wekken dat we even ach-
terover gaan leunen. Niets is minder 
waar. Met nog meer enthousiasme 
zijn we nu al bezig met het volgen-
de seizoen. Er wordt weer van alles 
op ons complex opgeknapt. Op 
woensdagmiddag hebben we een 
geweldige voetbalschool, waaraan 

wekelijks 150 jongetjes en meisjes 
meedoen, en die zelfs via de KNVB 
al landelijke bekendheid heeft 
gekregen. 

We hebben voor zowel Spirit 1, 2, 
A1 en B1 nieuwe sponsors gevon-
den. Er moet dus ook heel veel kle-
ding besteld worden. Een nieuwe 
commissie is bezig een Waarden 
en Normen Statuut op te stellen, 
en gaat tevens onderzoeken waar 
wij als Spirit nu eigenlijk voor willen 
staan. Wat we willen uitstralen en 
vooral ook wat niet. We krijgen een 
volledig nieuwe kledinglijn voor 
het bar- en keukenpersoneel, voor 
clubscheidsrechters, we gaan... Pff, 
het wordt tijd voor vakantie. Geniet 
er allemaal lekker van. Ik hoop jullie 
allemaal weer te treffen in augustus. 
Een hele fijne vakantie toegewenst!       

Henk Lammertse
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Steef van Kooten

Op donderdag 5 mei werden wij opgeschrikt door het toch nog plotselinge overlijden van ons erelid Steef van 
Kooten. Hoewel wij wisten dat Steef’s gezondheid de laatste jaren sterk achteruitging, kwam zijn overlijden toch 
nog onverwacht. Steef van Kooten is ruim 25 jaar bestuurslid geweest, waarvan veruit de langste tijd als secreta-
ris. Dit werk deed hij altijd met de grootste nauwkeurigheid en consistentie. Steef vond het lastig zijn werk over 
te dragen en had het liefst tot het laatst alle werkzaamheden nog zelf uitgevoerd. Zijn steeds slechter worden 
gezondheid maakte dit echter onmogelijk.

Op 7 mei, voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van ons 1e elftal, hebben wij ruimschoots aandacht besteed 
aan het leven van Steef. De zeer indrukwekkende minuut stilte die daarop volgde, maakte duidelijk dat een echte 
Spirit-man was heengegaan. Wij wensen zijn vrouw Ted en dochters veel sterkte.
            v.v. Spirit



Het kampioenschap
van Spirit 1!!
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door Jan-Hendrik Neet

Voorbereiding A-Selectie

Dinsdag 26 juli
Aanvang training A-Selectie

Donderdag 28 juli 
Training A-Selectie

Zaterdag 30 juli 
Trainingsdag A-Selectie

Dinsdag 2 augustus 
Training A-Selectie

Donderdag 4 augustus
Training A-Selectie
Aanvang training B-Selectie

Zaterdag 6 augustus 
14.30 uur Be Fair - Spirit
Trainingsdag B-Selectie

Dinsdag 9 augustus
Training A-Selectie
20.00 uur FC Vlotbrug 2 - Spirit 3

Donderdag 11 augustus
Training A+B-Selectie

Zaterdag 13 augustus
12.00 uur s’Gravenzande 2 - Spirit 2
14.30 uur s’Gravenzande 1 - Spirit 1 

Dinsdag 16 augustus
Spirit 1 Beker 
Overigen training

Donderdag 18 augustus
Training A+B-Selectie

Zaterdag 20 augustus
14.30 uur Spirit 1 - FC Vlotbrug 1
Spirit 2+3 Beker

Dinsdag 23 augustus
Spirit 1+2+3 Beker

Donderdag 25 augustus
Training

Zaterdag 27 augustus
Spirit 1+2+3 Beker

Zaterdag 3 september 
Spirit 1+2+3 aanvang Competities

InDeLIng 2e KLaSSe D

- CWO
- Den Bommel
- NSVV
- v.v. Pernis
  (fusie DOTO / Excelsior Pernis)
- PPSC
- Rhoon
- Rozenburg
- ‘s-Gravendeel
- SHO
- v.v. Spirit
- Strijen
- TOGR
- VDL
- Zuidland

Foto’s gezocht!!!
In het najaar van 2011 zullen wij, in samenwerking met Plus Vergeer, een voetbalplaatsjesactie starten, 
met daarin plaatjes van alle spelers van Spirit. Ter decoratie van het album zoeken wij nog echte Spirit 
foto’s. Dit mogen historische foto’s zijn, maar ook uit een minder ver verleden of zelfs zeer actueel. 
Actiefoto’s, spelmomenten, trainingen, uitstapjes, foto’s in de kantine, kleedkamer, etc. 

Kortom: iedere leuke foto is welkom. Wilt u eens kijken of u ons kunt helpen. Wij bouwen er meteen 
een mooi foto-archief mee op. U kunt uw digitale foto’s sturen aan redactie@vvspirit.nl

Wanneer u uw foto’s alleen op papier heeft, stop ze dan in een enveloppe, voorzien van uw naam en 
adres in de kopij-brievenbus in de kantine, zodat wij ze in kunnen scannen. Na het inscannen krijgt u 
ze zo spoedig mogelijk weer terug. Uiteraard mag u ze zelf ook scannen en sturen aan bovenstaand 
e-mailadres.

Bij voorbaat dank
Henk Lammertse
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Jong, goeD en gretIg
“Ik acht hem in staat om de top van het amateurvoetbal te halen”

Wat goed is, komt snel, zo luidt een bekende uitspraak. Hij is zeker van toepassing op ruben de Vries. De titel 
pakken in je debuutjaar in het eerste elftal, het is niet iedereen gegeven. en dan ook nog eens achttien keer 
scoren, waaronder tweemaal in de kampioenswedstrijd. ga er maar aan staan. De Vries, 19 lentes jong, deed 
het. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat hij kan voetballen. Met zijn techniek, snelheid en gretigheid 
overtuigde hij het ouderkerkse publiek snel. Schijnbaar moeiteloos speelde De Vries zich in de basiself. toe-
gegeven, de weerstand in de derde klasse was niet altijd even groot, maar je moet het toch maar even doen. 
Hoe goed hij wordt? “Dat zal moeten blijken. In de tweede klasse heb ik nog niets bewezen.”

Het is donderdagavond. Wat later dan gepland gaan 
we om de tafel zitten. De Vries en Sander Kalkman de-
den er in het afsluitende spelletje “latje trap” zo lang 
over om de lat te raken dat ze maar besloten heb-
ben om het rondje, dat de verliezer dient te geven, te 
delen. De Vries lacht als ik het hem voorleg. Maar echt 
van harte gaat het niet. Volgens mij zit het hem niet 
helemaal lekker.

Prachtige dag
Ik vraag hem waar hij mee wil beginnen. Vooruit blik-
ken of terugkijken? “Doe maar terugkijken,” zegt De 
Vries. Ok, waarom? “Het is een mooi jaar geweest voor 
mij, dus daar kijk ik graag nog even op terug,” legt 
de aanvaller uit. Kampioen worden in je debuutjaar, 
hoe was dat? “Ja, heel gaaf natuurlijk. Het was echt 
een prachtige dag,” zo geniet De Vries nog even na. 
Was hij nerveus op de bewuste dag? “Nee, dat viel wel 
mee. Ik was ervan overtuigd dat CION ging ver-
liezen. En bovendien wist ik dat Zuiderpark 
een makkie voor ons ging worden.” Hij vond 
in de kampioenswedstrijd twee maal het 
net. “Ja, dat is lekker natuurlijk. Mijn eerste 
kans was gelijk raak. Dat maakte alles toch 
een stuk makkelijker.”

Spirit begon het seizoen met drie neder-
lagen. Even schrikken? “In de voorbe-
reiding boekten we een paar grote 
overwinningen. Toen hoorde je de 
mensen al zeggen dat wij wel eventjes 
kampioen gingen worden. Dat begin 
viel dus nogal tegen ja,” vertelt De 
Vries. “We scoorden erg moeilijk die 
eerste wedstrijden. Al moet ik zeggen 
dat we ook wel veel pech hadden 
hoor. Toch bleef ik het gevoel hou-
den dat als we eenmaal  makkelijker 

zouden gaan scoren, het op een gegeven moment 
wel zou gaan lopen. Dat bleek gelukkig later in het 
seizoen. Als het in een wedstrijd eenmaal ging lopen 
dan waren we niet meer te houden.”

Stil gestaan
De Vries stroomde de afgelopen zomer vanuit de 
A-jeugd door naar de senioren. In de voorbereiding 
kreeg hij een kans in de hoofdmacht. En die greep 
hij. De Vries speelde zich in de basiself en is daar niet 
meer uit verdwenen. Van hem had het allemaal wel 
een jaar eerder gemogen. “Ik was graag een jaar eer-
der over gegaan naar de selectie,” legt De Vries uit. “Ik 
had het gevoel dat ik daar klaar voor was,” vervolgt 
hij. “Bovendien stapte ook Julian van Lith vervroegd 
over naar de senioren. Voor mijn gevoel heb ik in dat 
laatste jaar in de A1 stil gestaan in mijn ontwikkeling. 
Jammer natuurlijk.”

Toen hij de stap naar de selectie eenmaal maakte 
ging het echter heel hard. Stelde hij zichzelf 
doelen voor het seizoen? “Vijftien goals,” flapt 
hij er direct uit. “Maar dat heb ik tegen niemand 
uitgesproken hoor.” Dat getuigt van zelfvertrou-

wen. Waar kwam dat vandaan? “Patrick (Van 
Loo, de hoofdtrainer, red.) sprak direct zijn 

vertouwen in me uit. Dat heeft zeker 
geholpen. Bovendien liep het gelijk 

lekker.” Dat is misschien nog 
voorzichtig uitgedrukt. Hij 

Datum: 09-06-2011  Locatie: Kantine Drankjes: één Hertog Jan Tijd: 21.00 uur Duur: Dertig minuten 

Tiss | Ruben de Vries
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Vervolg: Tiss | Ruben de Vries

oogde erg constant en dat zie je niet vaak bij jonge 
spelers. “Op een dipje van 2 of 3 wedstrijden na was 
ik wel constant ja,” vindt De Vries. “Met als dieptepunt 
mijn vroege wissel bij Bolnes-uit.” Heeft hij daar erg 
mee gezeten? “Viel wel mee, ik was voornamelijk boos 
op mezelf. Gelukkig bleef Patrick me vertrouwen ge-
ven waardoor ik het snel achter me kon laten.”

Concurrentiestrijd
Volgend jaar komt Spirit weer uit in de tweede klasse. 
Daar hoort Spirit thuis, vindt De Vries. Wat zijn de ver-
wachtingen? “We moeten gewoon lekker in de mid-
denmoot gaan spelen,” zegt De Vries. “En wellicht nog 
wat hoger.” Direct weer promoveren, een kunstje dat 
Spirit al eens flikte, daar wil De Vries niet aan.”Je 
moet je afvragen of dat wenselijk is,” verklaart 
hij. “Ik begreep dat het destijds wel erg hard 
ging en dat Spirit eigenlijk nog niet klaar 
was voor de eerste klasse. Nu eerst maar eens 
lekker meedraaien in de tweede klasse.” Is dat 
mogelijk? “Dat denk ik wel. We hebben 
genoeg voetballend vermogen. Er zijn 
bovendien zat spelers die een doel-
punt kunnen maken. Daarnaast zit 
het achterin goed dicht.” Volgens 
De Vries moet er alleen op het 
middenveld iets veranderen. 
“Aan het middenveld moet aan 
gewerkt gaan worden, ja. Het 
moet anders dan dit jaar. Ik 
denk dat we daar veel meer 
voor het voetbal moeten 
kiezen. Dat maakt het een 
stuk makkelijker. Geen vlak 
middenveld maar eerder twee 
middenvelders kort bij elkaar, met 
een 10 er voor. We hebben het ons dit 
seizoen soms onnodig moeilijk gemaakt, 
omdat we te weinig hebben gevoetbald 
op het middenveld. Als we dat hadden 
gedaan, dan waren we veel eerder kam-
pioen geweest. Bovendien komen mannen 
als Van Vliet en Van Dam terug na blessures. 
Dat scheelt ook.” Daar noemt hij twee na-
men. De concurrentiestrijd voor de plekken 
voorin wordt zwaar. Voelt hij dat ook zo? “Ja 
natuurlijk. En vergeet ook Bob (Van der Veen, 
red.) niet.” De Vries staart zich niet blind op 
de voorhoede. “Ik ben op meerdere posities 
inzetbaar, ook op het middenveld bijvoor-
beeld. Ik heb dus meerdere opties.”

Zijn status binnen de groep zal veranderd zijn. Er zal 
dus ook meer van hem verwacht worden. “Ja, dat ben 
ik met je eens, maar eerlijk gezegd vind ik dat al-
leen maar mooi joh.” Heeft hij het gevoel dat hij zich 
gewoon weer opnieuw moet bewijzen? “Dat heb ik 
zeker. Want laten we wel wezen, ik heb in de tweede 
klasse nog helemaal niks laten zien.”

aanvaller
Wat voor type speler is hij? “Ik beschouw mezelf toch 
wel als aanvaller. En dan vooral een van de lopende 
aanvallers,” vertelt De Vries. “Al moet ik zeggen dat 
ik vanaf het middenveld de passes op de lopende 
spelers ook kan geven. Ik ben in ieder geval niet het 
type dat met een man in zijn rug kan spelen. Nee, dat 
vind ik niks. Daarvoor mis ik toch wel een bepaalde 
balvastheid.” Als ik collega-aanvaller Arian van Herk 
naar De Vries vraag noemt hij ook de balvastheid 
als iets waar De Vries aan moet werken. “Zeker in de 

tweede klasse is dat belangrijk,” vertelt Van Herk. 
Van Herk kan het in de spits goed vinden met 

De Vries. “Je kunt altijd de bal bij hem kwijt,” 
legt de spits uit. “Dat is natuurlijk lekker 

voetballen.”

Met zijn snelheid en actieradius lijkt 
hij me een aanvaller die erg lastig te 
verdedigen is. René Groen, de vaste 
linksback van de hoofdmacht beaamt 

dat. “Als je hem de bal aan laat nemen 
en hem ook nog eens op je af laat ko-

men, dan ben je als verdediger gezien. 
Je kunt hem het beste kort verdedigen. 

Als je dat niet doet kan je op trainingen 
vervelende avonden tegen hem hebben.” 
Roy Valk kent De Vries door en door. De twee 
spelen al van jongs af aan samen. “Hij is altijd 
erg fanatiek,” vertelt Valk.”En erg beweeg-
lijk,” voegt de verdediger daar aan toe. “Een 
mannetje uitspelen heeft hij altijd gekund 
en zijn doelpunten pikt hij altijd mee. Ik hou 
er wel van om tegen hem te spelen, zie het 
altijd als een mooie uitdaging. Wij willen 
elkaar aftroeven en de beste zijn.” 

Terug naar De Vries. Ik vraag hem naar zijn 
persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen. “Die is hetzelfde als vorig jaar, vijftien 
goals dus,” vertelt hij. Het zou een knappe 

prestatie zijn. Hoe goed is hij eigenlijk? “Ja, 
dat moet nog blijken hè. Dat zal ik in de 
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Vervolg: Tiss | Ruben de Vries

tweede klasse moeten laten zien,” klinkt het beschei-
den. En waar ligt zijn plafond? “Dat weet ik echt niet 
hoor.  Als het mogelijk is, zou ik op een gegeven mo-
ment best een stap hoger willen, naar de eerste klasse 
ofzo. Het hangt er ook van af wat er op je pad komt.” 
Groen acht De Vries in staat om de top van het ama-
teurvoetbal te halen. “Als hij zich op deze manier blijft 
ontwikkelen en geen vervelende blessures krijgt is 
dat mogelijk. Hij heeft een goed seizoen gehad. Top-
scorer worden met 18 goals worden is niet verkeerd. 
Het was dan wel in de derde klasse, maar je moet het 
toch maar doen. Voor Spirit zou het uiteraard fijn zijn 
als we nog zo lang mogelijk van hem kunnen ge-
nieten.” Ook Jelmer Nomen denkt niet dat Spirit het 
eindstation van De Vries is. “Hij heeft alles in zich om 
een goede voetballer te worden,” vertelt Nomen. “Hij 
is snel, heeft techniek, loopvermogen en kan scoren,” 
vervolgt de verdediger.“Als jij je in je eerste seizoen 
al zo kunt profileren als hij heeft gedaan, dan denk ik 
niet dat Spirit je eindstation is, nee.” 

Derde helft
De Vries heeft zijn plek in de groep gevonden. Hij is 
bescheiden, leergierig en hoeft niet zo nodig op de 
voorgrond te acteren. Nomen noemt De Vries een 
sociale jongen. “Volgens mij kan hij met iedereen 
goed opschieten. Hij treedt misschien niet zo veel op 
de voorgrond, maar hij laat zich zeker wel zien bin-
nen de groep. Van begin af aan is hij blijven hangen 
na wedstrijden en trainingen. Ook met de oudere 
jongens heeft hij een klik.” Daar is Van Herk het mee 
eens. “Hij heeft zich met name goed aangepast aan 
de derde helft,” zegt hij lachend. Zijn plek in de groep 
heeft De Vries vooral afgedwongen met zijn voetbal-
lende prestaties. “Dat is niet meer dan logisch,” vindt 
De Vries. “Ik kan wel gelijk een grote mond opzetten, 
maar daar schiet je niks mee op. Bovendien werkt het 
zo niet hier bij Spirit.” 

De Vries is niet de enige De Vries in de selectie. Zijn 
vader, Rob, is assistent van Van Loo. Hoe is dat? “Oh, 
dat gaat prima hoor,” vertelt De Vries. “Wel hebben we 
aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken 
gemaakt,” vervolgt hij. “Zo hebben we afgesproken 
dat alle communicatie richting mij via Patrick loopt. 
Dat vind ik wel fijn. En het scheelt natuurlijk dat we 
kampioen zijn geworden,” zegt De Vries lachend. 
Is dat zo ja? “Nou, als we verloren hebben of ik heb 
slecht gespeeld dan kan hij chagrijnig zijn hoor.”  
Wordt er thuis veel over voetbal gepraat? “Eerlijk 
gezegd valt dat wel mee. Meestal op zondag als we 

voetbal zitten te kijken, praten we na over de wed-
strijd.” En waar gaat dat dan over? “Over bepaalde 
situaties en wat ik in die situaties anders of beter had 
kunnen doen. Maar ook over hoe het team stond en 
dat soort dingen. Vaak zitten we op één lijn.” En is hij 
kritisch op hem? “Absoluut. Ik denk dat hij op mij het 
meest kritisch is van alle spelers.” 

Ik neem de proef op de som. “Ruben heeft zich 
aardig ontwikkeld, maar ik vind dat hij nog te vaak te 
kinderlijk aan een passeeractie begint waardoor hij 
balverlies lijdt,” vertelt Rob de Vries als ik hem naar De 
Vries vraag. “Hij zet dan te kort op zijn tegenstander 
een passeeractie in. Hij wil niet langs maar door zijn 
tegenstander heen. Hij zal zijn acties eerder in moe-
ten gaan zetten. Hij heeft immers snelheid genoeg 
om ruim te passeren. Hij zou bovendien nog wat 
schijnbewegingen, bijvoorbeeld de schaar, aan zijn 
arsenaal toe moeten voegen. Daar valt echt nog winst 
te behalen. Daarnaast moet zijn passing beter. Die kan 
echt zuiverder en strakker. Die “half geraakte passes” 
daar moet hij vanaf.”

Genoeg nog om aan te werken dus. Eerst is het tijd 
voor vakantie. De Vries gaat lekker bijtanken op Mal-
lorca en in Albufeira. “Daar heb ik echt zin in,” kijkt De 
Vries vooruit. “Effe lekker een maandje feesten en dan 
weer vlammen.”    

ZIJn DoeLPunten:

De belangrijkste:  “Toch wel 
de openingsgoal in de 
kampioenswedstrijd”.

De mooiste: “Was thuis tegen 
SVDPW. Na een mooie korte 
combinatie schoot ik hem vanaf 
de zestien in de verre hoek.”

De gelukkigste: 
“Berkel-uit.  Ik kreeg hem 
zo van een verdediger in 
mijn voeten geschoven 
en kon alleen op de 
keeper af.”
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Hoi Willem,
Ongeveer een jaar geleden verruilde je Spirit voor topklasser vv Capelle. De Slotbewoners kenden een verdienstelijk 
debuut in de Topklasse. Ze handhaafden zich keurig in de subtop in een competitie met amateur grootmachten 
als IJsselmeervogels, Spakenburg en Rijnsburgse Boys. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw ervaringen. Wat doe je 
precies allemaal en hoe is dat, werken in de top van het amateurvoetbal? Hoe professioneel pakken ze het aan bij 
Capelle? Je ziet ongetwijfeld veel dingen waar Spirit van kan leren. Of zijn er andersom ook dingen vanuit Ouderkerk 
die je de Capellenaren hebt bij kunnen brengen? Geniet van de zomerstop! We horen van je.

Beste redactie ik wil eerst even van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur, de fans, vrijwilligers, leden en 
spelers van Spirit van harte te feliciteren met het kampioenschap. Na heel wat bewogen jaartjes weer een stap naar 
de rust die de club verdient. Ik hoop dat de stabiliteit doorgezet kan worden in de tweede klasse. 

anekdote
Nu ik een jaar weg ben bij de vertrouwde club die 
Spirit voor mij is, word ik door het schrijven van dit 
stuk gedwongen om eens terug te kijken naar hoe dit 
seizoen verlopen is. Leuk om dat op deze wijze te doen. 
Ik zal maar beginnen met een leuke anekdote over mijn 
introductie aan de nieuwe spelersgroep. De trainer, 
Rene Vermunt, stelde mij voor op het veld met alle 26 
spelers in een grote cirkel om mij heen. De tekst die hij 
daarvoor gebruikte wordt zo af en toe wel eens aan-
gehaald en ik zal hem citeren. “Heren, ik wil jullie even 
voorstellen aan Willem. Hij gaat vanaf dit moment aan 
de slag bij ons als fysiotherapeut en hersteltrainer. Hij 
lijkt een beetje op een hippie, maar als ik de verhalen zo 
eens hoor schijnt hij wel wat te kunnen.” Een luid gelach 
steeg op in de groep. Hopla daar sta je dan. Gelukkig 
ben ik niet snel uit het veld geslagen als het om mijn 
beroep gaat en deze introductie motiveerde mij alleen 
maar om de eer van de hippies hoog te houden en mij 
te bewijzen, niet met woorden maar met daden. 

Capelle-lab
Hoe professioneel ze het hier aanpakken, kan je verge-
lijken met een semiprof niveau. We hebben een klein 
Capelle-lab waar we alles echt heel serieus aanpakken. 
Ik denk dat menig eerste divisie club hier jaloers op 
is. Ik werk samen in een ijzersterk team (met clubarts, 
verzorger en fysiotherapeut). Doordeweeks werk ik 
voornamelijk met Ruud Arends samen. Ruud is een 
wereldvent. Een beetje a la Piet van Duivendijk, met 
een schat aan ervaring, veel beleving maar toch rustig 
en mentaal erg sterk. De jongens zijn alles voor hem en 
resultaat telt. Een hoogtepunt van ons als medische staf 
dit jaar was denk ik de wedstrijd tegen IJsselmeervogels 
thuis. De week voorafgaande aan deze wedstrijd zijn 
wij enorm druk bezig geweest om Kristian Adelmund 
en Jeroen Koppelaar fit te krijgen. In een kraker waarin 
we vanaf de 30ste minuut al met tien man kwamen te 

staan speelde Jeroen een wereldwedstrijd en scoorde 
Kris in de laatste minuut de 3-3. Iedereen heeft het dan 
over het resultaat en de goal, terecht, maar Ruud en ik 
hebben toch wel een extra feestje gevierd.

Businessclub
Organisatorisch zit deze club anders in elkaar dan Spirit. 
Er is meer geld en daardoor is er ook meer mogelijk. 
Bijna alles is verzorgd: lekker warm eten met zijn allen 
na elke donderdag training, er is een businessclub, 
sponsorhome, je reist alle uitwedstrijden met de bus. Dit 
is vaak erg gezellig of heel erg lang wanneer je verlo-
ren hebt. Je reist door het gehele land en komt veel in 
contact met oud-profs, zowel spelers als begeleiding. 
Iedereen kent weer bepaalde spelers of trainers waar-
mee hij samen heeft gespeeld en zo leer je heel veel 
mensen uit het wereldje kennen. Een leuke ervaring 
was bijvoorbeeld die met Rudolf Luinge, uit bij FC Lisse. 
Hij viel geblesseerd uit net voor rust, ik heb hem de 
gehele rust behandeld, maar hij had helaas een flinke 
zweepslag dus kon hij niet meer verder. De man die ik 
heel wat keren in de Kuip voorbij heb zien komen is 
een heel aardige en grappige man. Degenen met wie ik 
mijn prachtige Feyenoord jaren gedeeld heb, weten dat 
we daar toen íets anders over dachten.

Je komt bij clubs zoals Spakenburg, Rijnsburgse Boys, 
Harkemase Boys waar je vaak voor een paar duizend 
man speelt. Alles klopt bij dit soort clubs, van de zeep-
dispenser met clublogo tot aan de bedrukte plastic be-
kers voor de thee in de rust. Het gevoel wat je hebt als 
je voor de wedstrijd in de 
catacomben staat is echt 
gaaf en ik kan me nu voor 
een paar procent voorstel-
len hoe dat moet zijn in 
een vol stadion als de Kuip. 
Mijn ultieme wens.  

De redactie in gesprek met Willem van Rij

Werken in de Topklasse
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Vervolg: Werken in de Topklasse

goed werk afleveren
Ik ben bij Capelle gewoon blijven doen wat ik ook al bij 
Spirit deed namelijk er altijd zijn voor je spelers, goed 
werk afleveren, vertrouwen geven en werken aan het 
optimale prestatievermogen zowel mentaal als fysiek. 
Super om daar zo mee bezig te zijn. In de voetballerij 
werkt het nu eenmaal zo dat je moet laten zien wat je 
kan, en als dit bevalt dan schep je een band en krijg je 
vertrouwen. Dit vertrouwen werkt als krediet, dit moet 
je opbouwen. Hoe je dat opbouwt hangt van heel veel 
dingen af. Wij als medische staf zijn altijd bezig, uiter-
aard met het behandelen en fit houden van de spelers 
maar meer nog met de details. Voorbeelden hiervan 
zijn: iemand even uit de training halen omdat hij ver-
moeid is door stress, vitaminen afstemmen, vochtverlies 
aanvullen, lichaamstemperatuur op peil houden tijdens 
wedstrijden, praten met jongens die er net buiten val-
len, maar ook met spelers die even niet lekker in hun vel 
zitten. Je maakt samen met de staf een plan voor het 
gehele jaar waarin wij als medische staf verantwoorde-
lijk zijn voor het inspanningsfysiologische en medische 
gedeelte. In de voorbereiding te hard trainen, kan je 
aan het einde van het seizoen bijvoorbeeld opbreken. 
Allemaal onzichtbaar werk, dus als je voor de glorie gaat 
is dit geen geschikte baan. 

Beleving
Het verschil met Spirit is denk ik de beleving van de 
voetbalsport. Als je hier één keer iets zegt dan wordt 
het ook direct gedaan.  Iedereen wil spelen en de men-
sen die niet spelen willen beter worden om te kunnen 
spelen. Als herstel en conditietrainer ben ik daarom ook 
vaak op het veld te vinden met jongens die geblesseerd 
zijn of die fitter moeten worden. Het is heerlijk om met 
zulke goede voetballers te mogen werken, elke bal is 
goed. Als hij niet goed is, vinden ze het heerlijk als je ze 
hier op corrigeert. Feedback op hun techniek, zwakte 
of op de manier waarop ze met hun lichaam omgaan, 
wordt altijd op prijs gesteld. Ze trainen immers om be-
ter te worden en trainen doe je zoals je speelt! De kleine 
dingen waar vaak lacherig over werd gedaan bij onze 
kanaries worden bij Capelle door elke speler gretig 
aangenomen. Ik denk ook dat ik om deze reden goed 
op mijn plek ben bij deze club.  

Winnen
Waar het bij Spirit vooral plezier en gezelligheid is, is het 
bij Capelle winnen. Of Spirit hier iets van zou moeten le-
ren? Ik weet het niet. Spirit is een fantastische club met 
heel veel potentie, echter de cultuur is vaak behoudend 
en conservatief waardoor de ambities vaak niet worden 

gestoeld met daden. Dit 
kan je zien als zwakte, maar 
het maakt Spirit wel tot 
zo’n fijne, gemoedelijke en 
warme club. Als dit heel veel 
waard is moet je ambities 
bijstellen en tevreden zijn 
met hoe Spirit nu is. Toch 
kan te veel terughoudend-
heid dodelijk zijn voor een 
club als Spirit. Alle clubs in 
de omgeving zijn flink aan 
de weg aan het timme-
ren en als je niet betaalt moet je zorgen dat je spelers 
op andere wijze aan je bindt. Het feit dat veel spelers 
vertrekken, er bijna geen nieuwe aanwas is van buitenaf 
en dat weinig oud eerste spelers lager willen voetballen 
baart mij wel zorgen. Als ik dan iets moet kiezen waar 
Spirit van kan leren is dit wel een belangrijk element. Ik 
denk dat Spirit zich moet realiseren dat het een grote 
naam heeft in de regio en dat veel spelers hier graag 
tegen een bal aan willen trappen op een goed niveau 
zonder dat ze hier voor betaald krijgen. Spirit heeft 
hiervoor echter geen beleid. Ik zie al veel wenkbrauwen 
fronzen en hoor al gemopper, maar dat is mijn mening. 

Waar Spirit in elk geval apetrots op mag zijn en Capelle 
van kan leren is de derde helft. Als ik Spirit vergelijk 
met Capelle dan speelt Spirit echt Eredivisie. Dit moet 
gekoesterd worden en ik hoop dat iedereen dit zich 
realiseert! Spirit is een prachtige club maar mijn per-
soonlijke ambities en mijn drang tot groei komen beter 
tot hun recht bij Capelle. De gretigheid, het fanatisme, 
de winnaarmentaliteit, het niveau en het inzicht dat 
alle details er toe doen zijn mij op het lijf geschreven. 
Dit neemt echter nooit weg dat ik altijd klaar zal staan 
als ik bij machte ben iets te doen voor de club waar ik 
opgegroeid ben.

Willem van rij
Fysiotherapeut, Docent fysiotherapie HRO, 
Sportfysiotherapeut, Hersteltrainer, Mental Coach

www.topfysiotherapiekrimpen.nl

Sportfysiotherapie | Fysiotherapie | Oedeemtherapie
Dry-Needling | Echografie | Topsportbegeleiding
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door Eric de Vendt

Eindstanden selectieteams v.v. Spirit

3e klasseB Gespeeld W G V P + - Straf
1 Spirit 1 26 17 2 7 53 80 32 0
2 CION 1 26 14 5 7 47 56 43 0
3 Victoria'04 1 26 14 2 10 44 62 40 0
4 Lombardijen 1 26 14 2 10 44 56 64 0
5 Zwervers, IJVV de 1 26 12 6 8 42 56 51 0
6 Bolnes 1 26 13 2 11 41 58 47 0
7 Schoonhoven 1 26 14 1 11 41 58 47 2
8 Rijnm Hoogvliet Sport 1 26 10 9 7 39 55 44 0
9 Berkel 1 26 11 5 10 38 64 48 0

10 Moerkapelle 1 26 11 4 11 37 44 39 0
11 Oude Maas 1 26 10 5 11 35 41 36 0
12 Zestienhoven 1 26 8 7 11 31 48 50 0
13 Zuiderpark, sc 1 26 6 2 18 16 37 86 4
14 SVDPW 1 26 1 2 23 5 27 115 0

Hoofdklasse E Gespeeld W G V P + - Straf
1 Poortugaal A1 22 15 3 4 48 56 22 0
2 XerxesDZB A1 22 12 6 4 42 59 27 0
3 Barendrecht A2 22 11 4 7 37 40 39 0
4 Sportlust '46 A1 22 10 5 7 35 51 35 0
5 NSVV A1 22 9 7 6 34 45 37 0
6 Zwaluwen A1 22 9 6 7 33 44 44 0
7 Nieuwenhoorn A1 22 9 5 8 29 52 46 3
8 OVV A1 22 8 2 12 26 45 51 0
9 Spirit A1 22 6 6 10 24 41 58 0

10 Spartaan'20 A2 22 7 4 11 22 31 37 3
11 VOC A1 22 6 3 13 21 34 70 0
12 Slikkerveer A1 22 3 3 16 12 32 64 0

1e klasse 08 Gespeeld W G V P + - Straf
1 Capelle C1 22 21 1 0 64 125 17 0
2 JHR C1 22 13 2 7 41 80 58 0
3 SVS C1 22 13 2 7 41 62 43 0
4 VVOR C1 22 12 4 6 40 76 35 0
5 Spirit C1 22 12 4 6 40 57 46 0
6 Olympia C1 22 11 2 9 35 64 50 0
7 Nieuwkoop C1 22 9 4 9 31 51 50 0
8 UVS C2 22 9 3 10 30 46 48 0
9 Haastrecht C1 22 8 0 14 24 34 62 0

10 DCV C1 22 7 2 13 23 50 49 0
11 Berkel C1 22 3 0 19 9 40 97 0
12 ESTO C1 22 2 0 20 6 27 157 0

1e klasse 02 Gespeeld W G V P + - Straf
1 BVCB E1 21 18 0 3 54 101 43 0
2 Lekkerkerk E1 22 15 1 6 46 76 60 0
3 Be Fair E1 22 12 2 8 38 79 49 0
4 Berkel E1 22 12 1 9 37 76 68 0
5 Soccer Boys E1 22 11 1 10 34 71 74 0
6 Floreant E1 22 10 2 10 32 57 53 0
7 Groeneweg E1 22 10 2 10 32 75 76 0
8 Sportlust '46 E1 21 8 4 9 28 64 62 0
9 Spirit E1 22 8 4 10 28 66 71 0

10 TOGB E2 22 7 5 10 26 52 71 0
11 DCV E1 22 5 1 16 16 44 78 0
12 Woerden E1 22 3 1 18 10 30 86 0

1e klasse B Gespeeld W G V P + - Straf
1 Capelle 2 24 16 5 3 53 77 28 0
2 XerxesDZB 2 24 15 5 4 50 72 37 0
3 Zwaluwen 2 24 14 5 5 47 79 42 0
4 Barendrecht 3 24 14 2 8 44 60 38 0
5 Spijkenisse 2 24 13 3 8 42 54 39 0
6 Alexandria'66 2 24 12 5 7 41 53 43 0
7 RVVH 2 24 9 5 10 32 60 55 0
8 SHO 2 24 9 3 12 30 42 45 0
9 NSVV 2 23 6 7 10 25 29 57 0

10 Spirit 2 24 6 6 12 24 28 42 0
11 TOGR 2 24 5 6 13 21 48 61 0
12 Rozenburg 2 24 5 4 15 19 33 56 0
13 VVOR 2 23 3 0 20 9 28 120 0

1e klasse 08 Gespeeld W G V P + - Straf
1 Sportlust '46 B1 20 17 0 3 51 94 35 0
2 Spirit B1 20 17 1 2 50 91 20 2
3 Capelle B1 20 12 3 5 39 68 39 0
4 VVOR B1 20 8 7 5 29 47 39 2
5 Moordrecht B1 20 10 1 9 27 50 42 4
6 TOGB B1 20 8 2 10 24 35 52 2
7 Nieuwkoop B1 20 8 2 10 21 47 51 5
8 XerxesDZB B2 20 6 2 12 20 40 64 0
9 Jodan Boys, de B2 20 5 1 14 16 34 64 0

10 Lekkerkerk B1 20 4 4 12 16 43 75 0
11 SVS B1 20 2 3 15 6 22 90 3

Hoofdklasse C Gespeeld W G V P + - Straf
1 Jodan Boys, de D1 22 20 1 1 61 83 22 0
2 Feyenoord, sc (AV) D1 22 19 1 2 58 100 23 0
3 Smitshoek D1 22 17 1 4 52 77 35 0
4 Spirit D1 22 13 2 7 41 48 39 0
5 Capelle D1 22 8 3 11 27 31 38 0
6 Barendrecht D1 22 7 4 11 25 41 50 0
7 Spartaan'20 D2 22 7 4 11 25 37 60 0
8 Sparta (AV) D1 22 6 5 11 23 43 70 0
9 Spijkenisse D2 22 6 4 12 22 34 61 0

10 Nieuwerkerk D1 22 5 3 14 18 36 61 0
11 Nieuwenhoorn D1 22 4 2 16 14 38 75 0
12 SHO D1 22 3 4 15 13 27 61 0

1e klasse 04 Gespeeld W G V P + - Straf
1 Capelle F1 10 6 3 1 21 17 8 0
2 Soccer Boys F1 10 5 4 1 19 21 13 0
3 Floreant F1 10 4 4 2 16 24 16 0
4 Spirit F1 10 3 3 4 12 24 23 0
5 CKC F1 10 2 2 6 8 15 22 0
6 DCV F1 10 2 0 8 6 15 34 0

De overige eindstanden kunt u bekijken op onze website: 

www.vvspirit.nl
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door Simone van Zwienen

De vrouw achter Johnny Zierts

De rasechte ouderkerker Johnny Zierts (24) is een 
welbekend gezicht bij Spirit. naast zijn middenveld-
positie in het 10e heeft hij als trainer van C2 inmid-
dels de nodige ervaring met kids op kunnen doen. 
Want samen met zijn vriendin tamara van ommen 
(22) verwacht hij binnenkort zijn eigen kleine koter. 

tamara, wat doe jij in het dagelijkse leven? 
“Ik ben verpleegkundige in het Maasstad ziekenhuis op 
de afdeling Interne Geneeskunde/Longziekten.”

Waar en wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
“Dat is alweer zes jaar geleden. Ik ging wat drinken in De 
Drie Maenen met een stel vriendinnen. John was daar 
aan het werk. Hij vroeg aan één van mijn vriendinnen 
wie ik was en of ik een vriend had. Hij had daarna al snel 
mijn nummer gekregen en zocht contact.”

Was het liefde op het eerste gezicht?
“Nee niet helemaal. Ik heb zelfs een keer geprobeerd om 
John te ontlopen, omdat hij bij het eerste afspraakje zo 
weinig had gezegd.” Lachend: “Ik was er eigenlijk even 
klaar mee! Gelukkig bleef John volhouden.”

Viel je op zijn vlotte babbel, voetbaltalent 
of z’n grote glimlach?
“Vooral op zijn spontaniteit. Hij heeft ook nog speciaal 
voor mij rondjes gerend om de Maenen heen. Ik weet 
niet waarom, maar vanaf dat moment was ik verkocht.”

Hoorden we in de wandelgangen van Spirit dat er 
een kleine op komst is? 
“Ja, dat klopt! We zijn in blijde verwachting. Half augus-
tus zijn we uitgerekend, dus het aftellen is begonnen.”

Hoe fanatiek ben jij als voetbalfan?
“Eerlijk? Alles behalve fanatiek. John is bezeten van 
voetbal, daardoor heb ik het stiekem afgezworen. Maar 
de kleine gaat hopelijk wel voetballen, natuurlijk!”

Wat is buitenspel?
“Het is me vaak uitgelegd, maar snappen doe ik het niet.”

ga je weleens een potje voetbal bij Johnny kijken?
“Af en toe. Ik moet vaak in de weekenden werken, dus 
dan komt het niet altijd uit. Maar als het weer goed is en 
ik ben vrij ga ik wel eens mee. Straks sta ik elke zaterdag 
met de kinderwagen langs de lijn, haha.”

Kan Johnny een aardig balletje trappen?
“Natuurlijk! Als ik nee zeg, krijg ik John op mijn dak.”

Welke voetballer zie jij graag in z’n korte broek 
achter een bal aan banjeren? 
“Nou, het maakt me niet zoveel uit wie het is, als het er 
maar goed uit ziet.”

Wie is een getalenteerde speler binnen Spirit?
“Mijn zwager Bjorn! Goed is ie, he!”

Van welk voetbalteam ben jij fan?
“Nou ik ben geen fan van een voetbalteam. Ik vind het 
wel leuk om naar het Nederlands elftal te kijken. John 
is voor Feyenoord en mijn vader en broer voor Ajax. Ik 
heb ze één keer samen voetbal zien kijken. Dat was het 
moment dat ik echt van de voetbal kon genieten!”

Sport je zelf ook?
“Nee, ik probeer het elke keer weer, maar ben helaas niet 
zo sportief aangelegd. Ik moet op mijn werk veel lopen, 
dus dat vind ik al beweging genoeg.”

Wat zijn jouw hobby’s?
“Ik heb een aantal jaar aan zeilen gedaan, maar dat doe 
ik niet veel meer. Ik kan er van genieten om lekker een 
dag thuis te zijn en wat tv te kijken of te computeren.”

Wat is je favoriete tv-programma?
“As The World Turns en GTST. Hier blijf ik voor thuis of 
neem het op. Echt vrouwen programma´s hè!”

Favoriete boek?
“Medische trillers van Robin Cook. Tijdens mijn zwanger-
schap heb ik tijdschriften gelezen over zwangerschap en 
de bevalling. Zo kan ik me een beetje voorbereiden.”

Favoriete drankje?
“Thee, koffie, spa fruit, en bier. Maar bier dat drink ik niet 
teveel in de buurt van John. Hij vindt het vies en ergert 
zich als ik een slok uit een flesje neem. Dat horen vrou-
wen niet te doen, vindt hij.”
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door Gert Visser

Sportvrienden

DOTO gedaan? Het is een vraag en tegelijk een verhaal 
uit de oude doos. In de jaren ’70 en ’80 speelden wij 
met Spirit 1 spannende competities in de toenmalige 
tweede klasse, destijds de op één na hoogste afdeling 
in het zaterdagvoetbal. De Top- en Hoofdklasse be-
stonden nog niet, er was gewoon een eerste tot en met 
de vierde klasse met daaronder de afdelingen Gouda 
en Rotterdam. Het waren andere tijden. 

De bovenstaande vraag naar de uitslag van één 
van onze concurrenten - waaronder DOTO 
- werd door ons al snel na de wedstrijd in 
de kleedkamer gesteld aan onze leider 
Arie Houweling. Arie pakte altijd eerst 
de vuile shirts in die door zijn vrouwlief 
Jopie werden gewassen, en ging daarna 
op zoek naar bestuursleden die in de 
bestuurskamer op de hoogte waren van 
de uitslagen van de andere wedstrijden 
in de afdeling. Arie kwam dan al snel met 
de resutaten.  

Andere tijden. Nu zijn de uitslagen al bijna 
bekend als de wedstrijden nog niet gespeeld 
zijn. Via sms, twitter en mobiele telefoon is iedereen 
snel op de hoogte, zelfs van tussenstanden. Maar 
niet alleen de uitslagen van het eerste elftal zijn snel 
bekend, ook de resultaten van andere teams druppe-
len al snel binnen. Vroeger moest je daar een week op 
wachten als de secretaris die per brief van de KNVB 
had ontvangen. Nu zijn op internet alle gegevens op 
de wedstrijddag al beschikbaar. 

Andere tijden. Bij thuiswedstrijden van standaard-
teams was het destijds gewoonlijk dat bestuursde-
legaties van de gasten voor de wedstrijd, in de rust 
en na afloop de bestuurskamer bevolkten. Nu is dat 
veel minder het geval, zeker in de derde klasse. Sinds 
Henk Lammertse de scepter zwaait over onze club 
komen bobo’s van andere verenigingen nauwelijks de 
bestuurskamer nog in. Voor alle duidelijkheid, dat ligt 
zeker niet aan Henk, maar zo gaat het tegenwoordig. 

Andere tijden. Wat was het in de jaren ’70 en ’80 toch 
overzichtelijk. We hadden maar één vijand achter het 
IJzeren Gordijn en streden burgers nog voor emanci-
patie en minimumloon. Ajax, Feyenoord en PSV waren 
de rijkste clubs en streden ieder jaar om de titel. Nu 
maakt Philips zelfs geen TV’s meer en moet de ge-
meente de grond van het stadion van PSV kopen om 

de club van de armoede te redden. De financiële pro-
blemen van Feyenoord en Ajax zijn ook bekend. Nu 
hebben we het allemaal goed, zijn we geëmancipeerd 
en de tanks die onze vijand moesten tegenhouden 
gaan naar de schroothoop.   

Als ik dit opschrijf moet ik aan de onlangs overleden 
Steef van Kooten denken. De Spiritman die bijna 40 
jaar het secretariaat bemande en de club mede groot 

gemaakt heeft. Wat onze Sandra tegenwoordig op 
fantastische wijze doet met digitale hulpmid-

delen, deed Steef allemaal af op papier en ver-
liep de correspondentie met de KNVB 

via de post of reed zijn vrouw Ted 
met de scooter naar het bonds-

bureau. Wat te denken van die 
ontelbare strafzaken, afgelastin-
gen, overschrijvingen die Steef 
allemaal voor Spirit afhandelde. 

En al die stukken van de KNVB 
die via hem op de bestuurstafel 

belandden. We kunnen niet genoeg 
aan hem terugdenken!   

Verandert alles dan? Nee, sommige zaken verande-
ren nooit. Cor de Bruijn opent nog altijd de kantine, 
Manus Stam maakt de kleedkamers schoon, Cor van 
Meijeren loopt rond met zijn uitslagenlijstjes en Dirk 
van Dam krijt de lijnen op de velden. Gelukkig maar. 
Ik kijk alweer uit naar het volgende seizoen: Wat heeft 
vv Pernis gedaan??   

gert Visser
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door Teus Oosterom

De oude doos

In deze Oude Doos het beloofde vervolg van het wel 
en wee van onze vereniging in de jaren ’50 en de 
beginjaren ’60. We beginnen in 1958, bij de start van 
de competitie 1958-1959. De leden die zich moeten 
melden voor de militaire dienstplicht werden ver-
zocht om hun vrije weekenden op tijd door te geven 
aan de wedstrijdsecretaris zodat zij zoveel mogelijk 
wedstrijden konden meespelen.  Voor aanvang van de 
competitie konden er thuis geen vriendschappelijke 
wedstrijden worden gespeeld omdat de doelgebieden 
in een zeer slechte staat waren en er nieuwe graszoden 
ingelegd moesten worden. Zo werd er getracht om 
zoveel mogelijk uitwedstrijden te spelen. 
 
Ten bate van het Koningin Wilhelminafonds werd 
er op het terrein van Spirit een sportmiddag- en 
avond georganiseerd, met medewerking van SVOW 
(voetbal), OKK (gymnastiek) en Excelsior (muziek). 
In de middag was  de belangstelling voor de presta-
ties van de jeugd. Spirit B speelde tegen Dilettant B. 
De belangstelling viel tegen, ook bij een uitvoering 
van de aspiranten van OKK.  ‘s-Avonds speelde Spirit 
1 tegen SVOW 1 met in de rust een optreden van 
muziekvereniging Excelsior en een uitvoering van 
OKK. Het weer werkte niet mee en ook hier viel de 
belangstelling tegen. De opbrengst daarentegen viel 
mee. Na afloop kon er aan de plaatselijke voorzit-
ter - de heer J.C. van Reeuwijk - een bedrag van 
f.135,04 worden overhandigd.  In de competitie ging 
Spirit met zeven elftallen van start: Vier senioren- en 
drie juniorenteams. Spirit 1 is ingedeeld in de 4e 
klasse D met veelal onbekende tegenstanders. Voor 
uitwedstrijden naar het land van Heusden en Altena 
(Altena uit Nieuwendijk) moest er twee keer worden 
overgevaren. Spirit 1 opende de competitie nogal 
wisselvallig. De eerste wedstrijd met 3-0 verloren van 
ASWH, de tweede werd thuis - tegen een onbekende 
tegenstander - met 8-1 gewonnen en werd hierbij 
tegelijk het nieuwe scorebord in gebruik genomen. 
De derde wedstrijd werd met 2-1 gewonnen van de 
v.v. Altena en de vierde wedstrijd werd uit dik met 
9-1 van v.v. Sleeuwijk verloren. Het competitiever-
volg werd niet echt beter en na 7 wedstrijden stond 
Spirit op de derde plek van onder. Ook in het beker-
toernooi geen succes. Van NSVV (1-0) en DOTO (7-2) 
werd verloren. Goed nieuws wat betreft de nieuwe 
sportvelden. Bij de eerstvolgende raadsvergadering 
zal er een plan op tafel komen voor sportvelden. Het 
was ook hard nodig, er kon lang niet altijd worden 
getraind en gespeeld. Zelfs tanktransport Dekker 
stelde zijn garage beschikbaar om binnen te trainen. 

We gaan naar verder naar 1959. Sportief is het een 
magere start van het nieuwe jaar. De weersomstandig-
heden maakten voetballen onmogelijk en de aanleg 
van het nieuwe sportcomplex is vertraagd. Ook aan 
nevenactiviteiten wordt gedacht. Hiervoor wordt de 
bovenzaal van De Harmonie gebruikt. Er werd een 
gevarieerd programma aangeboden en uitgesmeerd 
over drie avonden om zo ieder lid te gelegenheid 
te geven te komen. Eind februari wordt er weer een 
filmavond georganiseerd met aantrekkelijke films. Ook 
wordt tegelijk een daad van naastenliefde verricht. De 
netto-opbrengst van de filmavond is bestemd voor een 
goed doel, deze keer zal het gehele bedrag ten goede 
komen, aan het door ziekte (van twee kinderen) zwaar 
getroffen gezin van juniorenleider B. Noorlander. 
 
Ik geloof dat er na dit besluit, een felicitatie aan het 
adres van de v.v. Spirit, wel op zijn plaats is. Woorden 
van de burgemeester die hij uitsprak nadat de stem-
ming had plaatsgehad om te komen tot de aanleg 
van een voetbalveld met parkeerplaats in het uitbrei-
dingsplan. Helaas kon niet het gehele plan voor het 
nieuwe sportcomplex worden uitgevoerd, waardoor 
een tweede veld nog even op zich moest laten wach-
ten. Het gemeentebestuur zou graag zien dat de bouw 
van het nieuwe clubgebouw zal worden uitgevoerd 
door de vereniging zelf. In december 1958 werd er een 
verzoekschrift ingediend bij Hare Majesteit de Konin-
gin, om de statuten van de v.v. Spirit, Koninklijk goed 
te keuren. In april 1959 is het zover en zijn de statuten 
Koninklijk goedgekeurd.

Het herstel van Spirit 1 houdt na de winterstop aan 
tot het einde van het seizoen. Twaalf punten uit zeven 
wedstrijden en zo eindigt Spirit in de middenmoot. 
Kampioen in de afdeling werd met grote voorsprong 
ASWH. Spirit 2 doet het goed en eindigt in de bovenste 
helft.  Spirit 3 en 4 konden ook terugzien op een ge-
slaagd seizoen. De jeugd presteerde naar tevredenheid. 

Een  groot aantal belangstellenden was aan het einde 
van het seizoen aanwezig bij de ‘big-match’ tussen 
de v.v. Spirit en de gymnastiekvereniging OKK. Een 
wedstrijd voor een goed doel. De netto-opbrengst 
(f.135.50) was bestemd voor de clubkas van OKK. Met 
dit bedrag werd een ‘lange mat’ aangeschaft.  Het 
ledenaantal van de v.v. Spirit blijft toenemen en de 
nieuwe competitie 1959-1960 start met 8 senioren-
teams. Er blijven dan nog 29 spelers ‘over’ omdat er niet 
meer ingeschreven mogen worden vanwege het vel-
dentekort. Zij spelen bij toerbeurt in de andere teams. 
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Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur besloten 
een ‘doelpunten-actie’ te starten. Elke seniorenspeler 
gaat f. 0,02 cent, betalen voor elk gescoord doelpunt. 
Het geld is bestemd voor de jeugdreiskas om zo de 
junioren in de zomermaanden een reisje te kunnen 
aanbieden. In de nieuwe competitie schoot Spirit 1 uit 
de startblokken. Het won met maar liefst 8-0 van VWS 
uit Leiden. De volgende wedstrijd speelde Spirit in het 
‘Duindigtstadion’ tegen SHS en verloor met 2-0. In de 
derde wedstrijd werd van de Haagse onderwijzersclub 
Semper Altius met 4-1 gewonnen. 

Om geld in te zamelen voor het bouwfonds - nieuw  
veld en clubhuis - is de club, een huis-aan-huis col-
lecte ‘Goal 1-0’ gestart. De competitie verloopt verder 
gesmeerd en de winterstop is aanstaande. De resul-
taten stemmen voorlopig tot tevredenheid. Vooral de 
resultaten van de junioren van Spirit B zijn goed. 

Net voor het jaar 1960 wordt bekend dat Spirit een 
nieuw complex krijgt! Wel met de aantekening dat het 
veel inspanning van de leden zal vragen om de kosten 
te drukken. Hiertoe wordt een bouwcommissie sa-
mengesteld, voor het nieuw te bouwen clubhuis. Deze 
commissie bestaat uit de heren R. de Mik en I.C. de Rek, 
die samen met architect G. Burger de bouwplannen 
gaan uitwerken. Verder wordt in het vroege jaar 1960 
besloten dat er voor uitwedstrijden van Spirit een bus 
met supporters zal gaan rijden.  Voor f.1,= worden de 
supporters naar de uitwedstrijden en weer naar huis 
gebracht.  Voor het bouwfonds wordt een bazaar ge-
organiseerd. De aanleg van het nieuwe sportcomplex, 
zal worden gerealiseerd door de firma van Harten uit 
Ammerstol, die voor het bedrag f. 73.753,= de opdracht 
heeft gekregen. De huis-aan-huiscollecte ‘Goal 1-0’ 
brengt f. 950,15,= op. 

De eerder genoemde doelpuntenactie van de senioren 
heeft het mogelijk gemaakt, dat er drie junior-elftallen 
kunnen deelnemen aan een jeugdtournooi van zater-
dagmiddagclubs in Vlaardingen. Na dit toernooi ging 
de reis verder naar Hoek van Holland en Den Haag, om 
nog enige tijd door te brengen in een speeltuin. 

Spirit 1 doet het verder redelijk in de competitie en dat 
levert uiteindelijk een vierde plek op in de eindstand. 
In het bekertoernooi werd na winst op Bolnes de 2e 
ronde bereikt. Hierin was Excelsior M. na verlenging te 
sterk. Spirit 4 werd overigens kampioen.

Dagblad ‘De Rotterdammer’  heeft een toernooi uitge-
schreven, voor enkele clubs uit de IJssel en Lekstreek. 

Organisatie is in handen van de Jodan Boys met deel-
name van Jodan Boys, Be-Fair, VVE (Nieuw-Lekkerland), 
Capelle en Spirit.

Er is ook weer een actie: een ‘siroopwafelenactie’.  Er zal 
een huis aan huis siroopwafels worden gehouden ten 
bate van het bouwfonds. De actie ‘Op elke tafel een 
Spirit-wafel’ leverde maar liefst een netto bedrag op 
van f. 330,- . Ook met de Persil ‘Emmertjes spaaractie’  
en een loterij kon de vereniging worden gesteund. 
  
Op 24 mei 1960 is het dan zo ver. Burgemeester Neet 
kon vanwege zijn drukke agenda de eerste paal voor 
het nieuwe clubhuis niet slaan. De eer viel nu te beurt 
aan voorzitter I.C. de Rek. De bereidheid van vrijwil-
ligers om medewerking te verlenen aan de bouw van 
het nieuwe clubgebouw was groot. Op 25 juni waren 
er welgeteld  25  mannen aanwezig om te helpen met 
de stort van de fundering. In diezelfde zomer werd er 
afscheid genomen van kantinemedewrkster Mw. de 
Koning die jarenlang de kantine aan de Zijde beheerde. 

In het nieuwe seizoen 1960-1961 is Spirit ingedeeld 
in een overwegend ‘Haagse’ afdeling, met clubs als 
Hoekse Boys, DSO (Zoetermeer) en Oegstgeest. In dit 
seizoen wordt uiteraard op het nieuwe veld  gespeeld 
en het bestuur hoopt dan ook op een sportief cadeau 
van de spelers van Spirit 1: een  kampioenschap van de 
4e klasse. Het (jeugd)ledenaantal is opnieuw toegeno-
men en Spirit start met 9 teams, vijf senioren- en 4 juni-
orenteams. Op 27 oktober 1960 bestaat Spirit 15 jaar.   
Spirit 1 begint de competitie met twee overwinningen 
en twee nederlagen. In september wordt de eerste 
steen voor het nieuwe clubgebouw gelegd door 
burgemeester Neet. Spirit 1 neemt afscheid van 1e 
elftalspeler Freek Ouwerkerk. Hij vertrekt naar Nieuw- 
Zeeland. Spirit organiseerde nog verschillende acties 
om de kas te spekken. De grote verloting - verkoop van 
5000 loten - leverde f.1000,= op.  Het bestuur richtte 
zich ook tot het Prins Bernhardfonds met een verzoek 
om financiële bijstand voor de bouw van het nieuwe 
clubhuis: resultaat:  f.1500,= uit het Anjerfonds!  In de 
volgende Treffer vervolg ik het verhaal met het jaar 
1961. 

teus oosterom

Vervolg: De oude doos
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door: De sponsorcommissie

Sponsors met een warm hart voor Spirit

Middels dit stukje willen wij een dringend beroep 
doen op een ieder die Spirit een warm hart toedraagt. 
Spirit is een vereniging die bekend staat om zijn unie-
ke sfeer en ook om het nivo waarop de selectieteams, 
zowel in de jeugd als in de senioren spelen. Om deze 
unieke kenmerken te kunnen waarborgen moet er 
binnen de vereniging veel worden gedaan. 

Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich graag inzet-
ten om dit alles mogelijk te maken. Echter om dit alles 
te realiseren en in stand te houden is er ook (veel) 
geld nodig. Uit alleen de contributie en de kantine in-
komsten is dit niet te realiseren vandaar dat Spirit al-
tijd op zoek is naar andere inkomstenbronnen. Gezien 
de vele belangstellenden die er iedere zaterdag op 
ons prachtig onderhouden complex komen om naar 
de verrichtingen van hun (klein)kind te kijken, denken 
wij dat er meer (sponsor)inkomsten zijn te genereren. 

Ga nog eens na wat dat voor u kan betekenen. Kijk 
eens om u heen en vraag ook eens aan de vader of 
moeder van uw pupil “doet u al wat voor Spirit?” en 
het hoeft echt niet altijd honderden euro’s te kosten. 
Voor een paar tientjes kan je bijvoorbeeld al lid van 
de club van 50 worden, en voor iets meer geld bent u 
de exclusieve balsponsor voor een wedstrijd van het 
1e elftal, met extra aandacht op de wedstrijddag voor 
uw bedrijf. 

Wij hopen dat u ons wilt helpen om deze unieke ver-
eniging op mimimaal op hetzelfde nivo te houden.
Hieronder treft u de sponsormogelijkheden aan.

CLuB Van 50
Dit is een club van particulieren die voor een bijdrage 
van 50 euro per jaar lid kunnen worden.

BorDreCLaMe
Een bord langs het hoofdveld, of misschien nog opval-
lender langs een van de andere velden, levert niet alleen 
publiciteit op voor uw bedrijf, maar bovendien kunt u 
met trots laten zien dat uw bedrijf Spirit ondersteunt.

aDVertentIeS In De treFFer
De Treffer is ons huisblad waarvan de advertenties dit 
jaar in fullcolour worden gedrukt. Met een oplage van 
1000 wordt uw advertentie 4 maal per jaar door dui-
zenden mensen gezien. De sympathie dit dit oplevert 
voor uw bedrijf staat in schril contrast met de lage 
kosten van de advertentie.

WeBLInK oP onZe SIte
Onze website wordt dagelijks door tientallen (op vrij-
dag, zaterdag en zondag door honderden) bezoekers 
geraadpleegd. Door middel van een link naar de site van 
uw bedrijf wordt u niet alleen gezien door honderden 
geïnteresseerde, u geeft ze ook nog de kans direct uw 
bedrijf of uw producten onder de aandacht te brengen. 

BaLLenaCtIe
De wedstrijdballen voor wedstrijden van het 1e elftal 
worden altijd met wat extra publiciteit geschon-
ken. Niet alleen wordt uw bedrijf voor de wedstrijd 
middels de speakers apart vermeld, ook wordt uw 
bedrijfsnaam en logo in het programmaboekje opge-
nomen.

SHIrtSPonSorIng
Wat is er mooier dan het elftal waarin u zelf, uw zoon, 
dochter, vriend of neefje voetbalt van mooie kleding 
te voorzien. Niet alleen mooi voor de uitstraling van 
het elftal, maar vooral voor de publiciteit die dat aan 
uw bedrijf geeft. In combinatie met een van de ande-
re sponsormogelijkheden is het pakket van shirtspon-
sor bovendien eenvoudig uit te breiden naar dat van 
een topsponsor. Wat u hier allemaal voor terugkrijgt, 
vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek.

onDerneMerSCLuB VrIenDen Van SPIrIt
De ondernemersclub vormt een platform voor onder-
nemende mensen die zich verenigd hebben met 2 
doelen: het financieel ondersteunen van de A-seletie 
van Spirit EN het geven van een platform aan onder-
nemers die op enige wijze zich verbonden voelen 
met Spirit waardoor ze kunnen netwerken,kennis 
uitwisselen, bedrijfsbezoeken afleggen en/of zakelijke 
voordelen aan elkaar kunnen gunnen. Een aparte 
brochure van de VVS is op verzoek beschikbaar. 

Indien u meer wilt weten over de bovengenoemde 
mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met 
één van de leden van Sponsorcommissie of vraag een 
flyer uit de bestuurskamer bij Spirit.

Henk Lammertse 06 - 2396 6776
René Boers  06 - 5026 8600
Jeffrey van Vuuren 06 - 4223 5889
Richard van der Waal 06 - 5114 6987
Chris van der Weide 06 - 2246 3480

Of stuur een e-mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl
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door de sponsorcommissie

v.v. Spirit bedankt haar shirtsponsors

Spirit 1+2

Spirit 7

Spirit 9

Spirit 4

Spirit 8

Spirit 10 Spirit a1

Spirit 6
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Vervolg: v.v. Spirit bedankt haar shirtsponsors

Spirit B3

Spirit C2

Spirit B2

Spirit C1

Spirit C3

Spirit D1 Spirit e1

Spirit B1
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Vervolg: v.v. Spirit bedankt haar shirtsponsors

Spirit e2

Spirit F1

Spirit e4

Spirit F2

Spirit F3 Spirit F6

Helaas zijn er een aantal ontbrekende teamfoto’s. Ook deze sponsors natuurlijk bedankt.

Spirit 3  Vuik Expeditie
Spirit a2  Machinefabriek van der Waal

Heeft u interesse om een elftal te sponsoren met uw bedrijf?
Stuur dan een e-mail naar:

sponsorzaken@vvspirit.nl
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door Harry Spreeuwenberg

Van de jeugdvoorzitter

Een lang seizoen is ten einde gekomen. Wat is er veel 
gebeurd in het afgelopen seizoen! Vele handen heb-
ben het mogelijk gemaakt de voeten te laten spreken. 
Naast de reguliere voetbalactiviteiten en de vertrouw-
de nevenactiviteiten zoals het voetbalkamp (opnieuw 
een groots succes met een geweldig aantal jeugdige 
deelnemers) en de Nacht van Spirit werden nieuwe 
initiatieven ontplooid, zoals de leuke, goed georgani-
seerde, geslaagde actie voor Stichting Breath, de extra 
techniektrainingen op de vrijdagen en onlangs de 
leerzame voetbalschool in de maand juni als testpro-
ject van de KNVB. Veel werk is verzet, niet alleen goed 
zichtbaar op de dagen van de activiteiten zelf, maar 
vooral ook achter de schermen, iets wat wellicht niet 
altijd direct opvalt. Groot compliment naar al deze 
vrijwilligers is op zijn plaats! Het enthousiasme van 
Spirit’s jeugdkader is ook goed terug te zien bij de 
diverse interne KNVB-cursussen die zijn gegeven om 
onze trainers en leiders beter te bekwamen in hun rol.

Ook kende het afgelopen seizoen zwarte bladzijden. 
We kregen berichten van het overlijden van diverse 
(jonge) ouders van onze jeugdleden. Spirit B4 werd 
hiermee binnen 3 weken tot 2x toe geconfronteerd. 
Zo moesten we afscheid nemen van onze jeugdleider 
Theo Broere, die na een lange ziekteperiode niet meer 
verder kon leven. We wensen de betreffende families 
veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.

Sportief kende het afgelopen seizoen een aantal 
hoogtepunten. Met name de handhaving van Spirit 
A1 in de Hoofdklasse is een uitstekende prestatie. 
Waar de ploeg van de trainer/coach Tom Korporaal 
rond de winterstop een forse achterstand kende, 
werd dit in het laatste deel van het seizoen volledig 
goedgemaakt en werd na een spannende ontkno-
ping rechtstreekse degradatie en nacompetitie 
ontlopen. Een 3e periodetitel werd zelfs gegrepen, 
waardoor om promotie mocht worden gespeeld, 
doch hier hield het succes op. Van Tom Korporaal 
is afscheid genomen, zijn werkzaamheden zullen 
worden overgenomen door Arjan van Gemeren, 
afkomstig van v.v. Lekkerkerk, die als hoofdtrainer bij 
de A-junioren aan de slag gaat. 

Ook Spirit B1 mocht deelnemen aan de nacompetitie 
voor promotie. Een troostprijs, aangezien de ploeg 
hoopte te promoveren naar de Hoofdklasse. De ploeg 
kwam net een paar punten tekort om dit te bewerk-
stelligen en slaagde er helaas niet in dit in de nacom-
petitie wel te realiseren. Spirit C1 herstelde zich na 

een slechte seizoenshervatting na de feestdagenstop 
en eindigde uiteindelijk als 5e in de 1e Klasse. Volgend 
seizoen zal Marc van der Zee (dit seizoen kampioen 
met Perkouw 1) als hoofdtrainer C Mark Buijs opvol-
gen, die volgend seizoen Spirit 2 onder zijn hoede zal 
nemen. Spirit D1 kende in de zware Hoofdklasse voor 
D-pupillen een sterk seizoen en verzekerde zich na 
een succesvolle reeks van acht wedstrijden zonder 
nederlaag al snel van een 4e plek op de eindranglijst. 
Liefst negen spelers van dit talentvolle team werden 
opgeroepen voor vertegenwoordigende elftallen van 
de KNVB, terwijl een vijftal spelers zelf op de Dam in 
Amsterdam hun kunsten mochten tonen nadat zij 
zich hadden geplaatst voor de landelijke straatvoet-
balfinales van de KNVB. Spirit E1 behield aansluiting 
met de middenmoot en eindigde uiteindelijk als 9e.

Bij de lagere jeugdteams werden een drietal suc-
cessen gevierd. Elke pupillencategorie leverde één 
kampioensploeg. Spirit D5, Spirit E7 en Spirit F5 
konden na een mooi seizoen de felicitaties en prijzen 
in ontvangst nemen. Vanaf volgend seizoen kennen 
alle jeugdteams in de B-categorie een nieuwe com-
petitiestructuur. Eerst zal er tot de herfstvakantie een 
bekercompetitie gespeeld worden bestaande uit 8 
ploegen, waar een ieder één keer tegen elkaar speelt. 
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Vervolg: Van de jeugdvoorzitter

Na deze bekerronde worden de competitiepoules sa-
mengesteld, bestaande uit tien teams met zowel een 
thuis- als uitduel per tegenstander. Deze competitie 
gaat dan na de herfstvakantie van start en duurt tot 
het eind van het seizoen (begin mei).

Voor het nieuwe seizoen is reeds het nodige voorbe-
reid. Binnen het jeugdbestuur heeft Alewijn Adriaanse 
zijn werkzaamheden als E-secretaris overgedragen 
aan Ronald Boertje. We danken Alewijn van harte 
voor zijn trouwe vrijwilligerswerk voor de jeugd van 
onze club en wensen Ronald veel plezier met zijn 
nieuwe rol binnen onze club. Verder is de technische 
commissie inmiddels op volle sterkte geraakt en 
heeft elke leeftijdscategorie een bekwame coördina-

tor toegewezen gekregen. Samen met een nieuwe 
functionaris binnen de club, betreffende Marc Bos die 
als hoofdjeugdopleiding binnen de club gaat funge-
ren, zal het technische jeugdbeleid verder vorm gaan 
krijgen. Daarmee staat er een goede basis voor de 
coördinatie. Daarnaast hebben weer veel vrijwilligers 
aangeven ook volgend seizoen beschikbaar te zijn als 
lid van een commissie, trainer of begeleider.

Nog even en dan zal de bal in augustus weer gaan 
rollen. Een ieder prettige zomermaanden toegewenst 
en dan allemaal vol goede en frisse moed een nieuw 
sportief seizoen in!

Harry Spreeuwenberg

door Koos Deelstra

C-Junioren v.v. Spirit

C1 heeft een goed seizoen gedraaid met een verdien-
stelijke 4e plek. In C1 zaten 7 eerste jaars die het voetbal-
lend goed bij konden benen. Alleen lichamelijk kwamen 
zij soms tekort. Een goede groep die het uitstekend met 
elkaar kon vinden, zowel binnen als buiten het veld. Ook 
met de leiders Mark Buijs en Alexander Deelen ging het 
goed en niet te vergeten de vaste vlagger Karel Ritskes.
 
C2 heeft helaas geen punt behaald en was te hoog 
ingedeeld, ook al hadden we er misschien wel te veel 
van verwacht. Maar ondanks deze resultaten is er geen 
commentaar geweest en is deze groep jongens altijd 
zeer positief gebleven. Ook de leiders Borrel en John en 
de vlagger van Mullem zijn er het hele jaar voor deze 
mannen geweest. Een groot compliment is hier wel op 
zijn plaats.
 
C3 heeft het eigenlijk te makkelijk gehad in de 6e klasse? 
Waarom de KNVB hun hebben overgeplaatst is ons nog 
een raadsel. 3e klasse was wel te hoog maar 4e klasse 
was wel op zijn plaats geweest.Dan de leiders: over Henk 
mag ik niets meer zeggen (voorzitter) dus kan ik meer 
vertellen over Peter Verstappen, die tot mijn grote verba-
zing ook kan worden weggestuurd door de scheidsrech-
ter. We hebben dit gedrag met Peter besproken. Voordat 
hij weer mag beginnen aan het nieuwe seizoen heeft 

hij ons beloofd dat het niet meer zal gebeuren. Ook C3 
is een heel leuk elftal en blijft nagenoeg in het nieuwe 
seizoen bij elkaar.
 
C4 heeft een moeilijk seizoen gehad en begon op het 
laatst wat beter te voetballen. Hebben wel een toernooi 
gewonnen. De leider Kees Glerum had het ook niet 
makkelijk omdat hij in zijn uppie het hele seizoen heeft 
moeten doen en dat is eigenlijk onmogelijk. Dit zal in de 
toekomst niet meer gebeuren. Kees bedankt dat je er 
toch elke week weer was. C4 heeft het ondanks de vele 
nederlagen toch wel met elkaar naar hun zin gehad.
 
C5 heeft het ook moeilijk gehad in de 6e klasse en is ook 
puntjes gaan sprokkelen in de tweede helft van de com-
petitie. Een leuke groep, ook met enthousiaste leiders 
die na een aantal seizoenen het leiderschap overdragen 
aan anderen. Nico en Teus, bedankt voor jullie inzet de 
afgelopen jaren.
 
Ik moet nog vermelden dat ik als wedstrijdsecretaris het 
erg prettig werken vond met deze groep van leiders en 
andere vrijwilligers, die toch elke zaterdag klaar stonden 
om uw kinderen te kunnen laten voetballen. Bedankt 
voor jullie inzet en voor sommige tot volgend seizoen.
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door Eric de Vendt

Actie Stichting Breath

Vrijdag 8 april 2011 was het op het sportpark van Spirit 
in Ouderkerk een drukte van jewelste.
Ruim 140 jonge “kanaries” in leeftijd variërend van vijf 
tot tien jaar, vertoonden hun voetbalkwaliteiten op een 
speciaal voor deze middag samengesteld parcours. Doel 
hiervan was om zo veel mogelijk punten bij elkaar te 
krijgen, die uiteindelijk door ouders, vrienden, buren en 
kennissen zouden worden vertaald in klinkende munt. 
Kegels omschieten, ballen in gaten schoppen, straf-
schoppen nemen, vier tegen vier, het was er allemaal. 
Onder een strak blauwe hemel en gade geslagen door 
een grote schare ouders en opa’s en oma’s, maakten de 
pupillen er een heus Spirit feestje van. De activiteiten 
stonden allemaal in het teken van Stichting Breath. Deze 
stichting zet zich in voor kansarme kinderen in landen 
als Polen, Roemenië, Georgië en ook Afrika. De op-
brengst van deze middag was speciaal voor de aankoop 
van een kindertehuis in Georgië.

Wekenlang hebben de kinderen hun best gedaan om 
sponsors te vinden die hun inzet bij deze middag wilden 
ondersteunen. Dat hun inspanning niet voor niets was 
geweest, zou aan het eind van de dag meer dan duide-
lijk worden. De jeugd genoot niet alleen zichtbaar van 
alle spellen, maar vond het ook maar wat leuk dat ze 
uitgebreid op de foto konden met echte topvoetballers. 
Niemand minder dan Stefan de Vrij, Spirit man pur sang 
en zeer succesvol bij Feyenoord, Michael Osseweijer, 
aanstormend keepers talent bij Feyenoord en ook al uit 
de Spiritstal, Danny Buijs van ADO Den Haag, Nathan 
Rutjes en Joey Godee van Sparta en de aanvoerder van 
Excelsior, Ryan Koolwijk waren naar Ouderkerk gekomen 
om het evenement te ondersteunen. Menig kind werd 
met zijn of haar idool vereeuwigd en vele kledingstuk-
ken werden voorzien van handtekeningen. Dat de top-
pers niet alleen in trek waren bij de kinderen bleek wel 
uit de rode blossen op de wangen van menig moeder. 
Of zou het toch de zon zijn geweest? Ook was een deel 
van de eigen selectie van Spirit aanwezig om de jeugd 
een hart onder de riem te steken. Het evenement werd 
afgesloten met een grote loterij met ruim 200 prijzen 
die vooral beschikbaar waren gesteld door de altijd zeer 
sterk meelevende plaatselijke middenstanders. Stefan 
de Vrij zorgde hoogst persoonlijk voor de klapper van 
deze verloting door zijn eerste echte Feyenoordshirt in 
te zetten. 

opbrengst van deze geweldige dag
Na deze dag moest al het geld geïnd worden en uitge-
rekend worden wat de precieze opbrengst gaat worden. 
Het uiteindelijke resultaat  viel zelfs hoger uit dan het 

geschatte bedrag dat werd bekend gemaakt aan het 
einde van de avond. De totale opbrengst is vastgesteld 
op € 7140,05. Nico de Borst, oprichter van de Stichting 
Breath, deelde aan het einde van de avond mee dat “De 
Stichting Wilde Ganzen” dit bedrag met 52% zou gaan 
ophogen. 

totaal bedrag: e 10.852,88

Hyves:
Er is ook een hyves-site gemaakt waarop alle foto’s staan. 
Ook al heb je geen account, iedereen kan deze site bekij-
ken en door de foto’s te bekijken deze dag nogmaals te 
beleven. Ga naar  http://spirit4breath.hyves.nl

Loterij:
Zoals hierboven vermeld is er ook een loterij gehouden. 
Diverse middenstand en bedrijven uit Ouderkerk/Krim-
pen en omgeving hebben prachtige prijzen beschik-
baar gesteld. Zo waren er o.a. een fitness-abonnement, 
diverse dinerbonnen, een waterkoker, een partytent 
en diverse andere prijzen te winnen.  Ook was er een 
wedstrijdshirt, voorzien van handtekening van Stefan de 
Vrij te winnen.

Deze werd verloot in de pauze tussen de 1e groep en 
de 2e groep. De prijs werd door Stefan zelf geloot en 
uitgereikt. De winnaar was de dolenthousiaste Robbin 
Kalkhoven. Hij zit niet op voetbal, maar zijn broer wel. 
Op de vraag wie het speciaal ingelijste wedstrijdshirt 
gewonnen heeft zei hij: “IK!”  Er was nog een speciale 
prijs. Sparta stelde wedstrijdkaarten beschikbaar voor 
de wedstrijd Sparta-MVV. Deze prijs was voor één van 
de Spiritteams die meededen. De gelukkige winnaars 
waren de pupillen van Spirit F9. Op 6 mei gingen zij naar 
Het Kasteel en zagen hoe Sparta met 3-0 won.
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Spirit - SVDPW  11-0
12 maart 2011

Ik mocht vandaag pupil van de week zijn. Om twee uur 
moest ik me melden in de bestuurskamer. Daar werd 
mij uitgelegd wat ik moest doen. En ik kreeg wat te 
drinken. Ik heb een bal gekregen. 

We gingen naar de kleedkamer van Spirit 1 en daar 
hebben alle spelers hun naam op de bal gezet. Daarna 
mocht ik meedoen met de warming-up. En mocht ik 
ook op de keeper schieten.  Voor de wedstrijd mocht ik 

tossen. Toen heb ik de aftrap gedaan en heb gescoord 
bij de keeper van SVDPW. 

Ik mocht tijdens de wedstrijd in de dug-out zitten en 
moest bijhouden wie er scoorde en de assist gaf. Spirit 
won met 11-0. Ook heb ik een mooie handdoek gekre-
gen en een mooie vaan van Spirit en een oorkonde. Ik 
heb een ontzettend leuke middag gehad en wil dan 
ook iedereen bedanken die voor deze leuke middag 
heeft gezorgd.

groetjes robin

Spirit - oude Maas  2-0
26 maart 2011

Ik dacht dat ik door een limousine opgehaald zou wor-
den (ha, ha). Om 14.00 uur moest ik bij Spirit zijn. In de 
bestuurskamer werd ik door Anita ontvangen. Ik kreeg 
een bal, een handdoek, een vaantje en een diploma.

In de kleedkamer ging ik langs alle spelers die hun 
handtekening op de bal gingen zetten. Daarna ging ik 
meedoen met de warming-up en dat vond ik vermoei-
end. Na de warming-up ging ik terug met de spelers 
naar de kleedkamer. 

Daarna ging ik met de scheidsrechter naar het veld 
waar ik de aftrap mocht nemen en scoorde ik de 
“eerste goal” in de goal van Oude Maas. De eerste helft 
mocht ik bij de reservespelers in de dug-out naar de 
wedstrijd kijken. In de rust kreeg ik een bakje patat. 
Toen ik klaar was heb ik tot het einde naar de wed-
strijd gekeken. Het was heel spannend, want het is in 
de laatste 2 minuten 2-0 voor Spirit geworden. 

Na de wedstrijd ben ik nog op het veld gegaan om 
een boks te geven aan alle spelers. En daarna gingen 
we onze handen in de lucht zwaaien en riepen dat we 
gewonnen hadden.

Bedankt voor de fijne middag!
groetjes romain

Robin Bourguignon en Romain Oomes

Pupillen van de week
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toPSCoorDerS SeLeCtIeteaMS

naam:  team: Doelpunten:
Stefan Vreeken Spirit B1 28 x
Kevin Guttink Spirit B4 / C1 24 x
Timme van Hof Spirit B1 20 x
Danny van de Poel Spirit C1 14 x
Arian van Herk Spirit 1 / 2 14 x
Ruben de Vries Spirit 1 14 x
Stef de Goede Spirit B1 13 x
Maarten Tissink Spirit 1 12 x
Ebe Stienstra Spirit D1 12 x
Tim van de Zee Spirit D1 11 x
Raoul Haliwela Spirit C1 / C5 11 x
Jan Willem Baas Spirit 3 11 x

naam:  team: Doelpunten:
Kristian van de Wal Spirit D1 10 x
Stefan Bitter Spirit B1 8 x
Thomas de Jonge Spirit 2 7 x
Daan Schakelaar Spirit D1 7 x
Gio Spalburg Spirit B1 / B2 6 x
Yuri Bazen Spirit 1 6 x
Berry de Jong Spirit 1 5 x
Mark Geneugelijk Spirit 3 5 x
Dennis Dekker Spirit 1 5 x

7 spelers met 4 doelpunten, 4 spelers met 3 doelpunten, 

9 spelers met 2 doelpunten en 14 spelers met 1 doelpunt.

aSSIStS SeLeCtIeteaMS

naam:  team: assists:
Stefan Vreeken  Spirit B1 17 x
Timme van Hof Spirit B1 16 x
Danny van de Poel Spirit C1 11 x
Stef de Goede Spirit B1 11 x
Stefan Bitter Spirit B1 11 x
Ryan Terlouw Spirit B1 11 x
Kevin Guttink Spirit B4 / C1 10 x
Arian van Herk Spirit 1 / 2 8 x
Maarten Tissink Spirit 1 8 x
Ebe Stienstra Spirit D1 8 x
Ruben de Vries Spirit 1 7 x

naam:  team: assists:
Sander Goudriaan Spirit C1 / D1 7 x
Tim van de Zee Spirit D1 6 x
Gio Spalburg Spirit B1 / B2 6 x
Eric Jansen Spirit B1 6 x
Björn Zierts Spirit 1 6 x
Kevin Kriek Spirit 1 6 x
Ruben Slooff Spirit C1 6 x

7 spelers met 5 assists, 4 spelers met 4 assists, 

7 spelers met 3 assists, 13 spelers met 2 assist s

en 15 spelers met 1 assist.

toPSCoorDerS oVerIge teaMS

naam:  team: Doelpunten:
Daniël Visser Spirit 5 26 x
Arco Hoogendoorn Spirit C3 20 x
Rhandy van Evelingen Spirit B4 18 x
Ronald Gerdes Spirit C5 18 x
Corne Klein Spirit D4 14 x
Mark de Bruin Spirit C3 13 x
Robert Burger Spirit C3 12 x
Erwin de Raaf Spirit 5 11 x
Jordi Heuvelman Spirit 6 10 x
Mark-Peter Amoureus Spirit C3 9 x
Thomas Twigt Spirit D4 8 x
Pieter Oostlander Spirit 5  7 x
Thomas Looijen Spirit B4  7 x

naam:  team: Doelpunten: 
Erwin Pols Spirit D3  7 x
Tom van de Wal  Spirit D3  7 x
Kevin Jorna  Spirit 4 6 x
Marco van Cappellen  Spirit 4  6 x
Dave Neeleman  Spirit B4  6 x
Cheddy van Ommen  Spirit C3  6 x
Marco Ligthart  Spirit 5  5 x
Mika Couturier Spirit C3  5 x
Joost Boersma  Spirit C5  5 x
Jeffrey Vogelaar  Spirit D3  5 x
Julian Bonte  Spirit D4  5 x

7 spelers met 4, 8 spelers met 3 en 16 spelers met 2 doelpunten.

door Eric de Vendt

Topscoorders / Assists v.v. Spirit
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Van de KNVB-site

Voetbalschool is de perfecte oplossing

Als de competitie eindigt, verdwijnen de voetbalschoe-
nen van veel jonge voetballers vaak een zomer lang 
in de kast. Een gemiste kans, vindt ook de KNVB. De 
Voetbalschool binnen de club, waarbij de voetbalbond 
verenigingen ondersteund met extra voetbalactivitei-
ten, biedt uitkomst. ,,Dit is een echte win-win-situatie.”

Een prachtige zomermiddag in Ouderkerk. De jongste 
pupillen van voetbalvereniging Spirit hebben bezit 
genomen van het trainingsveld. Tientallen jongens 
en meisjes zijn druk in de weer met een bal. Ze drib-
belen, schieten op goal, scoren en hebben plezier. Even 
verderop staat een nieuwe groep van zeker vijftig jonge 
voetballers te wachten op hun beurt. ,,En daarna krijgen 
we nog een groep”, straalt jeugdcoördinator Bas Jonker. 
,,In totaal hebben 160 kinderen zich aangemeld voor 
dit project. Voor we begonnen konden we eigenlijk al 
spreken van een succes.” De KNVB lanceert door het 
hele land veertien pilots van de Voetbalschool binnen 
de club, onder meer bij Spirit. ,,De vereniging is zelf 
verantwoordelijk voor de trainingen”, legt regiocoach 
René van Baren van de KNVB uit. ,,Wij hebben een 
ondersteunende rol. Ze zeggen soms wel eens dat het 
mes aan twee kanten snijdt, maar dat is in dit geval een 
understatement. Er zijn zoveel winsituaties.”

Winsituatie 1: Kinderen kunnen langer voetballen
Marian den Duijf geniet langs de zijlijn. Haar zoon Floris 
(6) doet even verderop een poging om vriendjes te 
worden met de bal. ,,Die van mij zat net twee maanden 
op voetbal toen het seizoen erop zat”, vertelt ze. ,,Dat 
was jammer, want hij doet niets liever dan tegen een 
bal trappen. Deze extra trainingen zijn echt een uit-
komst. Natuurlijk kan hij ook op straat met zijn vriendjes 
voetballen, maar hier leert hij ook nog wat. Dit is de 
perfecte oplossing.”

Winsituatie 2: Bijscholing voor de trainers
De pilot in Ouderkerk aan den IJssel bestaat uit zes 
trainingen, ieder met een ander thema, die volledig 
zijn uitgeschreven door de KNVB. ,,De trainers die 
vandaag op het veld staan, hebben eerder dit jaar 
allemaal een trainerscursus gevolgd”, vertelt van 
Baren. ,,Dit is een goede bijscholing voor hen. Ze 
krijgen gerichte oefenstof, die ze ook weer kunnen 
gebruiken tijdens de trainingen in het reguliere 
seizoen. Een ideale situatie voor zowel de trainers 
als de kinderen, die leuke en gevarieerde trainingen 
krijgen aangeboden.”

Winsituatie 3: Ledenwerving voor de vereniging
,,En weer één erbij”, lacht jeugdcoördinator Jonker tevre-
den, terwijl hij wappert met een aanmeldingsformulier. 
Spirit koos er voor de trainingen ook toegankelijk te 
maken voor niet-leden. ,,Om ze kennis te laten maken 
met de sport en de club. En dat heeft al tot een paar 
extra inschrijvingen geleid.” Van Baren ziet nog een 
extra voordeel. ,,De trainingen zijn nu gratis, maar een 
vereniging kan er ook voor kiezen een kleine bijdrage 
te vragen. De opbrengst daarvan kan bijvoorbeeld weer 
worden geïnvesteerd in trainingsattributen.”

Winsituatie 4: Kinderen op een leuke manier beter 
te leren voetballen
Ook de voetbalbond zelf heeft belang bij de Voetbal-
school binnen de club, legt Van Baren uit. ,,Wij willen 
jongens en meisjes op een leuke manier beter leren 
voetballen. In deze periode van het jaar is het vaak per-
fect weer om te voetballen en dan is het eigenlijk jam-
mer dat de competitie is afgelopen. Als een vereniging 
de wil en de ruimte heeft om hieraan mee te werken, 
dan kan de Voetbalschool binnen de club een uitkomst 
zijn voor alle partijen.”
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door Teunis Jan Visser

Terug naar de oude beeldbuis

Familiedag 2011

De scheidersrechters zijn van een belabberd niveau. De 
grensrechters mogen voor een oogcorrectie gratis naar 
de opticien en de vierde man heeft als enige taak het 
bord omhoog houden bij wissels en extra speeltijd. Wat 
betreft de spelers? Die zijn gemener (elleboog, natrap-
pen), slimmer (schwalbes) en mondiger, waarmee ik 
bedoel aan te geven, mondiger naar de scheidsrechter 
toe. Wie herinnert zich niet Douglas een aantal weken 
geleden die uit z’n slof schoot tegen de scheidsrechter. 
Die dacht bij het krijgen van rood dat hij ook gelijk z’n 
huis moest afstaan, z’n auto naar de sloop werd gereden 
en z’n vrouw nog datzelfde uur, wegens zijn rode kaart, 
ervandoor ging met een andere Braziliaan. 

Stop al deze punten in een potje en je kijkt naar voet-
bal. En het blijkt alleen maar erger te worden, als ik zo’n 
beetje iedere voetbalkenner moet geloven. Dus dat 
betekent dat de scheidsrechters in de toekomst alsmaar 
slechter fluiten, de grensrechters moeten voor een 
oogcorrectie naar de opticien, en de vierde kan niet eens 
meer het bord met wissels en extra tijd omhoog hou-
den. En wat betreft de spelers? Nog gemener (knietjes, 
vrij worstelen), slimmer (wiskundige berekeningen voor 
het maken van een schwalbe) en mondiger (het zegt al 
genoeg als de scheidsrechter in z’n ene sok een 9mm 

heeft en heel de wedstrijd met een hockeystick over 
het veld draaft). Maar wordt het dan allemaal wel zoveel 
erger? In de herhaling van camerabeelden is tegenwoor-
dig zelfs terug te zien of de wimpers van Siem de Jong 
niet wat aan de lange kant zijn, de neusharen van Brama 
niet wat ingekort moeten worden en je leest zelfs af met 
welke gel Stekelenburg z’n haar verzorgd. Als je vroeger 
een wedstrijd op de buis volgde, en dan heb ik het over 
echt vroeger, dan hoorde je een paar uur later wat de 
uitslag was geworden. Het was simpelweg niet te volgen. 
Laat staan een buitenspelgevalletje van twee haren dik 
beoordelen of een schwalbe goed- of foutkeuren. 

Zelfs na het bestuderen van herhalingen is het vaak ge-
noeg lastig te beoordelen of het wel of niet buitenspel 
was, of het wel of geen schwalbe was en de elleboog 
wel of niet zo bedoeld was. Ook na het introduceren van 
elektronische hulpmiddelen blijven er grijze gebieden 
wat door elektronische hulpmiddelen niet kan worden 
beoordeeld. En dus zullen we terug moeten naar de 
oude beeldbuis. Twee uur na afloop horen of Feyenoord 
kampioen is geworden. Alhoewel, dat zal sowieso nog 
wel even uitblijven.

teunis-Jan Visser
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door Eric de Vendt

D, E-Pupillen v.v. Spirit

D-Pupillen:
Spirit D1 en D2 speelden een hele competitie. Spirit 
D1 kwam uit in de hoofdklasse en eindigden op de 
4e plaats. Daarmee hielden ze de Amateur Vereniging 
Sparta D1 achter zich. Ook de D1 van Topklasse voet-
balvereniging Barendrecht eindigden onder de Ouder-
kerkers. Feyenoord AV D1, dat tweede werd, kwam als 
koploper naar Ouderkerk. In een spannende wedstrijd 
werd het 1-0 voor Spirit. 

Spirit D2 besloot de competitie met een 5e plaats. 
Tegen de nummers 1 en 2 konden de Ouderkerkse D2 
niet veel doen, maar van de nummer 3 uit de compe-
titie, Nieuwerkerk D2, werden 4 punten gepakt. Nadat 
eerder in het seizoen de uitwedstrijd met 1-1 gelijk 
werd gespeeld, werd er thuis met 3-1 gewonnen. In 
de beker werd de 2e ronde gehaald, maar de ploeg uit 
Oudewater, UNIO D1, was te sterk om een ronde verder 
te komen.

Spirit D3 behaalde een derde plaats in een poule van 
5 teams. De overwinningen en verloren wedstrijden 
werden netjes verdeeld. Tegen de 2 ploegen bovenaan 
in de competitie werden verloren en de wedstrijden 
tegen de nummer 4 en 5 werden omgezet in winst.

Spirit D4 eindigde als 4e. Tegen kampioen DCV werd 
één keer gelijk gespeeld, maar de nummer 2, Olym-
pia D4, behaalde maar weinig punten tegen Spirit. In 
Gouda werd het 0-3 voor de Ouderkerkers, terwijl het 
3-3 werd op het sportpark van Spirit.

Spirit D6 werd 3e. Moerkapelle D2 werd kampioen met 
slechts 1 verloren wedstrijd. Want Spirit D6 was thuis 
met 3-2 te sterk van de toen al kampioen. De grootste 
overwinning was tegen Moordrecht D3. Het werd thuis 
6-0.

Kampioen:
Spirit D5 werd dit seizoen kampioen in de 8e klasse. 
Ondanks 1 verliespartij (3-1 bij DCV) en 1 gelijkspel (2-2 
tegen Schoonhoven) behaalden de Ouderkerkers met 
6 punten voorsprong op de nummer 2, Lekkerkerk D3 
(waarvan thuis nog met 9-0 werd gewonnen), de titel 
Voorjaarskampioen.

e-Pupillen:
In de competitie van dit seizoen is Spirit E1 op de 9e 
plaats geëindigd. Zij speelden een hele competitie en 
dat deden ze in de 1e klasse. Ondanks de lage klasse-
ring werden er toch veel punten bij elkaar gespeeld (28 
uit 22 wedstrijden). Zo werd er thuis slechts 2x verloren 
en werd er zelfs gewonnen van de uiteindelijke kam-
pioen (5-4 tegen BVCB) en werd er van de nummer 2, 
Lekkerkerk E1, met 3-0 gewonnen.

De overige teams speelden sinds januari in de Voor-
jaarscompetitie, waarin 6 teams (soms 5) speelden 
voor het kampioenschap. Spirit E3 eindigde, ondanks 
2 winstpartijen en een gelijkspel, op de laatste plaats. 
Eén van die overwinningen was tegen Gouderak die 
die drie punten aan het einde van de competitie net 
nog nodig had om kampioen te worden. 

Spirit E6 is ook 6e geworden. Op doelsaldo konden ze 
net niet die laatste plaats afstaan aan anderen. Er waren 
drie teams op de derde plaats terecht gekomen. E2 
speelde in een competitie met 5 teams en moest in deze 
2e klasse de E1 teams van Oudewater en Schoonhoven 
boven zich accepteren. Spirit E8 is de kampioen gelijk 
spelen geworden. Met oa maar liefst 6 gelijke spelen, 
waarvan 1x tegen de kampioen en 1x tegen de nummer 
2, werd het seizoen afgesloten met een derde plaats. 

Ook Spirit E5 werd 3e. Door de mooie overwinning op 
de nummer 2, Bergambacht, en de ongelukkig verloren 
‘storm’-wedstrijd bij Ammerstol, had er misschien zelfs 
iets meer in kunnen zitten. 

Spirit E4 moest zijn meerdere erkennen aan Capelle E5. 
Ongeslagen werden de Capellenaren kampioen, maar 
moesten de laatste wedstrijd toezien hoe Spirit E4 met 
7-2 won. Spirit E4 eindigde op de 2e plaats. 

Kampioen
Bij de E-pupillen is er ook een team kampioen gewor-
den. Spirit E7 en Nieuwerkerk E13 vochten de kam-
pioenstrijd samen uit. Hun onderlinge wedstrijden 
werden gewonnen in de uit-wedstrijden. Uiteindelijk 
kon de beslissing pas in de laatste speelronde bepaald 
worden. De opdracht was simpeller dan de uitvoe-
ring: Spirit moest winnen bij Stolwijk om kampioen 
te worden. Het werd 0-2 voor de Ouderkerkers en het 
kampioenschapsfeest kon gevierd worden.
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door Eric de Vendt

F-Pupillen + Ukken League v.v. Spirit

F-Pupillen:
Na de winterstop begon de Voorjaarscompetitie voor de 
F-pupillen. F9 is het nieuwste team dat in competitiever-
band uitkwam. Met 2 winstpartijen en 3 gelijke spelen 
eindigden ze op de 5e plaats. Ook F2 en F4 sloten op de 
5e plaats af. F4 deed dat met één winst partij. Maar dat 
werd misschien ook wel de mooiste wedstrijd. Capelle, 
dat op dat moment 2e stond, werd thuis in een ‘Top-
wedstrijd’ verslagen met 4-3. F2 behaalde meer punten. 
Met oa een gelijkspel tegen de kampioen werden er 9 
punten binnengehaald. Ook werd er nog gespeeld in de 
2e ronde van de beker. Dat avontuur eindigde na straf-
schoppen, die noodzakelijk waren na het 3-3 gelijkspel. 

De enige kampioen in de Najaarscompetitie van de 
F-pupillen, Spirit F1, besloot de Voorjaarscompetitie 
met een 4e plaats. Een prima resultaat in deze 1e klasse, 
waarin ze de F1 van DCV en CKC achter zich lieten. Ook 
op de 4e plaats eindigde Spirit F8. Door een indrukwek-
kende overwinning op Nieuwerkerk bleef het verschil 
met de 2e plaats slechts 2 punten. 

Spirit F3 en Spirit F6 besloten de competitie net boven 
de middenstreep. F3 won nog wel van de uiteindelijke 
kampioen. Maar met 5 keer winst en 1 keer gelijkspel 
behaalde zij de 3e plaats. Datzelfde resultaat behaalde 
F6 ook. Met 2 spannende wedstrijden tegen Capelle 
stelden de Ouderkerkse pupillen de 3e plaats veilig.

Spirit F5 is kampioen!

Spirit F5 is het enige F-pupillen team dat kampioen is 
geworden. In hun laatste wedstrijd uit tegen Oudewater 
werd de laatste punt bemachtigd die zij nodig hadden 
om niet meer ingehaald te kunnen worden. Bijna ging 
het nog mis, want de tegenstander nam brutaal de 
voorsprong. Het kwam zelfs op 2-0 en 3-1 voor. Nadat F5 
toch terugkwam tot 3-3 was het wéér Oudewater dat op 

voorsprong kwam. Paar minuten voor tijd werd het toch 
4-4 en die stand werd toen niet meer uit handen gege-
ven en kon er na het fluitsignaal feest gevierd worden.  
Spirit F5 speelde 3 keer gelijk en verloor geen wedstrijd 
in de Voorjaarscompetitie.  

ukken League 2011
Ook in 2011 is er volop gestreden om het kampioen-
schap in de Ukken League. De jongste voetballertjes 
speelden bij topclubs, zoals Real Madrid, Manchester 
United, Inter Milan en Chelsea. Ook Barcelona en Juven-
tus doen mee. In deze teams speelden de jongste leden 
van voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen a/d Lek. De 
toppers maakten er een spektakel van. Van sommige 
wedstrijden vlogen de vonken er van af. De grootste uit-
slag was al te bewonderen in de eerste ronde. Dat je als 
leider (coach) een diploma ‘tellen’ gehaald moet hebben, 
bleek ook wel na deze wedstrijd. De ene zei dat het 18-0 
werd, terwijl de andere beweerde dat het 19-0 werd. Al 
met al werd het toch de grootste uitslag. Maar er waren 
nog meer opmerkelijk grote uitslagen te zien zoals 15-1 
en 14-2. Maar ook waren er spannende wedstrijden. 
Gelijk spel is niet voorgekomen, maar 6-5 en 5-4 gaf wel 
aan dat het geen saaie partij werd.  

Helaas waren er de laatste (beslissende) ronde te weinig 
spelers om een hele competitieronde te spelen waar-
door de stand na 9 ronden ook de eindstand is gewor-
den. En dat betekent dat Chelsea kampioen is geworden 
met 24 punten. Zij hebben 72 keer gescoord. Dat was 
niet het meeste, want de nummer 2, Inter Milan,  heeft 
de meeste doelpunten gescoord, namelijk 98 keer. Op 
de 3e plaats staat Manchester United met 18 punten en 
76 doelpunten.

Volgend seizoen zullen er diverse spelers naar de F-
pupillen gaan en zullen er weer nieuwe ukken aanmel-
den om er weer een spektakel stuk van te maken in de 
Ukken League.

eindstand na 9 wedstrijden:

 Punten Aantal goals

Chelsea 24 72
Inter Milan 21 98
Manchester United 18 76
Real Madrid 6 46
Barcelona 9 51
Juventus 3 27
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door Eric de Vendt

Nacht van Spirit

Vrijdag 10 juni was voor de E- en D-pupillen de Nacht 
van Spirit georganiseerd. Een activiteit van Spirit vol 
met allerlei (voetbal) spelletjes op het Spirit terrein. 
Ook konden de pupillen blijven slapen. Al kwam daar 
voor de meesten weinig van. Een enkeling had zelfs 
geen slaapspullen mee genomen, want ze waren toch 
niet van plan te gaan slapen. Maar de meesten heb-
ben toch wel één of twee uur geslapen en dus niet 
hun luchtbed en slaapzak voor niets klaargelegd in 
één van de kleedkamers. Nadat iedereen z’n spullen 
had opgeborgen konden ze de eerste zweetdruppels  
laten gaan door rondjes om het veld te gaan rennen. In 
groepjes van 4 moest iedere speler 2 rondjes rennen. 
De tijd werd opgenomen om te bepalen welke groep 
dit onderdeel won. 

Het avondeten werd genuttigd in de kantine. Er 
werden heerlijke frites met een frikandel of een kroket 
erbij geserveerd. Daarna kon iedereen zich opmaken 
voor een achtkamp. Op het plein en op het veld waren 
diverse spelletjes uitgezet. In dezelfde groepjes van 
4 werden deze spellen afgewerkt in de regen. Maar 
dat deed de pret bij de kinderen niet drukken. Op een 
levensgroot dartbord moesten zoveel mogelijk punten 
gehaald worden. Ook was er een opblaasbare storm-
baan waarbij je door de regen echt tot aan je onder-
broek nat werd. Op het veld stond verder een ‘gaten-
doel’, een spel waarbij je de bal beheerst in één van 
de, op de grond liggende, ringen moest schieten, een 
langwerpige ‘skippybal’ waarop je met z’n vieren zat 
en deze een parcours moest laten afleggen, een soort 
kogelstoten waarbij je de bal zover mogelijk moest 
ingooien, een slalom rond pionnen en dan afmaken op 
een klein doeltje en er werd het ondertussen bekende 
‘latje trap’ gedaan waarbij je vanaf de penalty stip 
moest proberen de paal of lat te raken. 

Na deze achtkamp werden er 4 tegen 4 wedstrijden 
gespeeld. De samenstelling van de teams wisselden 
waardoor er aan het eind een persoonlijke winnaar 
uitkwam. Met één punt verschil op Jasper de Jong, die 
dus 2e werd, werd Niels Plugge de beste teamspeler. 
Martijn Blok werd, ook weer met 1 punt verschil,  derde. 
Aan het eind van de avond moest er nog een golf-
parcours afgelegd worden met een soort golfstick, 
gemaakt van een stok aan een klomp. Voordat daarna 
de bedden opgezocht werden moest er eerst nog even 
(door de kids zelf georganiseerd) een waterballonnen 
gevecht gehouden worden. Ondanks het verbod op 
het gooien naar de kleedkamers, verdween er toch 
wel het één en ander aan vocht richting de bedden. 
Vermoeid na een zware avond werden de kleedkamers 
opgezocht. Maar velen waren niet van plan om te gaan 
slapen. Eén van de jongeren heeft ervaren dat je dan 
ook niet even op de bank moet gaan zitten, want de 
slaap heeft je zo overwonnen. 

Na half 2 werd het redelijk stil op het Spirit park. Een 
enkeling probeerden nog wel ‘uit te breken’, waardoor 
een aantal van de leiding ook de nacht door kon bren-
gen zonder te slapen. De volgende ochtend kregen de 
slaperige koppen een heerlijk ontbijt waarna er nog 
één spel op het programma stond: levend kwartet. 

Terwijl de ouders langzamerhand het Spirit terrein op 
kwam om hun kroost op te halen werd er tot slot nog 
de prijsuitreiking gedaan. Het team FC Twente, be-
staande uit Casper Stoppelenburg, Wilmer Ligtermoet, 
Bart Jan Goudriaan en Julian Bonte, heeft de eerste 
prijs behaald van alle spelletjes bij elkaar. De groep 
van 24 kids, door diverse redenen een stuk minder dan 
vorige edities, gingen voldaan naar huis om na een 
douche hun bed op te gaan zoeken.
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door de redactie

Wist u dat...

• Oer DCV’er Jan Burgraaf had aan het begin van de 
competitie al tegen Ed Offerman gezegd dat hij een 
wedstrijdbal zou schenken als ze kampioen werden.
hij heeft dit waar gemaakt! de rood/zwarte bal is inmid-
dels bezorgd, uiteraard hartelijk dank hiervoor; 

• Er in de keuken alleen nog maar contant betaald kan 
worden... wij niks meer op bon zetten;

• René Groen onlangs een prachtig weekend beleefde: 
op vrijdag trouwen met Yvonne, op zaterdag kampioen 
met Spirit 1 (inclusief 2 goals) en op zondag in het vlieg-
tuig richting Curacao. Kan het nog beter?

• Bastiaan Haasnoot sinds kort weet wat de werking 
van tijgerbalsem is: onderbroekenlol, een schrale troost: 
Bastiaan werd door ‘De harde kern’ werd uitgeroepen 
tot ‘Speler van het Jaar’;

• Bjorn Zierts tijdens het kampioensfeestje met zijn voet 
in een kapot glas bier ging staan en een flinke snee in 
zijn voet opliep. Er overigens meer mensen richting de 
HAP zijn gegaan die dag... Jochem de Groot (C2) last 
kreeg van zijn ogen door het vuurwerk. Edwin Beijer 
(Spirit 8) verloor 2 tanden na een minder geslaagde 
fietstocht op de terugweg;

• Mart van Pelt een begenadigd natuurkenner is, maar 
onlangs nog niet op de hoogte was van de geboorte 
van een zeldzame zwartsnavelooievaar in Avifauna; hij 
ons wel wees op het prachtige  mandarijneendechtpaar 
in de sloot bij Spirit;

• Veel mensen vinden dat Rob Butter op zaterdag in de 
nazit wel vaak kritische opmerkingen maakt; over het 
sproeibeleid, over trainers etc; op de familiedag Rob 
opeens met een kruiwagen te zien was en rotzooi op-
ruimde; volgens DvD het de eerste keer was dat hij Rob 
met een kruiwagen zag en verbaasd was dat hij daar 
mee om kon gaan; Rob wel kritiek had op het sproeibe-
leid van DvD omdat hij vaak nat wordt als hij om 16.30 
uur naar zijn zaterdagse afspraak gaat;    

• Rokus Vuik met DvD de nieuw aangeschafte ‘terreinrol’ 
aanschouwde; Rokus zo’n ding nog nooit gezien had; 
DvD er overigens een aantal weken na de aankoop 
achter kwam dat de rol iets te breed was voor de brug 
naar veld 4 en 3; met partner Mart van Pelt snel een 
plan gemaakt en zij uiteraard de oplossing vonden; zelfs 
bruggenbouwer van het eerste uur Marinus van Meije-
ren er bij moest komen voor advies;  

• Bij de kampioenswedstrijd tegen SC Zuiderpark vele 
oud-Spiritspelers ons park bezochten; volgens Rokus 
Vuik waren er zelfs oud-Spiritspelers die eerste nog naar 
de dijk waren gegaan om de wedstrijd te aanschouwen; 
ook oud-oprichter Aart Mourik acte de presence gaf bij 
de wedstrijd;

• Hans van Arum trainer van AGOVV is geworden; Hans 
van Arum zullen jullie denken, wie is dat nu; Van Arum 
was ooit spits bij Vitesse en trainer van Sparta Nijkerk 
toen deze club bij Spirit op het net gereed zijnde kunst-
grasveld trainde in het kader van de voorbereiding en 
toen in Lekkerker haar kamp had opgeslagen; 

• De laatste uitwedstrijd in de competitie van Spirit bij 
Schoonhoven werd door vele Spiritsupporters bezocht 
en een groot aantal daarvan reisde ‘per fiets’; suppor-
ter Arie Kool de weg kwijt was naar Schoonhoven; zijn 
communicatie werkte niet; volgens zijn  vriend Wiggert 
is dat wel vaker zo;

• Stef Geneugelijk het veld van Zestienhoven niet kon 
vinden; hij het advies van zijn zoon ‘papa, we zijn er 
allang voorbij‘ niet opvolgde, maar al snel bleek dat 
Geneugelijk jr. gelijk had; oud-penningmeester Cees Jan 
Kwakernaak bij Berkel veel prijzen in de wacht sleepte 
bij het Rad van Avontuur in de rust. Maarten Tissink daar 
uit een vrije trap van Yuri Bazen volgens de schrijver van 
deze rubriek de mooiste goal van het seizoen maakte;    

• Het afgelopen seizoen slecht begon, maar uiteindelijk 
toch in een feestje eindigde; in 2007-2008 naar de 2e 
klasse gepromoveerd, in 2008-2009 promotie naar de 
1e klasse, in 2009-2011 degradatie naar de 3e klasse en 
nu weer in het seizoen 2010-2011 promotie naar de 2e 
klasse; kortom, bij Spirit is er altijd wat te doen!   

• De komende weken zullen de voorbeschouwingen 
van trainers en spelers weer in de media verschijnen; de 
redactie kan al wat voorspellen: iedere trainer ziet altijd 
mogelijkheden voor zijn team en gokt op het linkerrijtje 
of een periodetitel;   

• Uw bijdrageleverancier aan deze rubriek kijkt ook uit 
naar de nieuwe competitie 2011-2012; uiteraard ook 
naar die fijne zaterdagmiddagen in de kantine waar 
Eddy Offerman hopelijk weer veel het Spiritlied zal 
inzetten na een overwinning van Spirit; wie weet, linker-
rijtje, periodetitel of wellicht een...;  prettige vakantie en 
tot september !!!   
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door Malcolm Osseweijer

Op 5

Ook altijd zo genoten van de column “Over de vleu-
gels”? Nou ik wel!! Maar ja, opgestuwd in de vaart der 
volkeren is Henk Lammertse inmiddels opgeklommen 
tot voorzitter van deze prachtige vereniging.  Het eerste 
“van de Voorzitter” bericht hebben we al achter de rug. 
Hierin is ons wel iets meer duidelijk geworden over 
de sportieve carriere van onze leider, die alles met een 
kwinkslag weet te benaderen. 

Op een onbewaakt ogenblik heb ik aangeboden “Over 
de vleugels”  over te nemen, omdat de trouwe volgers 
van de verslagen van Spirit D2, ook recht hebben op 
meer achtergrond en inhoud.  Dus hier dan maar gelijk 
het debuut. Onder de titel “Op 5”  wil ik deze column 
voortzetten. Rugnummer 5 is altijd mijn favoriet 
geweest, zeker omdat mijn idool Ben Wijnstekers dit 
nummer altijd gedragen heeft. Één van de bekendere 
mensen bij Spirit, Stef Geneugelijk, noemt mij om die 
reden nog altijd Bennie, vandaar. 

Helemaal onbekend bij Spirit ben ik natuurlijk niet, 
want toen in Ouderkerk, begin jaren 70, de “nieuw-
bouw” werd gestart, ben ik met mijn ouders en zus als 
één van de eerste “immigranten ” in het dorp aan de 
IJssel neergestreken. Spirit was toen, we hebben het 
over 1971, een vereniging met 2 velden en een ingang 
aan de Dekkerstraat. Het eerste wat toen al opviel was 
het aantal vrijwilligers, dat zich voor deze vereniging 
inzette en nog steeds doet. Toen er in de loop van de 
jaren zelfs een verzorger kwam, werd het materiaalhok 
verbouwd om er een massageruimte te creëeren. Wat 
ook altijd bijblijft zijn de shirts die Spirit 1 toen droeg, 
met de Nederlandse driekleur schuin over het gele shirt. 
Het enige wat je nu mist, is de geur van het bakken van 
de  gehaktballetjes na de donderdagavond training, 
voor de rest is heel veel van het goede, hetzelfde geble-
ven.  F-pupillen bestonden toen nog helemaal niet en 
van Ukken had nog nooit iemand gehoord. Alles op een 
groot veld en gewoon 11 tegen 11. 

Begin jaren tachtig ontstonden de contouren van wat 
het huidige sportpark omvat, hoewel, als het aan het 
toenmalige raadslid Hoogendijk had gelegen had veld 
1 volledig uit stoeptegels bestaan, want dat was veel 
goedkoper dan gras... Maar ja, overheden hebben wel 
vaker andere ideëen over hoe je op je uitgaven kunt 
besparen.  Als een wethouder het in Ouderkerk allemaal 
niet meer zo leuk vindt, en het bijltje er bij neer gooit, 
kan ze altijd nog op een wachtgeld regeling terugval-
len. Ja, zo red je het niet lang als gemeente en blijf je 
automatisch onder curatele staan. Niets van dit alles 

is van toepassing op Spirit, een gezonde geoliede ma-
chine, die een beetje uit zijn voegen begint te groeien.  
Het aantal jassen dat op ons park rondloopt met Spirit-
Jeugd, is al bijna niet meer te tellen. Er bestaan heel veel 
mensen, die Spirit een warm hart toedragen en daar 
ook voor uit willen komen.  Ik zou bepaalde mensen 
tekort doen als ik hier namen zou gaan noemen, maar 
het is toch wel iets om trots op te zijn.  

Zijn er dan helemaal geen kritische noten, want dat is 
toch de bedoeling van een column ? Eerst maar eens 
aan Peter Verstappen gevraagd hoe zijn scherpe teksten 
altijd via Henk op papier kwamen. In een eerste opwel-
ling beweerde Peter dat hij de teksten zelf schreef, maar 
zag ook wel direct in, dat dit door niemand geloofd zou 
worden. Omdat ik met de huidige voorzitter regelma-
tig op de tennisbaan een bijna onverslaanbaar koppel 
vorm, heb ik ook een beetje kunen observeren, hoe je 
scherp uit de hoek kan komen, zonder mensen te schof-
feren.  Zorg ervoor dat je met je mond beter bent dan 
je in de praktijk, onder normale omstandigheden, waar 
kunt maken, dan sta je gelijk met 1-0 voor.  De tegen-
stander is vervolgens zo onder de indruk en voor je het 
weet heb je gewonnen. Het lijkt een beetje op de manier 
waarop  Spirit 1 kampioen is geworden. Heel toevallig 
is onze buurman trainer van Rijnmond Hoogvliet Sport 
en toen deze Spirit op één van de eerste speeldagen 
in Ouderkerk een lesje 3e klas voetbal had gegeven, 
waren er 2 dingen duidelijk:  Voetbal doe je met heel 
veel inzet, soms op het randje, maar klasse verloochent 
zich niet als je geloof in eigen kunnen hebt. Gelukkig 
zijn we weer terug, waar we thuis horen, in de 2e klasse. 
Dat was natuurlijk het hoogtepunt, maar het slot van de 
Eredivisie  was er ook eentje om je vingers bij af te likken.  
Eerst die fantastische bekerfinale, die Twente nog wist te 
winnen en toen die zinderende apotheose in de Arena, 
waar zelfs iemand die Ajax niet in zijn rijtje van favoriete 
clubs heeft staan, met volle teugen van heeft kunnen 
genieten.  Excelsior is inmiddels weer verzekerd van een 

door Peter Verstappen

Geel wit zit ons in ’t bloed
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vervolg: Op 5

jaartje Eredivisie en we hopen natuurlijk allemaal dat 
Sparta zich volgend jaar wel gaat mengen in de strijd 
om het kampioenschap in de Jupiler-League. 

Tenslotte breekt  weer de meest bizarre tijd in het 
hedendaagse voetbal aan. Iets te hard omhooggevallen 
figuren gaan zich dan mengen op de “transfermarkt” 
in het amateurvoetbal.  De technische geldschieter 
van ASWH is in staat geweest om met zijn “snelle” geld 
de helft van de selectie vanTopklasser Barendrecht te 
voorzien van een nieuwe uitdaging: hoofdklasser ASWH 
ook naar de Topklasse loodsen. Het is zoiets als bij AZ je 
contract inleveren om vervolgens een poging te wagen 
om  met Helmond Sport naar de eredivisie te promove-
ren. Nee, natuurlijk is dit geen sportieve uitdaging, maar 
die zak geld maakt een hoop goed en velen kunnen die 

verleiding niet weerstaan. Gelukkig hebben we bij Spirit 
nog nooit een cent uitgegeven aan spelers en moeten 
dat ook nooit doen. Als je daar mee begint daal je als 
vereniging af naar het niveau van een club en daar heb-
ben we al teveel voorbeelden van gezien in onze om-
geving.  Binnenkort worden alle selecties bij de jeugd 
weer bekend en zijn de slapeloze nachten van vele ou-
ders weer achter de rug. Uit ervaring kan ik zeggen, dat 
je het beste voor je kind wilt, maar hou altijd voor ogen 
dat het plezier, dat een kind aan voetbal, of welke sport 
dan ook, beleeft vaak belangrijker is dan spelen in het 
hoogste team.  Alle kinderen hebben talent, maar niet 
elk kind kan de beste zijn. Voor straks een fijne zomerva-
kantie en hoe dan ook,  tot volgend seizoen.

Malcolm osseweijer

door Peter Verstappen

Geel wit zit ons in ’t bloed
Terwijl het voetbalseizoen nage-
noeg voorbij is,  zitten er op  deze 
maandagavond  20 juni toch nog 
18 mannen en vrouwen in de Spirit 
kantine. Vanavond zit een dwars-
doorsnede van de Spirit familie aan 
tafel. Trainers, leiders, het kantine-
personeel, de werkploeg, voetbal-
lers uit verschillende teams, maar 
ook ouders en scheidsrechters zijn 
vertegenwoordigd. 

De groep mensen is benaderd 
door Peter Verstappen en Anita 
van Ast om samen na te denken 
over de normen en waarden van 
onze mooie club. Het bestuur heeft 
hen, Ronald Amoureus en Hank 
Herfkens gevraagd de voorberei-
dingen te starten voor een normen 
en waarden traject binnen onze 
club. De avond begint met wat er 
goed gaat binnen Spirit en waar 
we trots op zijn . Dat iedereen gelijk 
is en dat bij Spirit alle teams en alle 
niveaus meetellen is bijvoorbeeld 

iets dat genoemd wordt. Maar ook 
de manier waarop de talloze vrij-
willigers hun bijdrage leveren aan 
de club en de sfeer & de veiligheid 
worden door de aanwezigen ge-
noemd. Vervolgens hebben we ook 
gesproken over dat wat niet goed 
gaat op het gebied van normen en 
waarden en hoe we met elkaar om 
willen gaan binnen Spirit. 

Om het goede vast te blijven 
houden en de incidenten die er 
zijn ook in de toekomst tot een 
minimum te beperken wil de club 
onze cultuurwaarden en normen 
graag vastleggen en zichtbaar 
maken.  Uiteindelijk is het de 
bedoeling om onze Spirit cultuur-
waarden en het bijbehorende 
normen en waarden statuut 
tijdens de volgende ledenverga-
dering in oktober te bekrachtigen 
en vervolgens ook te gaan com-
municeren en naleven binnen alle 
geledingen van onze club.

Zowel de jonge garde als de oude 
garde is vanavond aanwezig. De 
jongste deelnemer vanavond, 
Arun Ngamet, zegt dat hij ver-
wacht dat we met dit normen en 
waarden traject de club nog beter 
kunnen maken. 

Oud gediende Peter Verstappen 
beaamt dit: “geel wit zit ons in ‘t 
bloed; sportiviteit en respect ook! 
Maar...ik kan langs de lijn toch wel 
mijzelf blijven!?” Na de zomer pra-
ten we met dezelfde groep verder, 
zodat we voldoende input hebben 
voor een voorstel aan het bestuur. 
De eerste stappen zijn gezet. Laten 
we met elkaar oog blijven houden 
voor de normen en waarden waar 
Spirit om bekend staat.  

graag houden we u de 
komende tijd op de hoogte! 
Ronald Amoureus, Hank Herfkens, 
Peter Verstappen en Anita van Ast 
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“Rups” Richard de Jonge (6e)
Bestemming:

Hull (Engeland), Playa del Carmen (Mexico)

Anne Hendrik v/d Broek (2e) 
Bestemming:

Een rondreis door Australië

Yuri de Vries en Daniël Paulus (11e)
Bestemming:
Ibiza (Spanje)

Wijnand de Waardt (4e)
Bestemming:

Rhodos (Griekenland)

Nita van Harskamp (Bardame)
Bestemming:

Toscane (Italië)

Jan Moerman (1e)
Bestemming:

Een citytrip naar Istanbul (Turkije)

Teus Oosterom (Redactie de Treffer)
Bestemming:

VS (een reis van Washington naar LA)

Stef Geneugelijk (Jeugdtrainer)
Bestemming:

Het meer van Annecy (Frankrijk)

Arie Zierts (Supporter)
Bestemming:

Beekbergen en Texel

Harry Spreeuwenberg (Jeugdbestuur)
Bestemming:

Tenerife (Spanje)

Joost van der Valk (7e)
Bestemming:

Kamperen in Zuid-Frankrijk

Bastiaan Haasnoot (1e)
Bestemming:
Salou (Spanje)

door Maarten Tissink & Jeffrey van Vuuren

Spirit op reis...

De reDaCtIe WenSt IeDereen een FIJne VaKantIe, tot VoLgenD SeIZoen!




