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hoofdbestuur:
Henk Lammertse Voorzitter t: 06 - 23966776 
Willem Visser Secretaris t: 0180 - 683043 
Theo van Zwienen Penningmeester t: 06 - 54334430
Jan Hendrik Neet Commissaris Technische Zaken t: 06 - 51570713
Hugo van der Wal Commissaris Jeugd t: 06 - 55368434
Sandra Kooij Wedstrijdsecretaris Senioren t: 0180 - 684448
Ina van Duijvendijk Commissaris Nevenactiviteiten t: 0180 - 682072 

Jeugdbestuur:
Harry Spreeuwenberg Jeugdvoorzitter t: 06 - 21534284
Hugo van der Wal Commissaris Jeugd t: 06 - 55368434
Koos Deelstra Wedstrijdsecretaris A+B-junioren t: 06 - 52313520
Marc Advocaat Wedstrijdsecretaris C-junioren t: 06 - 11368486
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris D-pupillen t: 06 - 20208112 
Ronald Boertje  Wedstrijdsecretaris E-pupillen t: 06 - 20484524
Cor van Hoff Wedstrijdsecretaris F-pupillen & Ukken t: 0180 - 522987

AfZeggINgeN:
Afzeggingen vóór donderdag 19.30 uur bij je aanvoerder! 
Uitzonderingen bij: 
Wim Spek  Spirit 1 t/m 4 t: 06 - 10833739
Sandra Kooij  Spirit 5 t/m 10 t: 0180 - 684448

Afzeggingen jeugd vóór donderdagavond 19.30 uur bij desbetreffende wedstrijdsecretaris.

oVerIge CommIssIes: 
Marc Bos Hoofd Jeugdopleiding t: 06 - 57344005
Jan de Jong Bar en Keuken  t: 06 - 42451737
Ina van Duijvendijk  Actiecom. Senioren, Gevonden voorwerpen t: 0180 - 682072
Sandra Kooij  Actiecom. Jeugd, Ledenadministratie t: 0180 - 684448
Louwe Scheeringa  Consul t: 0180 - 681639
Gert Visser  Planning velden t: 0180 - 523336
Marco Mackenbach Scheidsrechters t: 06 - 23196310
Eric de Vendt Spirit sfeer team t: 06 - 21507202
Erwin Spek Clubfotograaf t: 06 - 42255561
Jeffrey van Vuuren Eindredactie clubblad t: 06 - 42235889
Richard van der Waal Sponsorcommissie t: 06 - 51146987

Wilt u een iemand een mail sturen, kijk dan even op www.vvspirit.nl onder het kopje 
clubinfo en dan vervolgens organisatie. Hier kunt u alle mailadressen terugvinden.

CoNtrIbutIe per 1 JulI 2011: (incl. Bondskosten)
• Senioren k 156,00
• Jeugdleden k 121,00
• Ukkenvoetbal  k 70,00
• Rustende leden k 45,00
• Donateurschap met clubblad k 35,00
• Donateurschap k 30,00

opzeggingen lidmaatschap bij de Algemeen secretaris:
Willem Visser, Essenlaan 11, 2935 SN Ouderkerk a/d IJssel of via administratie@vvspirit.nl

persoNAlIA V.V. spIrIt  Opgericht 27 oktober 1945

Sportpark Ouderkerk
Sportlaan 3 • 2935 XX Ouderkerk a/d IJssel • t: 0180 - 681607
e: info@vvspirit.nl • Giro: 586087 • Bank: 694651125 www.vvspirit.nl

CommeNtAAr:

De keeper is en blijft een apart fenomeen 
binnen het voetbal. Het is de enige die met zijn 
handen mag, en ook de enige die “los” mag 
roepen. Wanneer er een doelpunt gescoord 
wordt, wordt hij meestal niet betrokken in het 
gejuich, en hij hoeft nooit een reservebeurt. 

Het is dus niet vreemd dat keepers nog wel 
eens “einzelgangers” genoemd worden, en dat 
ze qua karakter ook nog wel eens afwijken van 
de “reguliere” voetballer. Toch kunnen we niet 
zonder ze. Sterker nog: niet zelden winnen 
ze wedstrijden voor het team, en brengen ze 
kleur aan een elftal.

Dit nummer van de Treffer is een soort ode aan 
dit speciale diersoort: “De keeper!”
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Het gaat ons niet alleen
om de knikkers

Als ondernemer heeft u vragen en wilt u ondersteuning 

op velerlei gebied: fi nancieel, strategisch, bedrijfs- 

economisch, fi scaal of een combinatie hiervan.

FACET biedt praktische oplossingen voor uw vraagstukken. 

Daarbij wilt u niet alleen snel en accuraat geholpen 

worden, maar stelt u persoonlijke begeleiding en korte 

communicatie-lijnen op prijs. En dat sluit precies aan op 

onze manier van werken, een werkwijze waarbij uw wensen 

natuurlijk centraal staan. Wij spreken uw taal, de taal van de 

ondernemer.

Onze missie is dan ook: 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over de 

mensen die bij ons werken? Neem dan contact met ons op of 

kijk op www.facet-accountants.nl voor meer informatie. 

FACET Accountants en Adviseurs

FACET Audit

Postbus 4079, 3006 AB Rotterdam

Fascinatio Boulevard 768 - 772, 2909 VA Capelle a/d IJssel

T (010) 452 61 44

F (010) 452 51 87

E info@facet-accountants.nl

FACET laat ondernemers beter ondernemen!

FACET is lid van Nexia International, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

FACET_adv_285x220.indd   1 5/20/08   3:10:41 PM
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Van de voorzitter

December 2011

Wat gaat de tijd toch snel. Het seizoen 2011-2012 is 
al weer bijna halverwege. Er is al veel gebeurd in die 
pakweg 4 maanden dat we nu bezig zijn. Zowel in 
het clubgebouw als op het terrein zijn er behoorlijk 
wat veranderingen geweest. Wat te denken van de 
terrasuitbreiding met nieuw meubilair, de verhoogde 
hekken bij veld 2, de enorme aanwas van het aantal 
reclameborden op alle voorkomende plaatsen (tri-
bune, kleedkamers, etc.) en de metamorfose van het 
clubgebouw en bestuurskamer. En het mooie is: alles 
wordt gedaan door vrijwilligers. Timmermannen, elec-
triciens, metselaars, stucadoors, schilders, schoonma-
kers, groenonderhouders, alle disciplines zijn gelukkig 
ruimschoots aanwezig. 

Tijdens de laatst gehouden, zeer goed bezochte Al-
gemene Leden Vergadering, zijn ook het Waarden- en 
Normenstatuut en de 10-Cultuurwaarden van Spirit 
uitgebreid gepresenteerd. De presentatie werd met 
groot enthousiasme ontvangen en de noodzaak tot 
implementatie werd door de leden erkend. Ook fijn 
dat je dan naast voornoemde vrijwilligers ook over 
juristen, antropologen en economen kan beschikken. 

Hoogtepunt van deze ALV was wel de uitreiking van 
de allereerste Steef van Kooten-penning. Een ode aan 
een club-icoon en super vrijwilliger. Wie zou deze 1e 
penning meer verdienen dan Gert Visser?
Het succes van de vereniging heeft ook wel zijn nade-
len. Zeker gezien het feit dat de jeugdopleiding in een 
zeer hoog vaandel bij ons staat, zijn wij van mening 
dat ieder team van A t/m F de gelegenheid moet 
krijgen 2 maal in de week te trainen. Dat betekent 
minimaal 70 trainingen van ruim een uur in de week, 
verdeeld over 4 avonden en 1 middag. En dan op vrij-
dag nog eens de zeer succesvolle voetbalschool met 
ongeveer 140 kinderen. Tel hierbij dan ook nog eens 
de verschillende keeperstrainingen, selectietraingen 
en seniorentraingen bij op. Uiteraard past dat niet al-
lemaal op 1 (kunstgras-)veld en zeker tijdens de win-
termaanden kunnen de gewone velden niet te zwaar 
belast worden (vooral na regenval zijn de velden al 
snel onbespeelbaar). 

Dit betekent dat we grote behoefte hebben aan een 
2e kunstgrasveld. Maar we weten ook dat in de hui-
dige tijd de gemeente eerder moet bezuinigen dan 

extra geld uitgeven, dus grote (financiele) creatvititeit 
is gewenst. 

Als bestuur zijn wij inmiddels in gesprek met het 
gemeentebestuur, en we prijzen ons in ieder geval 
gelukkig dat we een “sportminded” bestuur hebben, 
dat het belang van onze vereniging voor de gemeen-
schap in het algemeen, en de jeugd in het bijzonder, 
inziet. De komende tijd zullen deze gesprekken voort-
gezet worden om te kijken of er een oplossing voor 
ons probleem kan komen.

Ons vlaggenschip Spirit 1, heeft zijn draai in de 2e 
klasse inmiddels aardig gevonden. Na een wat aarze-
lende start, lijkt de ploeg inmiddels aardig gewend 
aan het hogere tempo en betere ploegen. Goede 
wedstrijden tegen o.a. Den Bommel, SHO en CWO 
bieden voldoende houvast om de 2e seizoenshelft 
met vertrouwen tegemoet te zien.

In dit nummer weer vele interessante stukken. De 
redactieleden hebben weer hard gewerkt om er een 
fraai nummer van te maken.

Het is trouwens onvoorstelbaar hoeveel complimen-
ten wij krijgen over onze presentatiegids en clubblad 
van bestuursleden van ons bezoekende clubs. En ik 
denk dat dat na dit nummer niet minder zal zijn. 

Veel leesplezier! 
Henk Lammertse
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door: Henk Lammertse

Plus Vergeer nieuwe Topsponsor 

Sinds het begin van het seizoen is de Ouderkerkse 
supermarkt Plus Vergeer topsponsor geworden  Het 
topsponsorschap bestaat uit een aantal onderdelen 
zoals diverse reclame-uitingen op o.a. reclameborden, 
weblink en andere advertentiedragers. Daarnaast zal 
de naam van de Ouderkerkse supermarkt 3 jaar lang 
op de kleding van het gehele horecateam (bar en keu-

ken) van Spirit staan. Daarnaast heeft Plus Vergeer de 
mogelijkheid om ieder jaar een speciale actie in haar 
winkel te starten waarbij de naam en infrastructuur van 
de vereniging gebruikt kan worden. Uiteraard zijn wij 
bijzonder blij met de steun van dit mooie bedrijf.

Henk Lammertse

Op 25 november werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van

ria Lingen

Wij hebben Ria leren kennen als echtgenote van onze assistent-scheidsrechter van Spirit 1, 
scheidsrechter, jeugdtrainer en oud 1e elftal-speler Arie Lingen. Mede door Ria is Arie uitgegroeid 
tot een van de grootste club-iconen. 

Ria zorgde altijd voor een echte thuishaven en een hechte gezinsband. Wij wensen Arie en zijn dochters 
Esther en Nicole veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verdriet.

Bestuur v.v. Spirit
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Openingstijden:
Ma. t/m Wo. 8.00 - 19.00 uur
Do. en Vr. 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 7.45 - 17.00 uurDe Wetering 9 • Ouderkerk aan den IJssel • T: 0180 - 681581

De complete
supermarkt voor
al uw dagelijkse
boodschappen.

www.plus.nl

Nic Visser Kantoorwereld
Bermweg 224-226
2906 LG Capelle aan den IJssel

www.visser.nl
info@visser.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in het leveren van:
Kantoormachines

Kantoormeubilair

Computer supplies

Presentatiemiddelen

Papier en papierwaren

Schrijfwaren

Facilitaire producten

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!

Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen 

leverbaar!

10            11            12            13            14            15            16

door: René Bitter

Alle Spiritleden op de foto...

Met onze topsponsor Supermarkt Plus Vergeer uit Ouder-
kerk aan den IJssel werd aan het begin van het seizoen 
een overeenkomst gesloten, waarbij de fotootjes van alle 
Spiritleden als echte voetbalplaatjes verzameld en in een 
speciaal album geplakt kunnen worden. 

Dit betekende dat iedere speler van Spirit op de foto 
moest! Op zaterdag 27 augustus en 3 september werden 
alle teams en Spiritleden uitgenodigd, om op een vooraf 
bepaald tijdstip op de foto te gaan. Hierbij werd natuur-
lijk rekening gehouden met het tijdstip van de wedstrijd 
die men die dag moest spelen. Een enkel team moest 
daarvoor, omdat er geen enkele andere mogelijkheid was, 
speciaal naar de vereniging komen en zich alleen voor de 
foto omkleden in Spirittenue.

Opvallend was de grote bereidwilligheid en de positieve 
reacties, die nodig waren om de actie te doen slagen. 
Behalve dat iedereen door een professionele fotograaf 
individueel op de foto werd gezet, werden ook gelijk alle 
teamfoto’s voor de internetsite gemaakt. Het is daarmee 
nu eindelijk gelijk eens gelukt om de foto’s van alle Spirit-
teams compleet op de internetsite te hebben staan.

De voetbalplaatjes zijn nu sinds half oktober bij de bood-
schappen in de supermarkt te verkrijgen. Hierbij rest ons 
dan nog maar één ding en dat is: Boodschappen doen en 
plaatsjes ruilen tot het album is volgeplakt!

Namens het hele team dat het maken van de foto’s heeft 
begeleid.

rené bitter

Verzamelen voor het maken van de portretfoto’s

Het maken van de portretfoto’s.

De teams moeten goed op de foto komen!

Alle teams gaan op de foto.

Ik plak!

Mijn hoofd staat op een plaatje
een plaatje in een boek
ik ruik eens aan mijn bladzij
terwijl ik vriendjes zoek
die ook ergens geplakt zijn
bij D3, E6
zij voetballen beter…
maar ík plak toch echt het best!

Cindy Snoeck, 
2011©



clubblad       v.v. Spirit | 09

Over zijn snelle doorbraak: “Ik voelde me direct op mijn gemak”

Toen ik in de F’jes zat wilde er nooit iemand op goal. Om de beurt moest je daarom een helftje keepen. Daar 
stond je dan, te kijken hoe iedereen lekker achter die bal aan rende. en ook nu willen de meeste jochies op 
straat messi zijn, of ronaldo, Özil of Sneijder. maar niet allemaal. Geef bastiaan Haasnoot (20) Iker cassilas 
maar. Daar geniet hij van. en dat begon al toen hij nog jong was, achter op het pleintje. “Als we partijtjes 
speelden, stond ik altijd al op doel,” vertelt Haasnoot. “Ik zag keepers op televisie de mooiste ballen uit hun 
doel houden. Dat wilde ik ook,” vervolgt de keeper van Spirit 1. “en als ik alleen was, stond ik mijn trap te 
oefenen tegen een muurtje. Links, rechts, links, rechts.” Al snel bleek dat Haasnoot talent had. Hij keepte zo 
goed, dat Feyenoord interesse toonde. een half jaar lang trainde hij mee met de e-top van de club uit rot-
terdam-Zuid. Hij kreeg onder meer training van Pim Doesburg. Op Varkenoord wilden ze hem houden, maar 
Haasnoot besloot niet in te gaan op de interesse van Feyenoord. “en daar heb ik best nog wel eens spijt van,” 
bekent Haasnoot, die nu ruim een jaar het doel van het eerste elftal verdedigt.

Wat is er toch zo leuk aan keepen? “Ik kan me voorstellen dat het soms best saai lijkt,” vertelt de Krimpenaar. 
“maar geloof me, dat is echt niet zo,” gaat hij verder. “In het veld ben je constant bezig. Sta ik goed, staat de 
verdediging goed: Je bent voortdurend aan het coachen en moet 90 minuten geconcentreerd blijven, dat is 
soms best moeilijk. maar als het nodig is, moet je er wel staan natuurlijk. echt, als ik een belangrijke redding 
maak, voelt dat voor mij net zo als wanneer een spits een doelpunt maakt.” Hoewel zijn doel schoonhouden 
de belangrijkste taak van Haasnoot is, komt er meer kijken bij het verdedigen van het doel van Spirit 1. Sa-
men met Haasnoot bespreek ik de belangrijkste facetten van het keepersvak.

De TrAP:
“Die wordt nog wel eens onderschat,” vindt Haasnoot. 
“Toch is een goede trap erg belangrijk. Het is lekker 
als je als keeper een aanval kunt opzetten en voor de 
spitsen is het lekker als een keeper precisie in zijn 
uittrappen legt. Je kunt die bal wel blind naar voren 
rammen, maar dan is hij vaak net zo snel weer 
terug.” Een goede trap is trainbaar, toch? “Zeker,” 
bevestigt Haasnoot. “Ik train er ook veel op. Ik werk 
aan mijn beenspieren en schaaf voortdurend 
aan mijn traptechniek. En zoals ik al zei, ben 
ik vroeg begonnen met het trainen van mijn 
linkerbeen. Daar pluk ik nu zeker de vruchten 
van.” Haasnoot vindt dat je hem best wel een 
trainingsbeest kunt noemen. Het komt gere-
geld voor dat hij na een keeperstraining ook 
nog mee traint met zijn teamgenoten. “Dat 
is heerlijk joh,” vertelt hij. “Lekker duiken, 
balgevoel krijgen. Ik wil voortdurend beter 
worden.” Haasnoot oogt stabiel met zijn 
uittrappen. Heeft hij nooit last van zenu-
wen? “In het begin zeker,” geeft Haas-
noot toe. “Nu valt dat wel mee, maar ik 
zeg voor iedere wedstrijd toch altijd 
even tegen mijn verdedigers dat ze 
de eerste paar ballen naast mijn doel 
moeten terugspelen. Als je dan eens 
een bal ongelukkig raakt, dan heeft 
dat hoogstens een corner tot gevolg.” 

De reFLex:
“De basis is 

talent,” vindt 
Haasnoot. “Maar 

ook dit is train-
baar hoor. Ik heb 

mijn reflex in de loop 
der jaren echt ontwikkeld. 

Ik merk dat ik nu veel sneller ben 
dan een paar jaar geleden,” vervolgt 

de doelman. “En natuurlijk heeft het ook 
te maken met hoe je staat opgesteld. Ik 

weet altijd wel waar ik sta , dat bepaal ik 
deels op gevoel, maar ik hou ook steeds in 

de gaten hoe ik sta ten opzichte van de linker- 
en de rechterpaal.” Hij noemde een paar jaar 
geleden, toen was hij nog B-junior. Inmiddels 
is hij de vaste doelman van de hoofdmacht 
van Spirit. Het is snel gegaan met hem. Hoe 

was dat, om ineens keeper van het eerste te zijn? 
“Ik voelde me eigenlijk direct op mijn gemak,” 

vertelt Haasnoot. “Ik had al snel door dat ik gewoon 
lekker mezelf kon zijn. En dat geeft vertrouwen.” Dat 

straalde hij ook uit. Hij hield Spirit in enkele wedstrij-
den met prachtige reddingen op de been 

en had zo een belangrijk aandeel in 
het kampioenschap. “Ik mag niet 
klagen,” zegt hij bescheiden. “Dat had 
ik aan het begin van het seizoen niet 

Datum: 24-11-2011   Locatie: Kantine Drankjes: één AA Drink  Tijd: 21.30 uur Duur: Veertig minuten  

Tiss | Bastiaan Haasnoot 

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook sponsor van voetballers die
wereldberoemd zijn in Ouderkerk.

Meer winnen dan de wedstrijd.
Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën over sport. Sport verbindt en inspireert. Zo steunen we

niet alleen sporten waar we allemaal naar kijken,  maar ook sport waar we allemaal wat aan hebben. Dus

sponsoren we nationale teams (b.v. hockey en wielrennen) maar ook de lokale voetbalclub. Want het gaat

om meer winnen dan de wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee.
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vervolg: Tiss | Bastiaan Haasnoot 

durven dromen. Ik heb natuurlijk ook wel wat geluk 
gehad, omdat Spirit niet lekker draaide, maar uiteinde-
lijk moet je het toch zelf doen.” Inmiddels zijn we een 
jaar verder en wordt er meer van Haasnoot verwacht. 
Geeft dat druk? “Nee,” zegt Haasnoot resoluut. “Ik vraag 
van mezelf altijd al verbetering. Dat anderen dat ook 
doen, prima!” Maar toch, hij moet toch wel een beetje 
geschrokken zijn toen hij hoorde dat Michael Ossewe-
ijer terugkeerde van Feyenoord. “Concurrentie maakt 
je alleen maar beter en houd je scherp,” zegt Haasnoot 
diplomatiek. “Je moet altijd vertrouwen in jezelf heb-
ben, anders weet je zeker dat je niet wint.” 

De één TeGen één:
Er komt een spits alleen op hem af, en dan? “Je ziet hem 
komen, en dan begint het spel,” legt Haasnoot  uit. “Op 
het goede moment moet je snel je goal uitkomen,” 
gaat hij verder. “Je maakt jezelf klein, je verkleint je hoek 
en het is de kunst om zo lang mogelijk op je benen te 
blijven staan. Door de spits naar een hoek te dwingen, 
zorg je ervoor dat hij eigenlijk nog maar één keus heeft. 
En dan moet je toeslaan.” Is dat ook een beetje bluf? 
“Natuurlijk, je moet een beetje bluf tonen. Een spits 

uitdagen. Je moet zoiets uitstralen van: kom 
maar op jongen.” Verdiept hij zich ook in de 

tegenstander voor de wedstrijd? “Nou het 
is handig om te weten wat een spits vaak 
doet. Of hij bijvoorbeeld altijd naar zijn 
rechterbeen draait of snel op goal schiet. 
Maar als het uiteindelijk 1 tegen 1 is dan 
denk je daar niet meer aan hoor. Dan denk 

je nog maar 1 ding: ik ga die bal pakken!” En 
hoe zit dat met penalty’s? “Ook dan moet je 

een beetje irriteren hè. Zodat die speler 
uit zijn concentratie raakt. Vroeger 

was ik wel een penaltykiller, 
maar ik merk in de senioren 

dat ze toch wel wat harder 
en zuiverder worden 

ingeschoten.”

De STAnDAArD-
SITuATIe:
Moeilijk? “Best wel 
ja,” zegt Haasnoot. 
“Het gaat soms 
allemaal heel 
snel en het is 
heel chaotisch 
voor je neus. 
Ondertussen 

moet je ieder-

een goed neerzetten, lengte bij lengte, de palen bezet, 
noem maar op. En als die bal komt, dan moet je snel 
beslissen: ga ik of blijf ik staan?” En als hij gaat? “Ja dan 
moet je gewoon schijt hebben, lef tonen,” zegt Haas-
noot met bravoure. “Als je besluit om te gaan, dan moet 
je gaan ook. Dan is er geen weg meer terug. De rest zie 
je later dan wel.” Kent hij dan geen angst? “Nee,” zegt 
Haasnoot. “Je moet er in ieder geval niet aan denken,” 
nuanceert hij zijn uitspraak iets. “Je moet je er gewoon 
voor gooien.”  Nog even terugkomend op het goed 
neerzetten van iedereen, gaat dat vanzelf? Ik bedoel, hij 
is nog jong. Is het dan niet moeilijk om ervaren mannen 
als Jelmer Nomen, Kevin Kriek en Björn Zierts te vertel-
len wat ze moeten doen? “Leeftijd moet niet uitmaken,” 
vindt Haasnoot. “Het is heel simpel, in dat soort situaties 
moeten ze gewoon naar me luisteren. Dus ja, eigenlijk 
gaat dat gewoon vanzelf.” Zijn keeperstrainer, Diede de 
Leeuw, kon dat als geen ander, zijn verdediging orga-
niseren. Praat hij er met De Leeuw over? “Natuurlijk, en 
hij geeft me goede tips. Maar in het veld moet ik het 
uiteindelijk toch zelf doen. Gelukkig is de sfeer goed in 
het team en voel ik me thuis. Dat maakt het allemaal 
wel makkelijker.” 

De nuL:
“Voor een keeper is er niets belangrijker dan de 0 hou-
den,” zegt Haasnoot resoluut. “Dat hield Pim Doesburg 
ons altijd al voor,” vervolgt hij. “Echt, ik win liever met 
1-0 dan met 3-1.” Hoe zit het met zijn mentaliteit? Is hij 
een winnaar? “Zeker, ik ben in ieder geval een slechte 
verliezer. Ik leef altijd ontzettend mee in de wedstrijd. 
Als er gescoord wordt, sta ik te juichen in mijn goal. En 
helemaal als ik vlak daarvoor een belangrijke redding 
heb verricht. Dat voelt voor mij als een assist.”

Zaterdag, (26 nov., red.) zal hij de 0 niet houden. Dan 
speelt Spirit de tweede helft tegen Rozenburg uit. Haas-
noot beseft dat het een belangrijke helft is. “We staan 
nu vijfde en zijn bezig aan een goede reeks. Als we te-
gen Rozenburg winnen, kunnen we echt omhoog gaan 
kijken. Dan kan het nog wel eens een leuk jaar worden.”

Kerkweg 39
2935 AG  Ouderkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180 - 68 23 22
Fax: 0180 - 68 33 30

K.v.K. Gouda nr.: 29030818
Beconnummer: 401195

“HECO”
Administratie & Belastingen

Voor financieel advies, bemiddeling
en persoonlijke begeleiding.

J. van den Vondelstraat 20a
2931 XJ Krimpen aan de Lek 

Tel.: 0180 - 52 37 36  Mobiel: 06 - 20 620 220
Fax: 0180 - 52 42 22  E-mail: info@vanherkglas.nl

WWW.VANHERKGLAS.NL

F

HAASnOOTS FAVOrIeTen:

De trap:  “Sergio Romero (ex-AZ)”
De één tegen één: “Iker Casillas, zonder twijfel!”
De standaardsituatie: “Mag het ook van vroeger? 
Doe dan maar Van der Sar.” 
De reflex: “Dat is voor mij toch ook Casillas.”
De mentaliteit: “Haha, doe Olivier Kahn maar.”
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AUTOBEDRIJFDSPEK.NL
Telefoon: 0180 - 681350 • E-mail: info@autobedrijfdspek.nl

Werkplaats:
Harmanshoeve 12
2935 AT  Ouderkerk a/d IJssel

Adres voor reparatie, onderhoud en APK,
gespecialiseerd in verkoop van kleine auto’s

Verkoop:
IJsseldijk West 28

2935 AP  Ouderkerk a/d IJssel

Je bent
goed

zoals je
bent

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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ALLe KeePerS AAn De HeLm!

Hoi Willem,
Ligt het nou aan mij of is het vak van keeper tegenwoordig letterlijk levensgevaarlijk? Maarten Stekelenburg, 
Przemyslaw (ja die heb ik op moeten zoeken) Tyton, Joey Didulica en eerder al eens Peter Cech, allemaal gingen ze 
knock-out, nadat ze zich met gevaar voor eigen leven voor een bal gooiden. Is het spel nu zoveel harder geworden,
worden keepers tegenwoordig minder beschermd of heeft dit gevaar altijd op de loer gelegen? Er zijn sporten waar 
de keeper bijna onherkenbaar is door alle beschermende kleding welke hij draagt. Dat gaat misschien wel erg ver, 
maar een helm verplichten klinkt zo gek nog niet toch? Cech speelt al jaren met een helm en nu heeft ook Nico Pel-
latz (de keeper van Sparta) aangegeven met een helm te gaan spelen. Het is wachten tot het een keer echt misgaat. 
Wat vind jij: moet een keeper verplicht een helm dragen? We horen van je.

De helm, het beschermende hoofddeksel volgens de 
dikke van Dale. Het is misschien wel leuk om hier even 
een leuke anekdote over te vertellen.

Sinds begin van dit seizoen ben ik werkzaam bij 
de S.B.V. Excelsior in de Eredivisie. Een enorm gave 
ervaring. Mijn werkzaamheden bij het eerste team 
bestaan uit het individueel beter maken van spelers 
in de fysieke dimensie. Ik ben dus bezig met kracht-
training, techniek en coördinatietraining, voor degene 
die het nog mee gemaakt hebben in de A-selectie 
van Spirit, ook hier moeten ze aan de speedladder 
geloven. Het voelt heel onwerkelijk om nu ineens als 
trainer rond te lopen in de hoogst haalbare divisie 
van ons land. Jon Dahl Tomasson als collega hebben 
heeft iets aparts, zeker als je het dan tijdens het eten 
over allerlei wedstrijden hebt waar je zelf bij geweest 
bent als supporter. Alles wat ik leer van de andere 
hoofdtrainer John Lammers en Andre Hoekstra is 
zoveel waard. Je merkt vast dat ik het naar mijn zin 
heb, maar goed ik dwaal af. Ook in de Eredivisie slui-
mert het gerucht dat de helm verplicht gaat worden 

en van dat gerucht heeft onze fysiotherapeut gretig 
gebruik gemaakt. Hij heeft onze keeper Wesley de 
Ruiter tijdens het verzorgen wijs gemaakt dat de helm 
binnen een week of vier verplicht zou worden binnen 
de Eredivisie. Wesley zou er dus verstandig aan doen 
alvast met de helm te gaan trainen. Schorvoetend 
en met veel tegenzin deed Wesley dit. Iedereen wist 
dat het een grap was, behalve Wesley zelf. Het een en 
ander is natuurlijk op de gevoelige plaat vast gelegd. 
Een heerlijke grap waar iedereen smakelijk om heeft 
gelachen. De bekende voetbalhumor. 

Maar deze grap zou zomaar eens werkelijkheid kun-
nen worden. Voetbal is zoals ik al vaker beschreven 
heb een hele conservatieve sport. De camera op de 
doellijn en scheidsrechters die gebruik kunnen maken 
van beelden, het is allemaal nog heel ver weg. Dit 
geldt ook voor de eventuele bescherming van spelers 
en dus ook keepers. Is het zo dat de sport verhard 
is? Ik weet niet of het spel harder is geworden, maar 
het is wel duidelijk dat het spel veranderd is in de 
tijd. Het spel gaat sneller en de belangen zijn steeds 

De redactie in gesprek met Willem van Rij

Medisch (ver)antwoord

18 september 2011 kwam doelman Przemyslaw Tyton (PSV) hard in botsing met verdediger Timothy Derijck (PSV). 
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vervolg: Medisch (ver)antwoord

groter geworden. Spelsituaties die sneller worden 
betekenen voor een speler en dus ook een keeper 
minder reactie tijd en met een toenemende snelheid 
groeien ook de krachten waaraan spelers en keepers 
blootstaan. Niemand schopt expres iemand tegen het 
hoofd tijdens de sport, maar in het gevecht te willen 
scoren hoeft iemand maar een klein beetje uit balans 
te raken om lelijk te vallen en de keeper op zijn hoofd 
te raken met een voet, knie of ander deel van het li-
chaam. Daarnaast kan een keeper na een redding ook 
in botsing komen met de palen van het doel. 

Het preventief dragen van een helm vind ik geen 
overbodige luxe. De hersenen zijn het centrum van 
ons lichaam waarvandaan alles geregeld wordt. Als 
je aan alles denkt dan bedoel ik ook alles, dus het 
kloppen van je hart, ademhaling, gedachten, emoties, 
leren, het bewegen van spieren echt alles wat er in je 
lichaam gebeurt wordt geregeld vanuit je hersenen. 
Je hebt er maar één van en als het mis gaat met de 
hersenen dan is het ook echt mis. Iedereen kent wel 
de hersenbloeding de zogenaamde beroerte waarbij 
een stuk van de hersenen een zuurstoftekort heeft 
door een bloedpropje in het bloedvat of het scheuren 
van een bloedvat. Er vallen dan diverse functies van 
het lichaam uit. Iemand kan voor een gedeelte ver-
lamd raken, niet meer kunnen zien, horen, voelen of 

ruiken, maar ook de persoonlijkheid van iemand kan 
volledig veranderen. Ook een klap op het hoofd kan 
tot zo’n bloeding leiden. Wanneer na een lichte her-
senschudding, welke het meest voorkomt, geen goed 
beleid met voldoende rust voorgeschreven wordt 
dan kan iemand voor lange tijd of zelfs voor het leven 
lang hoofdpijn houden. 

Bij heel veel andere sporten is het heel normaal het 
hoofd te beschermen. Hockeykeepers, honkballers 
en boksers bijvoorbeeld. Bij boksers is het beste 
voorbeeld van hoofdletsel denk ik Mohammed Ali. 
Het trillen van zijn lichaam en de beperkte manier 
van spreken zijn een gevolg van het incasseren van 
klappen op het hoofd. Eén klap op het hoofd kan al 
genoeg zijn dus waarom zou je het niet beschermen 
tegen zo’n klap. De hoofdredenen om het niet te 
doen zijn vaak mode, of het niet lekker vinden zitten, 
maar ook de onwetendheid over wat de risico’s zijn.  

Zou er nu echt meer hoofdletsel voorkomen dan 
vroeger, ik weet het niet. Wat we ons moeten realise-
ren is dat er vroeger misschien even veel letsel aan 
het hoofd was maar dat het nog niet onder hersenlet-
sel viel, omdat er simpelweg nog niet zoveel kennis 
was over letsel aan het brein. De kennis die we nu 
hebben over het complexe zenuwstelsel stamt uit 
recente jaren en vernieuwd zich nog elke dag. Daar-
naast is de tv overal aanwezig en wordt er veel meer 
in beeld gebracht dan vroeger hierdoor kan je alles 
zien wat er op de wereld gebeurt in voetballand. Hier-
door zou het er op kunnen lijken dat zulke botsingen 
vaker voorkomen, de exacte cijfers hiervan ken ik niet. 
In ieder geval is een van de kerneigenschappen van 
mij als sportfysioterapeut ‘voorkomen is beter dan 
genezen’. Je leven duurt langer dan 90 minuten dus 
bescherm datgene wat je liefhebt. 

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

www.topfysiotherapiekrimpen.nl

Sportfysiotherapie | Fysiotherapie | Oedeemtherapie
Dry-Needling | Echografie | Topsportbegeleiding

Arcade de Korf 12 • 2924 AH  Krimpen aan den IJssel • Telefoon: 0180 - 519 732

* Topkwaliteit Vlees en Vleeswaren
* Ambachtelijke Worstmakerij
* Veel Bekroonde Producten
* Saladeschotels en Hapjesschalen
* Warm en Koud Buffet
* Komplete Barbecueverzorging
* De Smulpan voor elk feest
* Heerlijke Soepen uit eigen Keuken
* Het Gildeslager Spaarsysteem
* Biologisch Rundvlees
* Milieukeur Varkensvlees

Petr Cech (Chelsea) keept al jaren met een helm.



clubblad       v.v. Spirit | 18

cadeauartikelen
relatiegeschenken
promotieartikelen

bedrijfs- / werkkleding
kerstpakketten
en nog veel meer

Tel. 0180 55 18 44
info@harvest-promogifts.nl www.harvest-promogifts.nl

Complete verzorging van: - Tuin- & Barbecuefeesten, - Bruiloften & Recepties, - Housewarming party’s, - Eerste paal & Openingen, - Kraamfeesten

- Barbecue
- Buffet
- Hapjes
- Lunch
- Tenten

- Partyverhuur
- Spelverhuur
- Springkussens
- Attracties
 Fun & Food

Doormanstraat 32
2901 AJ  Capelle a/d IJssel
T 010 - 450 83 16
E info@slagerijkok.nl
I www.slagerijkok.nl

Waarden en normen binnen de vereniging

Geel-wit zit ons in ‘t bloed

Het onderwerp ‘waarden- en normen’ is binnen onze vereniging nadrukkelijker dan voorheen onder de aan-
dacht. niet omdat er nu plotseling sprake is van allemaal vreselijke incidenten (waarover we recent hebben 
gehoord bij andere verenigingen) maar juist om dit een aantal stappen voor te zijn! 

In dit artikel, geschreven door de waarden en normen-voorbereidingsgroep, treft u informatie aan die 
relevant is voor iedereen die regelmatig op het Spiritterrein is. Op de drukbezochte ledenvergadering van 
maandag 24 oktober is het waarden- en normenbeleid aan de orde geweest en goed ontvangen door de 
aanwezige leden.

WAArOm AAnDAcHT VOOr WAArDen 
en nOrmen bInnen SPIrIT?

Spirit is een fantastische club met een groeiende en 
bloeiende jeugd. De vereniging is sinds haar oprich-
ting in 1945 (24 leden) fors gegroeid (1966: 200, 1998: 
622, 2011: ruim 800 leden). Er voetballen en trainen op 
het complex wekelijks ruim 600 mensen, duizenden 
mensen beleven plezier aan het voetbal en er zijn ruim 
100 vrijwilligers die ervoor zorgen dat we op een ver-
zorgd complex kunnen sporten en iets kunnen eten 
en drinken op zijn tijd. 

Spirit heeft daarnaast steeds meer een sociaal-maat-
schappelijke functie en daarmee ook steeds meer een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

In onze snel veranderende samenleving zijn waarden 
en normen niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. 
Er gaat gelukkig ontzettend veel goed en dat willen 
we graag zichtbaar maken en uitdragen. Maar er zijn 
ook incidenten op en langs het veld die niet passen 
binnen Spirit. Die incidenten willen we zoveel mogelijk 
zien te voorkomen, maar dat gaat niet altijd vanzelf.

Wat heeft de voorbereidingscommissie gedaan 
en welke output is opgeleverd?

In het begin van het traject heeft het bestuur een 
aantal mensen gevraagd in een voorbereidingsgroep 
om te komen tot: 
- Spirit cultuurwaarden 
- Waarden- en normen statuut 
- Communicatieplan 

De Spirit cultuurwaarden
In juni en augustus 2011 zijn 22 verenigingsleden (een 
relevante afspiegeling) in twee sessies bij elkaar geko-
men om met elkaar te komen tot de tien belangrijkste 
‘Spirit cultuurwaarden’. De vraag werd gesteld: ‘Wat 
gaat er goed binnen Spirit en wat kan beter’? 

 Onder de titel “Samen zijn wij Spirit, geel-wit 
 zit ons in ‘t bloed” zijn de volgende tien 
 cultuurwaarden opgesteld: 

 - Wij hebben respect voor de leiding
 - Wij respecteren elkaar en onze tegenstander 
 - Wij spreken elkaar aan - 
  óók op ongewenst gedrag
 - Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
 - Wij zijn een voorbeeld voor elkaar 
  en voor anderen
 - Wij discrimineren niet en maken
  geen onderscheid
 - Wij leveren een sportieve strijd
 - Wij voetballen samen met plezier
 - Wij houden Spirit samen schoon, heel en veilig
 - Wij zijn trots op Spirit

Deze Spirit cultuurwaarden kun je vertalen naar 
voorwaarden en regels die (on)gewenst gedrag defi-
niëren. Ze gelden voor alle direct of indirect bij Spirit 
betrokkenen, dus voor alle leden, trainers, begeleiders, 
bestuursleden, ouders/verzorgers en toeschouwers.
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Fietswereld Noorlander
Dorpsstraat 58 • Ouderkerk aan den IJssel

T 0180 - 681058 • E info@fietswereld-noorlander.nl

WWW.FIETSWERELD-NOORLANDER.NL

vervolg: Waarden en normen binnen de vereniging

Het Waarden en normen Statuut
Het statuut is tot stand gekomen na gesprekken met 
de KNVB, met andere clubs in de omgeving en na be-
studering van de KNVB-richtlijnen. In het statuut is een 
meldingsprocedure opgenomen voor incidenten die 
voorgelegd gaan worden aan de commissie. Tevens zijn 
in het statuut sanctioneringsbepalingen opgenomen.
Het loont de moeite om het statuut eens door te lezen. 
Er staan gedragsregels in waar we elkaar aan gaan 
houden en die soms zelfs rechtstreeks voortkomen 
uit KNVB-bepalingen. Iedereen wordt geacht hiervan 
kennis te hebben genomen. Een paar voorbeelden ter 
illustratie:

•	 Respect	opbrengen	voor	anderen	telt	zwaar.	
 Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden 
 van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek 
 geweld en molestatie van derden binnen of buiten 
 het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. 
•	 Drugsbezit	en	-gebruik	in	en	om	het	sportcomplex	
 wordt op geen enkele wijze getolereerd.
•	 Alcoholische	dranken	en	glaswerk	zijn	op	en	langs	
 de sportvelden verboden.
•	 Alcoholgebruik	is	niet	toegestaan	voor	jeugdleden.	
 Dit geldt voor alle jeugdleden t/m de B-junioren.
•	 Een	verenigingslid	heeft	respect	voor	andermans	
 eigendommen. Vernieling, graffiti en/of diefstal 
 worden niet geaccepteerd. Een verenigingslid is 
 hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem 
 persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.
•	 Een	verenigingslid	is	aanspreekbaar	op	zijn	
 wangedrag. Een verenigingslid zal zich moeten 
 verantwoorden voor de commissie, als hij zich ten 
 opzichte van de vereniging of een of meerdere van
 haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, 
 vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedra-
 gingen die in strijd zijn met deze gedragsregels.

Het communicatieplan
Een statuut is meestal geen stuk dat je regelmatig 
bekijkt; vandaar dat een heldere en eenduidige com-
municatie over de geldende waarden en normen mis-
schien wel de belangrijkste succesfactor vormt voor 
het verinnerlijken van waar wij als Spirit voor staan. Er 
is een communicatieplan opgesteld om hier op struc-
turele wijze aandacht aan te besteden. Een voorbeeld 
van communicatie zijn de in deze Treffer afgebeelde 
“six word stories”.  Verder zult u in dit seizoen nog 
uitingen aantreffen op de website, het digibord in de 
kantine en op posters. Binnenkort zullen in de com-
municatiesessie van de leiders/trainers van de D en 
C-jeugd de waarden en normen op de agenda staan. 

WAT GAAT er nOG Gebeuren?

Samenstelling commissie Waarden en normen
Met het bovenstaande is de taak van de voorberei-
dingsgroep voltooid. Binnenkort zal bekend worden 
wie deel zullen uitmaken van de definitieve commissie. 

Website
Het onderwerp waarden en normen krijgt binnenkort 
een afzonderlijke plek (button) op de website. Hier 
treft u de volgende onderdelen aan: het statuut, de 
meldingsprocedure en de commissie-samenstelling.

nieuwe leden
Anders dan tot op heden het geval is, zullen de waar-
den van Spirit al bij aanmelding van nieuwe leden 
onder de aandacht worden gebracht. Nieuwe leden 
(dan wel ouders/verzorgers) zal bij aanmelding verteld 
gaan worden over wat men kan verwachten bij Spirit, 
maar ook wat er van de leden van Spirit wordt ver-
wacht. Dit wordt ‘officieel’ gemaakt door onderteke-
ning van de gedragscode.

Het bestuur en de voorbereidingsgroep verwachten 
met de aandacht voor waarden en normen een nog 
veiliger en prettiger omgeving te bieden aan iedereen 
dan tot nu toe al het geval is geweest. 

met geel-witte groeten,
Anita van Ast
Cindy Snoeck
Peter Verstappen
Roland Amoureus
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door: Gert Visser

Sportvrienden

We staan aan het begin van een nieuw jaar. De feest-
maand ligt al bijna achter ons en we kijken uit naar 
het voorjaar en hogere temperaturen. Vorig jaar viel 
de zomer tenslotte ook een beetje in maart en april. 
Het kan volgens deskundigen ook zomaar zijn dat we 
nog een ‘horrorwinter’ krijgen. We gaan 
het zien.        

De tijd vliegt. En wat een jaar 
was 2011. Onvoorstelbare 
zaken hebben we beleefd. Zo 
veel dat we al veel verge-
ten zijn. Even terugkijken: 
Arabische lente, Occupybe-
weging, de moordpartij in 
Noorwegen, de schietpartij 
in Alphen aan den Rijn, 
schuldencrisis in de Euro-
zone, huizencrisis, de zaak 
Mauro en het behalen van 
de Televizier-Ring door Johan 
Derksen. Om maar even wat te 
noemen. We vierden ook 60 jaar 
televisie. 

Het meest opmerkelijke vond ik 
de protesten in Engeland. Weten 
we het nog? Terwijl in landen in het 
Midden-Oosten de mensen de straat opgingen voor 
meer democratische rechten en de mensen in de 
hoorn van Afrika verhonger(d)en gingen in Engelse 
steden jongelui de straat op om in hun duurste 
schoenen en sportoutfit en met dure mobiele tele-
foons in de hand te roven en te vernielen. 

In de sportwereld was er natuurlijk het afscheid 
van Edwin van der Sar, maar ook de val van Johnny 
Hoogerland, de heerschappij van Phillipe Gilbert en 
het prachtige spel van Barcelona waren opvallend. 
Ook opmerkelijk: de wereldtitels voor onze bridgers, 
korfballers en honkballers! Natuurlijk staan de dood 
van de Belgische wielrenner Wouter Weyland en de 
moord op honkballer Gregory Halman nog op het 
netvlies.    

In de voetbalwereld deden zich zaken voor die 
niemand had kunnen voorspellen. Wie had vorig 
jaar december gedacht dat Ronald Koeman op het 
trainingsveld van Feyenoord zou staan en Mario Been 
bij RC Genk? Ik vind het ook nog steeds vreemd Leroy 

Fer en Georgino Wijnaldum te bewonderen zijn in 
andere shirts dan in het rood-wit van Feyenoord. En 
wat te denken van de 41-jarige Rob van Dijk in het 
doel van FC Utrecht en de perikelen in de Arena rond 
‘de ‘Verlosser’. Wat wij als Spiritmensen natuurlijk het 

leukst vinden is de stormachtige ontwikkeling 
van Stefan de Vrij bij Feyenoord en bij Jong 

Oranje. Zit Stefan straks niet gewoon bij de 
Nederlandse selectie op het EK in Polen 

en Oekraïne?       

Dan wat dichter bij huis: 
de vele gebeurtenissen 

en vernieuwingen bij 
onze eigen vereni-
ging! Allereerst het 
kampioenschap 
van ons vlag-
genschip en een 
nieuwe voorzitter, 

maar ook op ander 
gebied is er veel te 

melden. Een verbouwde 
bestuurskamer, veel 

nieuwe reclameborden, de 
voetbalplaatjesactie, een prach-

tige vernieuwde website en zelfs Spirit 
op ‘Twitter’. Er groeit bij onze club niet alleen een 

nieuwe generatie voetballertjes op, maar ook een 
geheel nieuw kader met alles wat daar mee te maken 
heeft. Ook aan de bar en in de keuken zetten veel 
nieuwe mensen zich voor de club in. Prachtig toch! 

Wat ook nieuw is het Waarden en Normenstatuut 
bij Spirit. Een mooi initiatief. Je moet er toch niet 
aan denken dat er dingen gebeuren die zich soms 
op voetbalvelden afspelen. Ik noem alleen maar 
vechtende B-junioren in een wedstrijd TOGR en 
Barendrecht met alle gevolgen van dien. Ik dacht na 
die gebeurtenis direct aan de heer Van Zelst, sinds 
mensenheugenis de allesregelaar bij TOGR, die mij 
pas telefonisch meldde dat het voor hem allemaal 
niet meer zo hoefde. Het werd hem allemaal teveel 
als het ging om incidenten rondom de voetbalvelden. 
Laten we niet naïef zijn. Het kan ook zomaar bij ons 
gebeuren en daarom dient het initiatief bij Spirit te 
worden omarmd.   

Over fatsoen gesproken. Een deel van de supporters 
bij het betaalde voetbal geeft vaak niet  het goede 

Autorijschool

Arie vAn Deventer

Esdoornlaan 3
2923 EG Krimpen a/d IJssel

Telefoon 0180 - 551 042
www.arievandeventer.nl

Tevens zijn wij gespecialiseerd in versnelde opleidingen!Aanbieding 10 rijlessen e 385,-

nu ook voor motor- en bromfietslessen !!

UW ADRES VOOR:
• Alle onderhoudswerkzaamheden • Verbouwingen

• Renovatie • Nieuwbouw • Kozijnen • Wanden en Plafonds
• Dakkapellen • Dealer van Nohrtgo-deuren

F. van Meijeren waar kwaliteit voorop staat !!

Tevens verzorgen wij voor U bouwaanvragen en tekeningen.
Bel ons voor een vrijblijvende prijsopgave.

Vestiging en werkplaats: Stormpolder 28 (ind. terrein Stormpolder)
2921 LK Krimpen aan den IJssel

T 0180 - 512 164  F 0180 - 513 947
E info@fvanmeijeren.nl  I www.fvanmeijeren.nl

Grieks Specialiteiten Restaurant

XANTHI
Stad en Landschap 31 • 2923 BK Krimpen a/d IJssel

Tel. 0180 - 511 346 • www.xanthi.nl

Openingstijden keuken:
dinsdag t/m zaterdag: 17.00 - 22.00 uur,

zondag: 16.30 - 22.00 uur, maandag gesloten.

XANTHI De Wetering 7
Ouderkerk a/d IJssel
tel. (0180) 68 12 37

Boezemweg 1 • 2941LG  Lekkerkerk
T: 0180 66 1221 • www.tankstationdeboezem.nl

Tankstation De Boezem

openingstijden:
Ma. t/m Vr. 6.00 - 22.00 uur
Zaterdag 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 20.00 uur

tAnKstAtion, snACK & sHop, AAnHAngWAgenVeRHUUR
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vervolg: Sportvrienden

voorbeeld. Het uitfluiten van eigen spelers dreigt 
mode te worden. Jerson Cabral, Gregory van der Wiel 
en Groningendoelman Brain van Loo hadden er mee 
te maken. Ook trainer John Lammers van Excelsior 
kreeg van alles naar zijn hoofd toen Excelsior weer 
een nederlaag leed. Wat bezielt mensen toch? Zelfs 
een deel van het publiek bij het Nederlands Elftal 
doet er aan mee als het even niet loopt.   

Maar het kan ook verkeren. Was het niet Karim El Ah-
madi die vorig jaar ook te maken had met scheldpar-
tijen en nu bij Feyenoord weer prima presteert. Van 
Loo kreeg na een paar goede reddingen in dezelfde 
wedstrijd alweer de supporters op zijn hand, Van der 
Wiel was na een mooie goal tegen Dinamo Zagreb 
weer de held van Ajax. En Ajax-doelman Kenneth 
Vermeer was na ongelukkige wedstrijden tegen FC 
Utrecht en NAC in Lyon opeens weer de gevierde 
man. Kortom, wat een opportunisme! 

Ik heb mij ook enorm geërgerd aan het gedrag van 
enkele trainers. Wat een selectief geheugen hebben 
sommige heren na de wedstrijden. Trainer Fred Rut-
ten van PSV spant hierbij de kroon. Rutten geeft geen 
hand meer aan scheidsrechters. Eerst verontwaardigd 

na een rode kaart van zijn speler Strootman, maar na 
twee buitenspelgoals en  een schwalbe van Mertens 
tegen Heracles opeens geen opmerkingen van hem 
over de leiding. Over opportunisme gesproken. En 
dan die akelige gebaartjes van spelers als Biseswar, 
Assaidi en Narsingh bij wissels. 

Ik vraag mij af wat er volgend jaar deze tijd weer alle-
maal gebeurd zal zijn in onze woelige wereld. Hebben 
we de euro nog wel, zullen er weer huizen verkocht 
worden? Het is onvoorspelbaar. Wat ik wel voorzie is 
dat we nog een leuk voorjaar krijgen met ons vlag-
genschip. Het team speelt de afgelopen weken na een 
zwakke start best goed en er zit rek in, zeker met de 
nieuwe lading jeugd die staat te trappelen.  

De hiervoor genoemde bestuurder van TOGR Van 
Zelst brengt mij op de dit jaar overleden oud-secre-
taris van Spirit Steef van Kooten. Die twee kenden el-
kaar al jaren. Mij viel de enorme eer te beurt de eerste 
‘Steef van Kooten Penning’ te mogen ontvangen. De 
Televizier-Ring kon Johan Derksen ‘geen reet schelen’, 
maar ik ben er trots op! 

Gert Visser

AUTOSCHADE
ZIJDEPARK

• HAAL- EN BRENGSERVICE

• GRATIS VERVANGEND VERVOER

• COMPLETE SCHADE-AFWIKKELING
 MET VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Zijdepark 8B

2935 LB  Ouderkerk aan den IJssel

T 0180 68 22 63 • F 0180 68 12 15
E info@autoschadezijdepark.nl
I www.autoschadezijdepark.nl

** U bent niet verplicht om bij het, door op uw groene kaart aangegeven 

 schadeherstelbedrijf de schade te laten maken. 

 Informeer bij ons naar de voorwaarden.  

ZIJDEPZIJDEPZIJDEPZIJDEPZIJDEPZIJDEPARKARKARKARKARKZIJDEPARKZIJDEPZIJDEPARKZIJDEPZIJDEPARKZIJDEPZIJDEPARKZIJDEPZIJDEPARKZIJDEP

Wij repareren voor alle

verzekeringsmaatschappijen

Van Wijnen Stolwijk B.V.
Benedenkerkseweg 48
Postbus 45
2828 AA  Stolwijk
T 0182 - 34 80 00
F 0182 - 34 27 24
stolwijk@vanwijnen.nl
www.vanwijnen.nl

Van Wijnen beste bouwer!
Bron: Building Business Reputatie Monitor 2010.

KerKweg 131a • 2935 aH OuderKerK aan den IJssel • T 0180 - 68 13 08 • e InfO@gOudrIaanTranspOrT.nl

door: Het bestuur

Houd het netjes!
De laatste tijd worden onze vrijwilligers steeds meer 
geconfronteerd met vernielingen en het aantreffen van 
enorme ravages in onze kleedkamers. Het gooien van 
nat toiletpapier op muren, het uitslaan van voetbal-
schoenen tegen muren en het creëren van enorme 
waterballetten lijken nieuwe sporten bij de jeugd maar 
maken het leven van onze vrijwilligers erg zuur.

We mogen ons allen gelukkig prijzen dat er mensen 
zijn die ons en onze kinderen 2 maal per week training 
willen geven. Maar ook en misschien wel vooral, dat er 
mensen zijn die de volgende ochtend de kleedkamers 
weer helemaal schoon maken. Wij vinden het als be-
stuur dan ook ONTOELAATBAAR dat sommige jeugdle-
den er na de training een enorme bende van maken. 

Dit gedrag zal vanaf heden dan ook niet meer getolo-
reerd worden en we roepen dan ook een ieder op hier 
voor zorg te dragen. Dat betekent: zelf geen rommel 
maken, maar ook anderen aanspreken op hun gedrag. 

Maatregelen als geldboetes 
of een heel elftal schor-
sen na een herhaling van 
voornoemde feiten sluiten 
wij namelijk niet uit. Laten 
we het daarom leuk houden 
met z’n allen. Ook voor onze 
vrijwilligers.  Houd het netjes!

bestuur v.v. Spirit
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door: Teus Oosterom

De oude doos

De beGInJAren ’60 

Met deze doos gaan we terug naar de beginjaren ’60. 
In 1961 was het in januari en februari slecht weer, 
dus weinig voetbal. Volop tijd voor de leden, om een 
handje te helpen bij de bouw van het clubhuis en de 
aanleg van het nieuwe veld. Alleen Spirit 1 voetbalde 
af en toe en de resultaten waren slecht. Spirit zakte af 
naar een mogelijke degradatieplek, maar de mouwen 
werden opgestroopt en in de laatste vijf wedstrijden 
werden gelukkig toch nog 5 punten behaald, vol-
doende voor het behoud van het 4e klasserschap. De 
belangrijkste én beslissende wedstrijd in deze serie, 
was de vóórlaatste, tegen degradatieconcurrent VWS. 
Spirit, wón en handhaafde zich, voor VWS betekende 
dit resultaat: degradatie.  Spirit 3 deed het goed, de 
titel is binnen handbereik, wat ook gold voor Spirit 
B1.  Na de 7-0 overwinning op concurrent Gouderak 
was het een kwestie van tijd dat de vlag gehesen kon 
worden.   

Nieuws van het trainersfront. De trainer van dienst 
de heer L. Boers stopt en wordt er uitgekeken naar 
een nieuwe trainer en die werd gevonden in de heer 
P. Visser uit Krimpen a/d IJssel die jarenlang en met 
veel succes DCV trainde. De junioren én Spirit 3,4 en 5 
zullen worden getraind door Maarten Ooms, i.s.m. de 
heer Visser. Op Hemelvaartsdag ging de Spiritselectie 
een ‘dagje uit’. De reis ging eerst naar Hillegom, waar 
Spirit 1 een wedstrijd tegen SIZO afwerkte. Helaas 
werd met 3-1 verloren en om deze tegenslag te boven 
te komen werd de reis voortgezet richting Schiphol 
en Oud-Valkeveen, over de Leusderhei, langs vlieg-
veld Soesterberg, terug richting Utrecht-Oudewater, 
alwaar Café-restaurant ‘Buitenlust’ als laatste stop 
werd aangedaan.

Succes was er bij de junioren. Na een 5-0 overwinning 
op Jodan Boys was Spirit B1 kampioen geworden. Ook 
Spirit 3 pakte de titel. Spirit 2, 4 en 5 behaalden in het 
laatste deel van de competitie ook goede resultaten. 
In de uitwedstrijd tegen Hoekse Boys speelde Spirit 
1 met 1-1 gelijk, maar protesteerde Spirit wegens het 
niet toekennen van een doelpunt. Het protest werd 
door de ‘protestcommissie’ van de KNVB, in behande-
ling genomen en toegewezen: het gelijkspel werd 
omgezet in een 1-2 overwinning.  

Voor de nieuwe kantine werd een kantinebeheerder 
gezocht. Ook werd er volop gezocht naar elftalbege-
leiders want het aantal leden blijft gestaag groeien. 

Nieuw was ook dat het eerste elftal tweemaal per 
week ging trainen. En wel op het oude veld totdat het 
bijveld naast het nieuwe hoofdveld gereed is.
 
Met het hijsen van de nationale vlag door het oudste 
werkende lid Maarten van Dijk, en de geel-witte vlag 
door het jongste lid werd op zaterdag 19 Augustus 
1961 het nieuwe clubhuis geopend. Het nieuwe veld 
werd geopend, met het doorknippen van een geel-wit 
lint door burgemeester Neet. Een lang gekoesterde 
wens was in vervulling gegaan. Vele sprekers voerden 
het woord, waaronder voorzitter De Rek. Na verslag 
gedaan te hebben van het tot stand komen van het 
clubhuis ging hij over tot het geven van geschenken 
aan de jongens van de bouwploeg. Zij kregen een 
geschenk met de inscriptie: ‘Ons clubhuis, Uw werk’. 
Spirit 1 speelde een openingswedstrijd op het nieuwe 
veld tegen Unicum, die na een uiterst sportief verloop 
met 4-5 werd verloren. 

In de loop van het seizoen 1961-1962 herstelde Spirit 
1 zich enigszins van een zwakke start. Na vier neder-
lagen op rij werden twee opeenvolgende wedstrijden 
gewonnen. Spirit 2 deed het beter en behaalde 7 
punten uit vier wedstrijden. 

Het aantal jeugdleden bleef stijgen, dus werden er 
ook jeugd]leiders gezocht. Na een oproep in de Tref-
fer meldden zich drie nieuwe jeugdleiders. Nu Spirit 
in het bezit is van een nieuw clubhuis waren er ook 
plannen voor het organiseren van contactavonden 
voor de jeugd. Wegens gebrek aan voldoende jeugd-
leiders werd hier vanaf gezien. Nu met drie nieuwe 
jeugdleiders erbij is het bestuur meteen overgegaan 
tot het aanschaffen van diverse ‘spelen’: een voetbal-
spel, sjoelbak, tennisspel, dam- en schaakspelen en 
een ringwerpspel. De eerste contactavond was een 
groot succes en in het vervolg zal er iedere woens-
dagavond een contactavond worden georganiseerd. 

Het jaar 1962 is inmiddels aangebroken en terugkij-
kend naar 1961 is het gerechtvaardigd om het jaar 
1961 te bestempelen als het belangrijkste jaar in het 
16-jarig bestaan van Spirit: de ingebruikname van een 
nieuw veld en clubhuis.    

Regeren is vooruitzien, dus werd er niet stil gezeten. 
Er werden tal van mogelijkheden onderzocht voor 
verdere uitbreiding. Hierbij zal vooral veel rekening 
worden gehouden met de jeugd. Als eerste zal wor-
den geprobeerd het bijveld in orde te brengen. Vooral 
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voor trainingsdoeleinden en - mogelijk - meer jeugd-
wedstrijden. In de winterstop werd weinig gespeeld, 
maar wel was de kantine beschikbaar voor klaverjas-
sen en tafeltennis. 

Spirit 2 is halverwege de competitie koploper en bij 
de jeugd zijn er kampioenskansen voor Spirit A1. Oud 
eerste-elftalspeler J. van Vliet ging naar de scheids-
rechterscursus. Hij behaalde goede resultaten en 
werd zo de trotse bezitter van het scheidsrechtersdi-
ploma. De Spiritjeugd vermaakte zich op jeugdavon-
den prima met vakantiedia’s uit onder andere Oosten-
rijk en Duitsland. De dia’s werden vertoond door Dhr. 
J. Taal. Ook werd een film vertoond van de TT-races in 
Assen.  

De laatste competitiewedstrijd speelde Spirit 1 tegen 
het al kampioen zijnde Jodan Boys en zorgde voor 
een daverende verrassing door met 0-1 te winnen. 
Hiermee sneuvelde het ongeslagen ‘thuisrecord’ van 
Jodan Boys. Spirit 2 won drie opeenvolgende wed-
strijden en lag daarmee nog steeds op titelkoers. De 
laatste wedstrijd tegen Jodan Boys 2 moest de beslis-
sing brengen. Ook voor Spirit 3 zijn er nog kampi-
oenskansen, maar uiteindelijk slaagden zowel Spirit 2 
als Spirit 3 niet in hun missie en moesten uiteindelijk 
tevreden zijn met een eervolle eindklassering. 

Hoe anders ging het bij Spirit A. Een overwinning op 
ONA zou voldoende zijn voor het kampioenschap. 
Vele supporters waren getuige van een 2-0 overwin-
ning en de titel was een feit. Samen met de andere 
kampioenen van de A-groepen - Gouda, VEP en Nieu-
werkerk - speelden zij een halve nacompetitie om het 
algemeen kampioenschap van de afdeling Gouda. 
Van VEP (3-2) en Nieuwerkerk (2-10) werd gewonnen. 
Van de laatste wedstrijd tegen Gouda kan ik helaas 
geen uitslag vinden. Zo zat het seizoen 1961-1962 er 
sportief op.

Voor het nieuwe seizoen 1962-1963 was een aantrek-
kelijk oefenprogramma samengesteld, met wedstrij-
den tegen de vv Lopik, Nieuw-Lekkerland en SVOW 
uit Oude-Wetering. Ook de jaarlijkse sportdag wordt 
weer georganiseerd voor het goede doel. Deze keer 
voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Naast Spirit 
deden gymnastiekvereniging OKK, muziekvereniging 
Excelsior, voetbalvereniging Gouderak en de EHBO 
mee. De wedstrijd tegen Gouderak (1-1) trok veel 
publiek. De sportdag bracht uiteindelijk netto 
f. 437, 51 op voor het fonds.  

Supporters die hun favorieten willen steunen bij de 
uitwedstrijden, maar ook de spelers gaan meer be-
talen. De kosten van de bus zijn behoorlijk gestegen. 
De supporters gaan daar f. 0,25 meer voor ‘dokken’ en 
betalen nu f. 1,25. De gestegen onkosten leidden tot 
ontevredenheid bij sommige spelers. In plaats van 
met de bus gingen sommige van hen op eigen gele-
genheid (lees: brommer) naar uitwedstrijden. Spirit 
1 begon de competitie met een 5-3 overwinning op 
Melissant. Ook het vervolg van de competitie verloopt 
naar tevredenheid, alleen de resultaten in uitwedstrij-
den kunnen beter. De prestaties van Spirit 2 kunnen 
niet beter: vier overwinningen.

Van de bestuurstafel: De heer Docters van Leeuwen 
legt zijn functie als bestuurslid neer. Hierdoor is er 
ook geen eindredacteur  meer beschikbaar voor het 
clubblad.  Voorzitter De Rek zal tijdelijk de werkzaam-
heden waarnemen. Na afloop van de jaarvergadering 
stelden  drie bestuursleden hun mandaat ter beschik-
king omdat zij zich niet langer konden verenigen met 
de zienswijze van de overige bestuursleden.

De wintermaanden in 1963 zorgden ervoor dat er 
wee weinig werd gevoetbald, maar vanwege het 
succes van de vorige jaren stonden de jeugdcontact-
avonden weer op het programma. Met één verschil: 
de pupillen/aspiranten (10/11-jarigen) mogen nu ook 
deelnemen. En dan.........de medaille/prijzenkast, is te 
klein!  Er zijn afgelopen seizoen zoveel prijzen gewon-
nen dat zij niet allemaal in de kast pasten. 

Spirit 1 doet het goed in de competitie, Spirit 2 bijzon-
der goed. De ploeg is nog ongeslagen en zijn samen 
met de enige overgebleven concurrent Jodan Boys 
‘op weg’ naar de titel in de Reserve. 1e klasse afdeling 
Gouda en - eventuele - promotie naar de 3e klasse 
van de KNVB!. Andere senioren- en juniorenteams 
presteren matig. 

De eerder genoemde herstart van de jeugd/pupillen/
aspirantenavonden werd op de eerste avond opge-
luisterd door de aanwezigheid van de internationale 
topscheidsrechter: P. Roomer uit Rotterdam. Deze gaf 
op humorvolle wijze een interessant verslag van zijn 
belevenissen als international scheidsrechter van 
Europa Cupwedstrijden en interlands. Als beloning 
voor zijn aanwezigheid en bereidwilligheid om naar 
Ouderkerk te komen kreeg hij een Ouderkerkse kaas - 
versierd met het Spiritembleem - aangeboden. 
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vervolg: De oude doos

Ook de vv Spirit ging met de tijd mee en om meer 
betrokkenheid te kweken werd er een Ideeënbus, 
neergezet, en wel onder de medaillekast.  Het gaat het 
zaterdagvoetbal ‘inmiddels voor de wind’. Het leden-
aantal groeit zo hard dat de KNVB plannen ontwikkeld 
om een 1e klasse te beginnen, omdat  ‘het zaterdag-
voetbal’ de kinderschoenen is ontgroeid.  

Het doet niet zo ter zake wat uw schrijver er van vindt, 
maar voor mijn gevoel waren de winters in de jaren ’50 
en ’60 strenger, langer, natter en kouder dan nu. We zijn 
inmiddels aangekomen in maart 1963 en er wordt nog 
steeds niet gevoetbald. Is dit niet het jaar van die ‘laat-
ste’ strenge winter? Volgens mij wel, maar dit geheel 
terzijde en niet ter zake doende. Wel werd er binnen 
gespeeld. Om toch iets in wedstrijdverband te doen 
werd er een voetbaltoernooi uitgeschreven door de 
Nieuw Leidsche Courant en de vv ARC uit Alphen aan 
den Rijn. Plaats van handeling: De Veilinghallen van Ter 
Aar. Erg nuttig, maar onwennig voor de onzen. Er werd 
uit vier wedstrijden maar 1 puntje behaald. 

Er was redelijk veel belangstelling, maar het was zo koud 
in de hal dat belangstellenden regelmatig de kantine 
opzochten. Voordat de juniorencompetitie wordt hervat 
even een ‘stand van zaken’. Echte koplopers zijn er niet, 
maar als er één kampioenskansen heeft is het Spirit B1. 
Voor alle duidelijkheid: groot zijn die kansen niet.
 
13 april 1963. Groot is de verslagenheid rondom het 
voetbalveld van Spirit toen bekend werd dat Spiritlid 
Cor Offerman was overleden tijdens het uitoefenen 
van zijn geliefde sport. Bij zijn begrafenis werd hij naar 
zijn graf gedragen door zijn sportvrienden van Spirit 3.  

In de competitie presteert Spirit 1 naar behoren, maar 
de titel zit er niet meer in. Voor Spirit 2 liggen de zaken 
anders. Een geweldige eerste competitiehelft, een 
kleine inzinking en daarna een prima herstel leidde tot 
een kans om kampioen te worden en - eventueel - te 
promoveren naar de Reserve 3e klasse van de KNVB. 
Ook Spirit 4 heeft nog een kleine kans op de titel, even-
als Spirit B1. 

Spirit 1 speelde de laatste wedstrijd uit de vv. Melissant 
en verloor met 4-2. Gevolgen voor de eindrangschik-
king had dit niet meer, maar na de nederlaag was men 
2 minuten te laat voor de pont bij Middelharnis. Twee 
uur wachten dus op de volgende pont! Middelharnis 
bood voldoende gelegenheid en gezelligheid om die 
wachttijd door te brengen. 

De jongste Spiritleden – aspiranten – speelden met 
wisselend succes in de streekcompetitie. Mooie bijkom-
stigheid is het alsmaar groeiende ledenaantal bij de 
jeugd. Begonnen met één aspirantenelftal, een maand 
later is er al sprake van een tweede team. Ondanks 
verwoede pogingen hem over te halen maakt keeper 
Jo de Hoop van Spirit 1 een einde aan zijn carrière.  

Met een 6-0 overwinning op concurrent Jodan Boys 3 
maakt Spirit 2 de aanspraak op de titel nog maar eens 
duidelijk. Kortom: KAMPIOEN en promotie naar de 3e 
klasse KNVB. Het kampioenschap werd gevierd in het 
clubhuis met koffie en koek én met medewerking van 
‘de Marico’s ’. Het bleef nog lang onrustig.  

De Spiritselectie, wordt in het nieuwe seizoen 1963-
1964 door een nieuwe trainer Coen Rijshouwer. Om 
de clubkas te spekken werd een wedstrijd tussen de 
gemeenteambtenaren en Spiritkader gespeeld. De 
aftrap zal worden verricht door de weledelgestrenge 
heer Goldshoorn, notaris in de  gemeente Ouderkerk. 
Uitslag: 1-2. Opbrengst: f. 75,=.

Uit de Ideeënbus: een verzoek om de werkploeg te 
voorzien van een kruiwagen om hun werkzaamheden 
te verlichten. Een nieuwe kruiwagen is duur. Misschien 
is er iemand onder de lezers, die een overbodige krui-
wagen ter beschikking wil stellen of voor een redelijke 
prijs van de hand wil doen.  De kantine op het oude 
complex aan de Zijde, is blijkbaar nog in gebruik, maar 
zal het zonder kantinebeheerder. De heer Luiten stelt 
zich niet langer beschikbaar.

Be-Fair organiseerde een jubileum Veteranentoernooi, 
waarvoor óók de Spiritveteranen werden uitgenodigd. 
Een prijs werd er niet gewonnen. Hoewel! Toen de 
kruitdampen waren opgetrokken bleek Spirit wel de 
Sportiviteitsprijs gewonnen te hebben, en wel zonder 
concurrentie. 

De jaren ’50 en ‘60 zitten erop. Wat betreft de ouwe 
doos, voor alle duidelijkheid.  Ik vind het altijd leuk zo’n
doos te maken, maar om over dit tijdsgewricht
te verhalen vond ik extra leuk omdat 
deze periode ook voor mij onbekend
terrein is. Jammer, maar helaas
houdt het hiermee op. 

Tot de volgende aflevering.
Teus Oosterom
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door: Jeffrey van Vuuren

De vrouw achter Arian Noordegraaf

Ouderkerker Arian noordegraaf (30) is regelmatig 
te vinden op het sportcomplex van Spirit. 

Wij als redactie vinden het hoog tijd om de vrouw 
achter de doelman van Spirit 10 en trainer/coach 
van Spirit c2 is beter te leren kennen. Lisette 
Vrijdag (29) geboren in de Achterhoek en de trotse 
mama van Luuk (1).

Lisette, wat doe jij in het dagelijkse leven?
Ik ben docent Nederlands op het Schoonhovens 
College. Daar geef ik les aan alle klassen vmbo 
basis/kader. 

Waar en wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
Op de camping in Lage Mierde , daar stonden we 
op hetzelfde veldje. Dit is inmiddels al weer 11 jaar 
geleden.

Was het liefde op het eerste gezicht?
Tja, wat zal ik daar over zeggen. Ik had destijds al een 
relatie, dus laten we maar zeggen dat in januari de 
vonk echt oversloeg.

Viel je op zijn glimlach of z’n keeperstalent?
Op zijn glimlach en de zonnetjes in zijn ogen.
Ik geloof niet dat hij toen al keeper was.

Je bent geen Ouderkerker, was je snel ingeburgerd?
Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis.  Veel 
verschil tussen beide plaatsen is er niet. Kerk, kroeg, 
koeien, sport, slap ouwehoeren…

De bijnaam van Arian is “borrel” 
wat vind je hiervan?
Tegenwoordig drinkt hij niet meer, dus misschien
is het tijd voor een nieuwe bijnaam?

Hoe fanatiek ben jij als voetbalfan?
Ik stel altijd intelligente vragen tijdens het voetbal. 
Helaas waarderen de heren dat niet altijd. Verder kom 
ik bijna altijd kijken bij C2 en vind het niet erg om op 
zondag  Eredivisie Live te kijken.

Ga je weleens kijken bij Arian?
Niet zo heel erg vaak meer. Slaaptijd voor de kleine!

Heeft Arian talent als keeper?
Af en toe ligt er wel eens een polletje in de weg, 
maar hij doet zijn best!

Sport je zelf ook?
Ja, ik volleybal in het tweede damesteam van VOLECO 
(VOY Lekkerkerk Combinatie).

Gaat jullie zoon Luuk ook in de goal staan later 
of gaat hij volleyballen?
Van papa moet Luuk natuurlijk op de voetbal, het 
liefst later profvoetballer worden en papa en mama 
onderhouden. 

Wie is een getalenteerde speler binnen Spirit?
Mijn collega Arian van Herk.

Van welk voetbalteam ben jij fan?
Fan is een groot woord, maar het is fijn als Feyenoord 
wint, dan blijft het thuis ook gezellig.

Wat zijn jouw hobby’s?
Met mijn zoon naar het zwembad en als ik de tijd
er voor kan vinden vind ik het fijn om een boek te 
lezen.

Wat is je favoriete tv-programma?
Criminal minds.

Favoriete boek?
Harry Potter.

Favoriete drankje?
IJsthee.

Wil je verder nog iets kwijt?
Bankjes bij veld 4!
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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 e 50,- per jaar lid kunnen worden. In de kantine 
hangt een mooi bord met alle namen van de leden.

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 geschonken. 
Niet alleen wordt uw bedrijf voor de wedstrijd middels 
de speakers apart vermeld, ook wordt uw bedrijfsnaam 
en logo in het programmaboekje opgenomen.

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. Er zijn verschillende mogelijkheden 
van shirtsponsoring en zijn allemaal te bespreken 
met onze kledingcoördinator Richard v/d Waal. Enige 
voorwaarde is dat u gedurende de duur van de shirt-
sponsoring ook een reclamebord huurt.

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 mogelijkheden dan 
kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie 
of vraag een flyer in de bestuurskamer bij Spirit. Of 
stuur een e-mail naar: sponsorzaken@vvspirit.nl

Jeffrey van Vuuren T:  06 - 4223 5889
Richard v/d Waal  T:  06 - 5114 6987
Henk Lammertse T:  06 - 2396 6776
René Boers  T:  06 - 5026 8600
Gerrit Slob  T:  0180 - 68 2298
André v/d Hoeven T:  06 - 5312 0445 
Kees v/d Poel  T:  06 - 2786 5022
Gert Stubbe  T:  06 - 2616 2211
Marcel Goos  T:  06 - 5587 2335
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door: Eric de Vendt

Beker competitie

(Geschreven op 3 december 2011) 

Dit seizoen was de opzet van de bekercompetitie 
anders dan andere jaren (met uitzondering van A1, B1, 
C1 en D1). Deze competitie bestond uit 7 à 8 teams 
waarvan de nummers 1 en 2 doorgingen naar de vol-
gende ronde. 

Voor de seniorenteams en voor A1, B1, C1 en D1 was de 
opzet van de bekercompetitie gelijk aan andere jaren. 
Zij speelden in een poule van 3 of 4 teams. De num-
mers één gingen door naar de volgende ronde.

SenIOren
Spirit 1, Spirit 5 en Spirit 8 behaalden de 2e ronde. 
Spirit 1 speelde op 22 oktober thuis tegen Valken’68. 
Na een 2-2 gelijkspel werd er via strafschoppen 
verloren. Spirit 5 won op 26 november met 2-1 van 
Jodan Boys 7 en kunnen zich op gaan maken voor de 
3e ronde. In de tijd dat deze Treffer wordt gemaakt 
zal Spirit 5 in Bergschenhoek spelen tegen BVCV 6 
(17 december). 

Spirit 8 speelde in de 2e ronde tegen Lekkerkerk 1. In 
Lekkerkerk werd het 1-1. Winst na strafschoppen be-
tekent dat ook Spirit 8 op 17 december verder bekert. 
Zuiderpark 5 kwam dan in Ouderkerk op bezoek. 

JunIOren
Bij de junioren zijn ook 3 teams die de 2e ronde heb-
ben gehaald. Op 3 december speelde Spirit A2 in de 2e 
ronde thuis tegen CVC Reeuwijk A1. Na 4-4 gelijkspel 
wonnen de bezoekers via strafschoppen. Ook Spirit B2 
haalde de volgende ronde. Zij speelden ook op 3 de-
cember in Gouda tegen DONK B1. Ook deze wedstrijd 
werd door Spirit verloren na het nemen van strafschop-
pen. De eindstand na de reguliere tijd was 1-1. Op die-
zelfde dag ontving Spirit C3 thuis Rohda’76 C3. Spirit 
C3 won met 2-1 en bekert als enige junior team verder.

PuPILLen
Bij de D-pupillen wisten er geen teams zich te plaat-
sen voor de volgende ronde. Spirit E3 en E5 werden 
groepswinnaar en moesten eigenlijk op 3 december in 
de 2e ronde spelen. Spirit E3 moest op bezoek bij Stol-
wijk E1 en Spirit E5 moest op bezoek bij Lekkerkerk E4. 
Beide wedstrijden werden afgelast en zal op een nader 
vastgestelde datum alsnog gespeeld worden. Bij de 
F-pupillen plaatsten 3 teams zich door op de 2e plaats 
te eindigen voor de volgende ronde. Door het slechte 
weer werden de wedstrijden Spirit F2-Nieuwerkerk F5 
en Spirit F4-Gouderak F1 afgelast. Spirit F8 kon geen 
vuist maken tegen cvv Zwervers F3. In Capelle eindigde 
het bekeravontuur voor Spirit. Het werd 10-1 voor de 
thuisploeg. 

door: Jeffrey van Vuuren

Onder de lat
naam: Finn Stienstra
Woonplaats:  Ouderkerk aan den IJssel   
Team:  Spirit F2
Positie:  Keeper
Leeftijd: 8 jaar
School:  OBS De Schakel, groep 5

Karakter:  Aardig
Hobby’s:  Voetbal, crossen op mijn fiets
Televisie:  Voetbalwedstrijden, 
 Nickelodeon
boeken:  ‘Goal’
muziek:  Michael Jackson
eten:  Pasta
Drinken:  Coca Cola

Waar kan je kwaad om
worden:  Als er niet gefloten
wordt voor een erge overtreding

Waar mag je wakker voor
worden gemaakt: 
Voor 1 miljoen euro

Spiritspeler aller tijden:
Stefan de Vrij en Ebe Stienstra

Wat moet er veranderen bij Spirit: 
Schonere en mooiere WC’s.

beste vrienden binnen Spirit: Lars en Tess
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door: Erwin Spek

Sinterklaas bij Spirit

Het leek een mooie avond te worden. Terwijl de kin-
deren vol verwachting zaten te wachten, kwamen er 
2 Pieten binnen, om te vertellen dat de Sint zoek was.
Dat was schrikken en plotseling kwam er nog een 
Piet binnen stormen en riep ‘’ Ik heb de Sint gezien op 
het nepgras ‘’ De kinderen renden allemaal naar het 
kunstgrasveld en hadden de Sint al gauw gevonden. 

Na een potje voetballen met de Pieten, werd er een 
groepsfoto gemaakt. Hierna gingen de kinderen weer 
naar binnen om nog even te luisteren naar de verha-
len van de Sint uit het grote boek. 

Zo was het al met al toch nog een mooie avond. Ieder-
een kreeg bij het naar huis gaan nog een cadeautje.
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Verpakkingen B.V.

Industrieweg 6 • 2921 LB  Krimpen a/d IJssel
T: 0180 - 59 35 35 • E: info@scherpverpakkingen.nl

Na de oprichting in 2002 is Scherp gegroeid tot een belangrijke
speler in de wereld van industriële verpakkingen. Wij onder-

scheiden ons door service, kwaliteit en innovatief meedenken.
 

Wij verzorgen gratis voor u, een compleet advies op maat van
complete productie inrichtingen van A t/m Z en de daarbij

behorende verpakkingsmaterialen. Doordat wij gebruik maken
van meerdere merken machines en fabrieken kunnen wij u

de juiste oplossing aanbieden die past bij uw vraag of budget.
 

Snelheid en kwaliteit zijn in deze tijd vanzelfsprekend, service is
een onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Ons team

van professionals zorgt ervoor dat het hele proces vanaf
offerte tot levering van uw bestelling tot in de puntjes verloopt.

“De groothandel in verpakkingen
en aanverwante artikelen”

WWW.SCHERPVERPAKKINGEN.NL

door: Jeffrey van Vuuren

Onder de lat
naam: Tim Kortman
Woonplaats:  Ouderkerk aan den IJssel   
Team: Spirit E1
Positie: Keeper
Leeftijd: 11 jaar
School: KWSchool
 
Karakter: Zou het niet weten
Hobby’s:  Voetbal en tennis
Televisie: Van alles en nog wat
boeken:  Mees Kees
muziek:  Popmuziek
eten: Vis en vlees
Drinken: Crystal Clear
religie: Protestant

Waar kan je kwaad om worden: 
Als ik een doelpunt tegen krijg.

Waar mag je wakker voor 
worden gemaakt:  Dat ik 
gescout wordt door een profclub.
 
Spiritspeler aller tijden: 
Chris v/d Weide

Wat moet er veranderen bij Spirit: Niets
 
beste vrienden binnen Spirit: Thom van de Velden, 
Niels van de End, Stan Glimmerveen, Wesley de Vendt, 
Lars Kortman en al mij voetbalvrienden van E1 natuurlijk.

SPIrIT - rOZenburG 0-1

Hallo ik ben Timo Vis, ik ben 7 jaar oud en ik woon in 
Ouderkerk aan den IJssel.

Op woensdag 28 september werd mijn mama gebeld 
of ik het leuk zou vinden om pupil van de week te zijn. 
Mijn eerste reactie was ‘Mmmmm weet ik niet hoor’ 
totdat mijn vriendje zei ‘Nou als jij niet wil dan ga ik 

wel... ‘ Waarop ik meteen dacht ‘Nee dat wil ik niet, ik ga 
toch wel liever zelf’.

Zaterdag 1 oktober was het zover en moest ik mij 
melden bij de bestuurskamer. Eenmaal daar aangeko-
men kreeg ik een glas cola en een een mooie bal. 

En een paar minuten daarna gingen we naar de 
kleedkamer van het eerste. Iedereen schreef zijn 
handtekening op de bal en toen ik klaar was, ging ik 
op de bank zitten. Wachten tot we het veld op moch-
ten om warm te lopen. Ik vond dat warmlopen wel 
heel erg vermoeiend maar ik heb het wel gedaan. 

Toen we klaar waren gingen we weer terug naar de 
kleedkamer. En weer een paar minuten daarna gingen 
we naar het veld, en dat vond ik echt super leuk, en 
toen mocht ik de aftrap nemen en rende ik zo snel als 
ik kon naar het doel van de tegenpartij om te scoren. 
En dat vond ik ook heeeeeeel erg leuk. Daarna mocht 
ik in de dug-out zitten en dat vond ik best leuk maar 
het duurde wel een beetje te lang dat zitten. Na de 
1e helft kreeg ik lekker patatjes en wat te drinken. Ik 
vond het echt een super leuke middag, en zal dit niet 
snel vergeten. 

Bedankt voor de fijne middag!
Groetjes Timo

door: Natasja Hordijk en Silvia Lammertse

Pupil van de week
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SPIrIT  - rHOOn  1-1

Het is 24 september en ik (Dean Govers) ben pupil van 
de week! Toen ik het hoorde was ik heel blij, maar ik 
was wel zenuwachtig. Maar toen het begon was ik niet 
meer zenuwachtig, dat was wel fijn want ik voelde me 
gewoon een beetje ziekig.

Ik ben heel blij met mijn bal die ik heb gekregen met alle 
handtekeningen erop. De aftrap mocht ik nemen samen 
met Arian van Herk en na een super schaar te hebben 
gemaakt scoorde ik het doelpunt bij de keeper van 
Rhoon. In de dug-out zat ik naast Berry de Jong, en kreeg 
ik ook een bidon met water en hij tilde mij op om naar 
mijn vader en moeder te kijken die op de tribune zaten. 
En toen kreeg ik ook nog een fristi en chips van Natasja 
en toen was het leuke weer voorbij, en zei ik tegen mijn 
mama en papa ik wil nog wel een keer. Maar dat kan niet 
want andere kinderen willen dat ook.

Groetjes Dean Govers

 Wat ik ook nog wou zeggen was dat de scheidsrechter 
niet heeft gedaan wat hij tegen mij zei... Hij zou geen 
rode kaarten geven maar heeft er 2 (!!) gegeven, 1 aan 
Bjorn Zierts en 1 aan Arian van Herk.  Maar gelukkig 
verloren ze niet het werd 1-1.

SPIrIT  - STrIJen 2-2

Mijn ouders werden gebeld of ik pupil van de week 
wilde zijn. En dat wou ik zeker weten. We moesten 
zaterdag om 2 uur aanwezig zijn. Eerst kreeg ik wat te 
drinken en werd mij uitgelegd wat er allemaal ging 
gebeuren.

Ik kreeg een bal. Met die bal gingen we naar de kleed-
kamer van het eerste. Daar zette iedere speler zijn 
handtekening op de bal. Toen dat gedaan was gingen 
we naar het veld waar ik mee mocht doen met de 

warming-up.  Met het hardlopen ging het niet echt luk-
ken. Zij renden voor mij veel te hard. Het overschieten 
met de bal vond ik wel leuk. 

Toen de spelers terug gingen naar de kleedkamer werd 
ik naar de scheidsrechter gebracht. Toen iedereen klaar 
was gingen we het veld op. Ik had de wedstrijdbal in 
mijn handen. 

Ik mocht de midden bal nemen en mocht tussen de 
spelers van de tegenstander door lopen en daarna op 
doel schieten. Ik scoorde!

Daarna mocht ik de hele eerste helft bij de reserve 
spelers zitten. In de rust kreeg ik nog wat drinken en 
een patatje. Ook kreeg ik een certificaat waarop stond 
dat ik de pupil van de week was, met de handtekening 
van beide aanvoerders. Ook kreeg ik nog een vaantje 
van Spirit. 

Het was een hele leuke dag. Het leukste was de war-
ming up met de spelers.  Ik wil iedereen bedanken voor 
deze dag.  Het was echt super top. 

Groetjes ricardo de Vendt
Spirit F5

door: Natasja Hordijk en Silvia Lammertse

Pupillen van de week

TENNIS HOCKEY ZWEMMEN VOETBAL

Koperwiek 54 • 2903 AE  Capelle aan den IJssel • T: 010 - 451 78 10 • E: info@keansport.nl

- 15% korting op alle niet afgeprijsde artikelen voor Spirit-leden.

- Orginele                        clubkleding van v.v. Spirit

 exclusief verkrijgbaar bij KEAN-SPORT.

- Ook voor overige sporten bent u bij ons aan het goede adres.

DE SPECIALIST VAN DE REGIO!
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TOPScOrerS SeLecTIeTeAmS:

naam:  Team: Doelpunten:
Danny v/d Poel Spirit C1 21x
Stefan Vreeken Spirit A1 13x
Ruben Sloof Spirit C1 13x
Ebe Stienstra Spirit C1 10x
Timme van Hof Spirit A1 8x
Giovanni Spalburg Spirit B1 7x
Wouter Niehorsten Spirit C1 7x
René Groen Spirit 1 6x
Bas Boender Spirit A1/A2 6x
Stefan Bitter Spirit A1 5x
Marc v/d Zee Spirit A1 5x
Simmon van Asselt Spirit B1 5x

naam:  Team: Doelpunten:
Khay van Noorden Spirit B1 5x
Perry Meijer Spirit B1 5x
Maarten Tissink Spirit 1 4x
Kevin Schiedon Spirit 3/4 4x
Ricardo Deelstra Spirit A1/A2 4x
Jeffrey v/d Kwaak Spirit 2 3x
Thomas de Jonge Spirit 1/2 3x
Eric Jansen Spirit B1 3x
Rick v/d Wal Spirit B1 3x
Arne Geneugelijk Spirit B1 3x

13 spelers met 2 doelpunten en 18 spelers met 1 doelpunt.

ASSISTS SeLecTIeTeAmS:

naam:  Team: Assists:
Ebe Stienstra Spirit C1 16x
Danny v/d Poel Spirit C1 12x
Tim v/d Zee Spirit C1  9x
Ingmar Burema Spirit C1  6x
Stefan Vreeken Spirit A1  5x
Timme van Hof Spirit A1  5x
Tom van Zwienen Spirit A1  5x
Sander van Meijeren Spirit C1  5x

naam:  Team: Assists:
Ruben Sloof Spirit C1  4x
Stefan Bitter Spirit A1  4x
Mickey Veldhoen Spirit 2  4x
Daryl van Ommen Spirit A1  4x
Ryan Terlouw Spirit A1  4x
Stef de Goede Spirit A1  4x

8 spelers met 3 assists, 5 spelers met 2 assists en 25 spelers met 1 assist.

TOPScOrerS OVerIGe TeAmS:

naam:  Team: Doelpunten:
Sten Stienstra  Spirit D6  25x
Arco Hoogendoorn  Spirit C3  20x
Cheddy van Ommen  Spirit C3  16x
Milan Minkes  Spirit 10  14x
Tom v/d Wal  Spirit C3  11x
Nick Rietveld  Spirit D5  11x
Mitch Govers  Spirit D6  11x
Daan Visser  Spirit 5  10x
Timo van Delft  Spirit D6  9x
Jordi Heuvelman  Spirit 6  7x
Perrin Keesmaat  Spirit C3  7x

naam:  Team: Doelpunten:
Michel Terlouw  Spirit 10  6x
Mark Reinders  Spirit 10  6x
Jeroen de Kwant  Spirit A2  6x
Marc Bloem  Spirit A2  6x
Wessel Werksma  Spirit A2  6x
Sten Willemse  Spirit D6  6x
Erwin de Raaf  Spirit 5  5x
Remon Wol  Spirit C3  5x

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

12 spelers met 2 doelpunten en 19 spelers met 1 doelpunt.

Niet alle teams houden de doelpuntenmakers bij of houden het wel bij maar niet op de lijst welke is afgegeven in het 
postvakje bij Spirit. Indien deze gegevens zelf worden bijgehouden of dat deze op een bepaalde (eigen) website staan, 
laat dit dan even weten door dit te melden op het ‘topscoorders-briefje’ in het postvakje of even een mail te sturen. 
Dat kan naar spirit.mail.voor.eric@gmail.com (ook voor vragen en opmerkingen over de gepubliceerde lijsten).

door: Eric de Vendt

Topscorers / Assists v.v. Spirit

Gespecialiseerd in houten kozijnen, vervanging van bestaande kozijnen, verbouwingen en nieuwbouw

Zijdepark 4
Ouderkerk a/d IJssel 

T: 0180 - 68 42 93
F: 0180 - 68 49 54

E: info@spekkozijn.nl
I: www.spekkozijn.nl

Nieuwbouw - Dakopbouw - Aanbouw - Dakkapel - Verbouwing - Betonwerk - Houten & Kunststofkozijnen

Lageweg 42b
Ouderkerk a/d IJssel

T: 0180 - 68 15 32
F: 0180 - 68 12 55

E: info@cspekbv.nl
I: www.cspekbv.nl

(Bijgewerkt t/m 26 november 2011)

(Bijgewerkt t/m 26 november 2011)

(Bijgewerkt t/m 26 november 2011)
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Telefoon:

0180 - 68 2163 / 06 - 5377 3772

VOOR AL

UW FEESTEN!

OUDERKERK A/D IJSSEL

Ook interesse in een onderhoudscontract
of een nieuwe CV-ketel

Bel of mail ons voor contact of een afspraak:
Tel.: 0180 - 682200 / 06 - 5475 2267 • E-mail: dirk.versteeg@hetnet.nl

J.C. Lekkerkerker
Kaaswetering 5 • 2935 CZ  Ouderkerk a/d IJssel

Tel. 0180 - 683456 • www.korade.eu

Het adres voor kozijnen, ramen en deuren

Het bedrijf voor vakwerk, services en lage prijzen.

Ook voor uw bedrijf

Interesse?
Bezoek onze website 
of bel 0180-820200

Reparatie
Onderhoud
Beheer
ICT Lease B-K Computers | Pluim-es 90 | 2925 CN Krimpen aan den IJsselB-K

Computers

 +31 (0)180 820200
info@b-kcomputers.nl
www.b-kcomputers.nl

B-K Computers

De Wetering 1 • Ouderkerk a/d IJssel • tel: 0180 - 684000

door: Maarten Tissink

Keeperstrainer Hans Boere (80)

“Ik voel mezelf helemaal niet zo oud”

Onlangs werd Hans Boere 80 jaar. Eigenlijk vond hij dat 
wel een mooi moment om te stoppen met zijn trai-
nersactiviteiten bij vv Spirit. Het liep allemaal echter 
even anders en dus is hij nog steeds iedere woensdag-
middag te vinden op de velden van Sportpark Ouder-
kerk. “Zolang ze me nog kunnen gebruiken en ik niet 
voor gek loop, ga ik door bij Spirit.”

Boere is inmiddels al zo’n 35 jaar actief binnen Spirit. 
Eerst als teamleider en nu als trainer van de jongste 
keepers van Spirit. “Ik ben ook een tijdje leider ge-
weest van de A1,” vertelt Boere. “Maar die hadden 
allemaal zo’n grote mond, dat vond ik niets.” 

Sindsdien houdt hij zich daarom vooral bezig met de 
pupillen en sinds vijf jaar traint hij de jongste keepers 
van de club uit Ouderkerk. “En dat is best zwaar,” vindt 
Boere. “Bij een gewone training kun je een oefening 
uitzetten en vervolgens toekijken, maar met die 
keepertjes ben je constant bezig. Ballen aangooien, 
voorzetten geven, noem maar op.”

Boere probeert zijn pupillen de basisbeginselen van 
het keepen bij te brengen. “Vaak hebben ze nog moeite 
met vangen,” vertelt hij. “En slaan ze de ballen uit hun 
goal. Ik vind het belangrijk dat een keeper balvast is 
en dus probeer ik ze wat technieken te leren. Duimen 
achter de bal, goed opgesteld staan, je kent het wel.” 

“Ik probeer ze daarnaast te leren dat keepen meer 
is dan alleen op je doellijn staan,” legt Boere uit. “Ze 
moeten leren dat ze voortdurend in beweging moeten 
zijn en op welke momenten ze uit hun goal moeten 
komen. Daarnaast moeten ze leren meevoetballen. Een 
goede uittrap is belangrijk voor een keeper. Vaak zie je 
bij de F-jes dat de keepers de bal niet goed weg  krij-
gen. Voor je het weet staan ze dan weer voor je neus.”  

Ten slotte probeert Boere de keepers wat durf bij 
te brengen. “Ze moeten uiteindelijk toch gaan dur-
ven om zich voor een aanvaller te gaan gooien. Het 
belangrijkste op hun leeftijd vind ik echter dat ze er lol 
in hebben. En het is voor kinderen uiteraard goed om 
aan hun conditie te werken.”

Boere loopt nu al enkele decennia mee in het ama-
teurvoetbal. Zijn de kinderen veranderd ten opzichte 
van bijvoorbeeld twintig jaar geleden? “Het valt 
me op dat ze tegenwoordig altijd netjes tegen me 

zijn,”constateert Boere. “Ze hebben toch wel ontzag 
voor me. Dat zal wel door mijn leeftijd komen. Bo-
vendien valt me op dat het taalgebruik van de jeugd 
van tegenwoordig beter is dan twintig jaar geleden. 
Voor mijn gevoel waren ze toen toch allemaal wat 
schofteriger.”

Het keepersvak daarentegen is volgens Boere niet in 
positieve zin veranderd. Als ik hem naar de verruwing 
op het voetbalveld vraag zegt hij: “Als ik tegenwoor-
dig dat criminele gedrag van die beroepsvoetballers 
zie, dat was er vroeger niet. Toen was er veel meer res-
pect voor de scheidsrechter en ook voor de keepers. 
Als je in mijn tijd een harde overtreding maakte dan 
werd je er gelijk uit gestuurd. Tegenwoordig kunnen 
ze twee van die overtredingen maken. Hoe vaak zie je 
niet dat een scheidsrechter een gele, in plaats van een 
rode kaart trekt.”

Ook het respect voor de keeper is volgens Boere 
grotendeels verdwenen. “De keeper aanvallen, dat 
deed je vroeger niet. Maar tegenwoordig zijn de 
belangen in het betaalde voetbal zo groot.” Het kee-
persvak lijkt inderdaad gevaarlijker geworden. Het 
verplichten van een helm is volgens Boere echter 
niet de oplossing. “Het wordt tijd dat er weer wat 
meer respect getoond wordt!”
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Meer dan 220 artikelen voor knallend en spetterend vuurwerk voor 31 december. 
Bezoek onze website voor meer info: www.vza-vuurwerk.nl

Stormpolderdijk 34
2921 LL Krimpen a/d IJssel

Telefoon: 0180 - 510 411
E-mail: theo@vza.xs4all.nl

Administratie kantoor

Verzorgt de:
- Administratie

- Loonadministratie
- Fiscale zaken

- Samenstellen jaarrekening

En alle voorkomende belasting aangiften
voor ondernemers en particulieren. 

         

     
VZA

Stormpolderdijk 34
2921 LL  Krimpen a/d IJssel

Tel.: (0180) 510 411
E-mail: theo@vza.xs4all.nl

Constructiebedrijf

BERMHOEK TECHNICS ENG. B.V.

Stormpolderdijk 34
2921 LL  Krimpen aan den IJssel

Telefoon: (0180) - 514 688
Fax: (0180) - 514 355

E-mail: bermhoek@tele2.nl

• Laswerk

• Klein constructiewerk

• Groot constructiewerk

• Zet en knipwerk

• Materiaal: ijzer, roestvrijstaal en aluminium

• Wij werken met de modernste 

lasapparatuur. Tevens een zetbank, 

quillotineschaar en wals aanwezig

• Prijsopgave op aanvraag

vervolg: Keeperstrainer Hans Boere

Boere is ook vaak op maandag te vinden bij Spirit. Dan 
helpt hij mee met het onderhouden van het terrein. 
Het valt hem op hoeveel mensen zich voor Spirit wil-
len inzetten. “Zelf heb ik vroeger gevoetbald bij RFC in 
Rotterdam. Daar hadden we vaak niet eens een leider. 
Nee, als je dan bij Spirit kijkt, daar lopen de vrijwilligers 
elkaar bijna omver.”

Voorlopig is Boere nog niet van plan te stoppen bij 
Spirit. “Ik vind het heerlijk om zo lekker bezig te zijn 
en het is ook goed voor mezelf.” Boere oogt nog fit en 
vitaal en als hij opsomt wat hij naast zijn werkzaamhe-
den voor Spirit allemaal nog meer doet, krijg ik het ge-
voel dat hij niet het type is dat thuis achter de gerani-

ums zit, toch? “Nee joh, helemaal niet. Voor mijn gevoel 
waren mijn opa en oma echt van die ouwe mensen, 
maar dat gevoel heb ik nu over mezelf helemaal niet. 
Maar misschien denken die jochies daar wel anders 
over,” besluit hij glimlachend. 

Fotograaf Erwin Spek neemt nog wat kiekjes en dan is 
het tijd om op te stappen.

“Haal je die rimpels een beetje weg van de foto’s?” 
Boere lacht en laat ons uit. 

maarten Tissink
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Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Bezoek nu onze site:
WWW.DJDIRK.INFO

Voor boekingen: T 06 22 73 26 95 - E info@djdirk.info E info@djdirk.info

Wij maken uw feest

tot een muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - BandsWe willen
allemaal

wel Stefan
zijn

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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door: Eric de Vendt

Competitie 2011-2012

(Bijgewerkt t/m 26 november 2011)

De ‘eerste’ teams speelden altijd al een hele competitie. 
De overige teams speelden vorige jaren altijd eerst 
een soort kwalificatie (najaarscompetitie). Dit jaar is de 
opzet veranderd. Na een uitgebreidere bekercompe-
titie wordt er nu gelijk vanaf oktober een hele compe-
titie gespeeld. Voorheen bestond de (toen voorjaars-) 
competitie uit 5 a 6 teams. Nu bestaat deze uit 9 a 10 
teams. In een uit- en thuiswedstrijd tegen elk team zal 
er aan het eind van het seizoen bepaald worden wie 
zich kampioen mag noemen. 

Junioren
Na ongeveer 5 wedstrijden gespeeld te hebben zijn de 
Spirit teams op verschillende posities terug te vinden. 
Bij de junioren staat geen enkel team op de laatste 
plaats. Spirit B4 staat met 3 punten achterstand op de 
3e plaats. Er zijn 2 teams die bovenaan zijn te vinden. 
Spirit A2 staat momenteel bovenaan, maar Gouderak 
A1 heeft een wedstrijd minder gespeeld waardoor 
deze de koppositie theoretisch zou kunnen overne-
men.  Spirit C3 staat wel echt bovenaan, met 1 punt 
los van de nummer 2, Jodan Boys C5. Spirit A1 staat 
momenteel op de 7e plaats.  Ook Spirit B1 is te vinden 
in de onderste helft. Zij bezetten de 8e plaats. Spirit C1 
staat net buiten de top 3 (4e plaats).

Pupillen
Bij de D-pupillen doet Spirit D4 het goed. Op doelsaldo 
staat het op de 2e plaats. Ook Spirit D3 is te vinden in 
de top 3. Op 5 punten achterstand op de nummer 1 
staan ze derde.  Spirit D1, spelend in de hoofdklasse, 
bezet na 11 wedstrijden de 5e plaats. 

De E-pupillen zijn niet te vinden op één van de boven-
ste plaatsen. Spirit E6 doet het nog het beste met een 
4e plaats.  Spirit E1, spelend in de 1e klasse, staat met 
slechts 1 punt op de laatste plaats. 

Spirit F3 neemt de leiding van alle F-pupillenteams. Ze 
staan dan wel bovenaan, maar hebben wel een wed-
strijd meer gespeeld. Maar ook met een theoretische 
2e plaats zijn ze op dit moment de enige kampioens-
kandidaat. Maar de competitie is nog maar net begon-
nen. Spirit F4  en Spirit F8 doen met een derde plaats 
ook goed mee. Spirit F1, spelende in de 1e klasse, staat 
op de 7e plaats. 

uITSLAGen en STAnDen
Wekelijks staan alle actuele uitslagen en standen op de 
website. Op de startpagina staat rechts in het 2e blok 
de link naar deze gegevens. In De Treffer zullen geen 
standen meer worden gepubliseerd. 

door: Eric de Vendt

Sfeer team v.v. Spirit

Vorig seizoen werd Spirit 1 kampioen. Bij de kampi-
oenswedstrijd werd er voor het eerst muziek gedraaid 
tijdens de warming up en in de rust. Ook werden de 
opstellingen opgelezen via een geluidsinstallatie vanaf 
de tribune. 

Vanaf dit seizoen wordt dit bij elke thuiswedstrijd van 
Spirit 1 gedaan. Na wat aanpassingen is het geluid nu 
acceptabel en is het voor iedereen goed te horen. 

Op de tribune kan men elkaar weer verstaan en de 
radioverslaggever(s) kunnen weer gewoon hun voor-
beschouwing geven, terwijl er toch muziek aan staat. 
De verzorging en opbouwen van het geluid wordt 

verzorgt door het ‘Sfeer Team’. Momenteel alleen de 
muziek, maar in de toekomst ook de presentatie van de 
doelpuntenmakers en wissels. 

Mogelijk kunnen we gaan bekijken hoe we nog meer 
sfeer kunnen creëren rondom de wedstrijd van het 
eerste team. 

Wie heeft hier ideeën over en/of zou hierbij willen 
assisteren? Of misschien wil je ons team versterken? 
Graag vernemen wij dat. Meld dat dan door een mail te 
sturen naar spirit.mail.voor.eric@gmail.com of bezoek 
ons tijdens de wedstrijd. Wij verzorgen het geluid van 
af de linkerhoek op de tribune. 
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door: Erwin Spek

Van onze clubfotograaf
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door: Cees van Vliet

De Harde Kern

Ik heb de redactie van onze 
prachtige Treffer gevraagd of er 
ruimte is om namens de Harde 
Kern commentaar, belevenissen 
en voetbalkennis, dat vooral, te 
mogen publiceren om de rest 
van de vereniging deelgenoot te 
maken van onze belevingen op 
en rond de voetbal sport.

Wie ben ik, Cees van Vliet en wie is 
dan wel de Harde Kern, dat leg ik 
uit. Sinds meerdere jaren is er bij 
onze club een vrij grootte suppor-
ters - aanhang ontstaan waarvan 
een flink aantal wat oudere knar-
ren ook bij uitwedstrijden ons eer-
ste elftal aanmoedigen of treuren 
na een nederlaag.

Het humorgehalte in deze groep is 
echter van een dusdanige hoogte 
dat treuren nooit voorkomt. Na 
een uitwedstrijd gaat het meteen 
op Spirit aan om daar de derde 
helft te gaan beleven. De eerste 
aandacht gaat dan uit naar de 
uitslagen van de andere gespeelde 
wedstrijden met daarbij de nieuwe 
ranglijst en de prognoses voor 
volgende week en op welke plaats 
we nog kunnen eindigen.

Bij thuiswedstrijden is er dan nog 
een extra hoogtepuntje als het rad 
gaat draaien met prijzen uitslui-
tend van A kwaliteit

Dit alles geschiedt uiteraard met 
zo nu en dan een drankje want die 
oude kelen moeten wel gesmeerd 
worden. Het wie en wat is, zo dacht 
ik nu wel duidelijk, dan volgt nog 
het waarom! Ik vind het zo jam-
mer dat al die humor, kritiek en 
zogenaamde voetbalkennis nooit 
is opgeschreven om anderen, ook 
u daarvan te laten mee genieten, 
daarom! Dus vanaf nu kunt u een 
stukje voetbalbeleving verwach-
ten onder de kop,  ‘‘Harde Kern’’ 

De in de toekomst te beschrijven 
onderwerpen zijn totaal onvoor-
spelbaar. Dat kan gaan over de 
wet van Archimedes tot Leaser 
gestuurde spierbundelmassages 
of een kreet van Johan Cruyff of 
de Belgische Krijtkar van Dirk 
van Dam.

De Harde Kern liet zich in de 
eerste officiële wedstrijd van het 
seizoen 2011-2012 (dit voor de 
Oude Doos van Teus over 20 jaar) 
al van zich horen. Het gebeurde 
bij de thuiswedstrijd om de KNVB 
beker tegen Donk dat enkele van 
die Goudse gozers wat te grof 
met overtredingen bezig waren 
en die zwart-jurk daar nauwelijks 
tegen optrad.

Uit het publiek kwam de kreet, hé 
scheids, zou je de bril niet eens 
schoonmaken? Toen floot hij wel 
en dreigde bij herhaling de wed-
strijd te zullen staken als nog eens 
over zijn ‘‘handicap’’ geroepen zou 
worden. Na het incident beloofde 
Wiggert het niet meer te doen. 
Ook televisie programma’s zijn 
gesprekstof, of het nou over voet-
bal gaat of over Griekse overuren 
mentaliteit, bij ons word alles kri-
tisch belicht en meestal weten wij 

het beter. In het televisieprogram-
ma Studio Voetbal presenteerde 
oud doelman en huidige PSV 
commissaris Hans van Breukelen 
zijn nieuwe boek en verkondigde 
in zijn toelichting dat voetbal 
eigenlijk een ‘‘Denksport’’ is.

Daar twijfelt de Harde Kern sterk 
aan, want als dat wel zo is had Jan 
- Hendrik Neet zeker het Neder-
lands elftal moeten halen. Deze 
halfzachte Harde Kern bepaald bij 
de thuiswedstrijden welke speler 
zich de ‘‘ man of the match’’ mag 
noemen. Bij twijfel hakt voorzitter 
Eddy de gordiaanse knoop door 
en reikt de champagne uit waarna 
nog gezongen wordt dat de Strijd 
is gestreden, al op het groene veld, 
de punten zijn binnen in de rang-
lijst opgesteld, wij staan aan de 
kop, daar is niets meer aan te doen. 
Wij willen steeds hoger en Spirit 
één wordt kampioen! 

Nou kampioen hoeft niet en wed-
strijden zoals uit bij Den Bommel 
moet je ook niet teveel mee ma-
ken, wat een spanning. En ‘‘moe’’ 
dat ze waren, kapot ... maar wel 
drie punten 0-1!!!

cees van Vliet
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Ben jij
je mond
de baas?

Samen zijn wij Spirit
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door: De redactie

Wist u dat...

•	dat	Joh	Krygsman	een	vogelvoederhuisje	heeft	ge-
plaatst (illegaal) hij lokt sneeuwuilen, ijsvogels, winter-
koningkjes enz. Hij hoopt dat de ijsbaan dan eerder 
dicht vriest. Volgens J. van Doorn is er nog geen vogel 
te zien geweest, de oorzaak?  (hij zit zelf voor het raam) 
zelfs een roodborsje tikt er nog niet tegen;

•	wat	een	supportersschare	neemt	Spirit	och	altijd	mee	
naar uitwedstrijden; en wat een prachtige serenade 
gaf Spiritzanger Eddy Offerman direct na de wedstrijd 
tegen Den Bommel toen Spirit daar een mooie 0-1 
neerzette; die mooie middagen in de kantine als Spirit 
1 goed gepresteerd heeft zijn geweldig om mee te 
maken; de toespraken van Eddy zijn nu al legendarisch;  

•	het	Rad	van	Avontuur	natuurlijk	ook	altijd	een	
hoogtepunt is bij thuiswedstrijden; medeorganisator 
Hannes Krijgsman zijn gewonnen kaasjes kwijt was; per 
abuis opgesneden door de keuken: jammer Hannes!    

•	de	familie	van	Duijvendijk	woelige	maanden	beleefde;	
allereerst trouwde Natasja met Colin en deden zij de 
aftrap bij Spirit 1; vervolgens kreeg moeder Ina een 
nieuwe heup en het toeval wilde dat vrijwel op het-
zelfde moment dochter Sandra in het ziekenhuis beviel 
van zoonlief Jordi; werkploegcoördinator en vader Dirk 
zo extra belast werd met allerlei klussen en huishoude-
lijke werkzaamheden; opa Dirk steeds werd weggeroe-
pen als er weer visite was voor Ina; 

•	over	de	werkploeg	gesproken;	wat	hebben	deze	
mannen weer veel werk verzet; allereerst uiteraard de 
nieuwe bestuurskamer; maar ook de nieuwe vloeren 
in een aantal kleedkamers, nieuw tassenrek en de vele 
nieuwe reclameborden die de Sponsorcommissie aan 
de man bracht; en tussen door ook nog de veldverzor-
ging en de groenvoorziening op het park;   

•	de	voetbalplaatjes	in	het	Ouderkerkse	voor	een	ware	
hype zorgden; de redactie zag vele huismoeders en 
‘grote mannen’ met stapeltjes ‘dubbelen’ in hun hand; 

•	in	de	bekerwedstrijd	tegen	Valken’68	opeens	een	aan-
tal A-junoren debuteerden in Spirit 1; ook tegen VVOR 
deden een aantal A-junioren mee; dat ziet er goed uit 
voor de toekomst;

•	Rene	Groen	thuis	tegen	NSVV	een	superweekeinde	
beleefde; allereerst jarig, vervolgens drie keer scoren en 
met zijn vrienden naar All Stars; leuker kan je het voor 
Rene niet bedenken;   

•	jeugdvoorzitter	Harry	Spreeuwenberg	ook	in	de	echt	
werd verbonden en een aantal weken op Bali verbleef;  

•	onlangs	Mark	van	Dam	zijn	rentree	maakte	na	lang	
blessureleed, maar in datzelfde weekeinde de nooit 
geblesseerde vader Dirk de velden niet kon krijten 
vanwege een ‘spiertje’;   
 
•	op	zaterdagochtend	vroeg	de	bestuursdienst	wel	
eens sms’jes  krijgt van pupillen die niet kunnen spelen; 
hoe lastig kan je het je leiders maken;

•	het	moet	niet	gekker	worden	in	deze	digitale	samen-
leving; inmiddels zit Spirit ook op Twitter; er overigens 
al ‘twitterafkickcentra’ bestaan, maar dat terzijde; 
voorzitter Hank Lammertse soms ook mobiel met Jan 
Verkade belt als hij achter hem staat;  

•	diezelfde	voorzitter	Henk	nu	vaak	met	Spirit	1	mee-
reist en zo ook echt verstand van voetballen krijgt; 
Henk weet nu ook dat wanneer je een beetje onder 
druk staat af en toe moet ‘temporiseren’,  dat wil zeg-
gen soms een ‘blaasje pakken’; Henk dat misschien bij 
de jaarvergadering ook moet doen bij het doornemen 
van de cijfers; vroeger was hij zelf degene die zorgde 
voor wat oponthoud, maar nu hij zelf aan de knoppen 
zit gaat het als een speer door de vergadering; alle 
gekheid op en stokje, de jaarvergadering was gelikt en 
modern met uiteraard als hoogtepunt het erelidmaat-
schap van Cor de Bruijn.  

•	Sebastiaan	Jonker	onlangs	in	Spirit	4	‘uit	zijn	dak’	ging	
toen de eerste helft tegen Perkouw 2 per abuis door 
de scheids tien minuten eerder werd afgesloten; Sebas 
maar een helft mee zou doen; hij in de tweede helft 
terug teleurgesteld terug kwam als vlagger en later op 
de middag overigens nog inviel bij Spirit 3 en daar zijn 
medewerking verleende aan een knappe overwinning; 
kortom lekker buiten gespeeld Sebas;

•	ik	wil	iedereen	bedanken	voor	de	vele	kaarten	en	
bloemen die ik heb ontvangen na mijn heupoperatie; 
ook bedankt voor de kaarten na de geboorte van onze 
kleinzoon Jordi; Dick en Ina van Duijvendijk;

•	een	groot	aantal	spelers	van	Spirit	meedoen	met	On-
line Soccer Manager; de eerste competitie gewonnen 
is door Ruben de Vries; de tweede competitie bezig is 
en Alexander Deelen bovenaan staat; ook “oud” spirit 
spelers Niels van der Velden, Mario Twigt en Alwin de 
Gruijl actief zijn.
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Harmanshoeve 8 -10 • Ouderkerk aan den IJssel
0180 68 32 15 • info@gooscommunicatiemakers.nl

Drukwerk . Print . Sign . Creatie

briefpapier . enveloppen . visitekaartjes . magazines . uitnodigingen . magazines . mappen 
brochures . leaflets . ringbanden . boeken . autobelettering . doeken . carwraps . vlaggen 
rolbanners . raambestickering . kleding . pennen . wallcovers . reclameborden . beachflags 

Hoofdsponsor 
van Spirit.

door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Een voetbalteam bestaat normaal 
gesproken uit elf spelers, hiervan 
mag er maar eentje de bal binnen 
de zestien meter met z’n han-
den aanraken. In het Nederlands 
zouden we dat gewoon doelver-
dediger noemen, maar omdat we 
in het Nederlandse taalgebied 
steeds meer woorden uit het 
buitenland hebben geïmporteerd, 
gaat deze persoon voornamelijk 
door het leven als de keeper. Een 
keeper wordt  gezien als de een-
ling binnen een teamsport, want 
de keeper speelt toch vaak ook 
nog z’n eigen wedstrijd. Als het 
team met 0-0 gelijkspeelt, heb-
ben de keepers hun eigen strijd 
gewonnen. Als het team met 
1-0 verliest is dat regelmatig de 
schuld van de keeper, ook al heeft 
de spits vier 100% kansen om 
zeep geholpen, want dat telt dan 
even niet mee. 

Vroeger was een keeper een 
stoere bink met een zelfgebreidde 
trui en vaak nog gesierd met 
mooie witte kniebeschermers, 
die met blote handen het doel 
stond te verdedigen. Meestal was 
hij niet begaan met een bril-
jante techniek, mede een reden 
waarom hij uiteindelijk keeper 
was geworden. Korfbaluitsla-
gen van 8-4 of 9-5, waren in de 
beginjaren van het profvoetbal 
geen uitzondering, maar met 
name door de in de beginjaren 
zestig ingevoerde speelstijl van 
het catenaccio, wat zoiets bete-
kent als grendel, werden steeds 
meer wedstrijden door slechts 1 
doelpunt beslist. Omdat dit soort 
voetbal niet echt aantrekkelijk 
werd gevonden, onstond er in de 
beginjaren 70 een modernere, 
veel aanvallendere speelstijl die 
door Oranje op het WK van 74 aan 
de wereld werd getoond. Toenter-

tijd werd deze stijl “totaal voetbal” 
genoemd, tegenwoordig is daar 
het meespelen van de keeper een 
heel belangrijk onderdeel in. 

Naast topatleten, zoals Frans de 
Munck en later ook de op jonge 
leeftijd verongelukte Tonnie van 
Leeuwen of de recent overleden 
Jan van Beveren, die keepen echt 
tot kunst wisten te verheffen, zie je 
tegenwoordig ook steeds meer van 
die, in felle kleuren gehulde, clowns 
op het doel staan, waar je met 
angst en beven hoopt dat ze de 
bal er op de één of andere manier 
weer uit zullen houden. Denk maar 
eens aan onze “eigen” Jerzy Dudek 
of Bruce Grobbelaar. Hilarisch om 
af en toe te zien, maar dit soort 
keepers kunnen je toch op latere 
leeftijd hartklachten bezorgen.

De meest recente lichting Neder-
landse keepers is erg talentvol en 
krijgt op sommige velden echt 
wel de kans om zich te bewijzen, 
kijk maar naar Tim Krul bij New-
castle United of Michel Vorm bij 
Swansea, maar de meeste trainers 
weten hun angst om te verliezen 

heel goed over te brengen op jon-
ge doelverdedigers, waardoor ze 
het liefst met een ervaren rot op 
stap gaan, dan met een talent, die 
moet leren om fouten te maken 
op een hoger niveau.

Dicht bij huis hebben we natuur-
lijk hele mooie dingen gezien van 
onze keepers, zoals de kampioen 
van het seizoen 68/69, Arie Kool, 
de stijlvolle Gert Visser, de atleet 
Ries Dekker, de beer Peter Ver-
stappen, de pater familias Diede 
de Leeuw, de lange Jeffrey van 
Vuuren en nog vele anderen, die 
de huidige keeper van het eerste, 
Bas Haasnoot voorgingen. 

Het allerleukste is wel dat bijna al 
deze mannen, na de tijd dat ze als 
sluitpost van Spirit 1 fungeerden, 
zich nu nog steeds op de één of 
andere manier inzetten voor onze 
vereniging. They keep us happy, 
keep on smiling and keep our 
club alive. Dank aan alle mannen 
met handschoenen, in een sport 
die we voetbal noemen.  

malcolm Osseweijer




