




clubblad       v.v. Spirit | 03

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
Gert Visser   Consul t: 0180 - 523336
Gert Visser  Planning velden t: 0180 - 523336
Marco Mackenbach Scheidsrechters t: 06 - 23196310
Roland Amoureus Waarden en normen t: 06 - 51278245 
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 aanvoerder is het leidend voorwerp van 
deze nieuwe editie van de Treffer. Dat het 
dragen van de band voor trots zorgt, wordt in 
dit nummer wel duidelijk. Maar vergis u niet, 
soms voelt de aanvoerder zich, als schakel 
tussen trainers en spelers, ook wel eens het 
lijdend voorwerp. “Soms moeten mensen ge-
woon eens iets aannemen en niet altijd een 
weerwoord hebben,” vindt Kevin Kriek.  

Wij zijn trouwens op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste redactieleden. Versterking is altijd 
welkom, neem dat maar van mij aan!

Ook in deze Treffer het stemformulier voor 
het nieuwe logo van v.v. Spirit. Kruis uw 
voorkeur aan en stop het stemformulier in de 
kopijbus in de kantine!
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Van de voorzitter

Het leven van een voorzitter ziet er meestal mooi uit. 
Het voorzitten van een prachtige club als Spirit is een 
feest wanneer je op een willekeurige zaterdag een 
rondje maakt. ’s Morgens vroeg zijn op allerlei velden 
pupilletjes bezig, meestal op halve velden en na 
afloop penalty’s.  Vaders en moeders, opa’s en oma’s, 
zusjes en broertjes, het is een drukte van belang en 
de dames en heren achter de bar maken overuren 
met koffie schenken. Ondertussen lopen de mensen 
van de werkploeg rond met allerlei gereedschappen, 
kruiwagens en een bladblazer. Koekkie en Henkie 
brengen overal weer limonade en zorgen dat er op 
ieder veld voldoende ballen zijn. Langs de lijn lopen 
coaches en trainers ijsberend heen en weer, onder-
tussen hun spelertjes heftig aanvurend. 

Dit gaat zo heel de dag door, met junioren- en senio-
renelftallen,  waarbij de mensen in de bestuurskamer 
ervoor zorgen dat alle formaliteiten ook nog eens 
goed geregeld worden.  Vanaf dat de eerste men-
sen om 7.00 uur de velden keuren en de velden en 
kleedkamers indelen, tot ’s avonds om 20.00 uur de 
laatste was erin gaat, zijn er mensen bezig met de 
club. Op een willekeurige zaterdag lopen er meer dan 
1000 mensen rond op de club. En dat wordt allemaal 
mogelijk gemaakt door honderden mensen met hart 
voor die club. Dan kan je als voorzitter toch alleen 
maar blij en trots zijn?

Er gebeurt nog steeds heel veel bij de club. De struc-
tuur in de jeugdafdeling krijgt zo langzamerhand zijn 
vorm en heeft tot gevolg dat de aantrekkingskracht 
bij de jeugd nog groter aan het worden is. Dat geeft 
tevens de grenzen aan van de club. We proberen er 
alles aan te doen alle nieuwe aanmeldingen in onze 
club op te nemen, maar de noodzaak van een tweede 
kunstgrasveld lijkt steeds groter te worden. De on-
derhandelingen met de gemeente verlopen in een 
positieve sfeer, maar er zal creativiteit met betrekking 
tot de financiering nodig zijn. Gelukkig is daar ook 
weer de nodige expertise voor in huis. 

En zoals u de laatste tijd ongetwijfeld gemerkt hebt 
willen we een echt logo voor de club. Velen van u 
hebben aangegeven dat het bekende hoekige man-
netje niet mag verdwijnen en zeker in het logo terug 
moet komen. Uiteraard is hier gehoor aan gegeven 
door de sponsorcommissie en op een oproep om een 

logo te ontwerpen is  massaal gereageerd. Wat een 
creativiteit blijkt er te zitten bij de vereniging. Bijna 
30 ontwerpen vindt u in deze Treffer terug waarop u 
uw stem mag uitbrengen. En dan zal er aan het einde 
van het seizoen het echte logo op een feestelijke 
avond gekozen worden. U heeft het dus zelf voor het 
zeggen. Ik verwacht dan ook dat u massaal van uw 
mogelijkheid tot stemmen gebruik maakt.  

De nu voorliggende Treffer is weer een thema-
nummer. Ditmaal staat de aanvoerder centraal. Als 
voorzitter ben je een soort aanvoerder van de club, 
maar als aanvoerder van een elftal ben je het aan-
spreekpunt, het gezicht van je ploeg. Je bent het 
aanspreekpunt voor de scheidsrechter, maar neemt 
ook de eindbeslissingen daar waar het het elftalbe-
lang betreft. 

Bij Spirit zijn er in het verleden een aantal illustere 
aanvoerders geweest. In dit nummer o.a. wat leuke 
interviews met een aantal van hen. Tevens weer een 
aantal nieuwe en zeer verrassende items. Ik ben er-
van overtuigd dat ook dit nummer u weer veel lees- 
en kijkplezier zal opleveren. 

Henk Lammertse
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door: Simone van Zwienen  

Zo vader, zo zoon

Jongens treden vaak in de voetsporen van hun grote voorbeeld: hun pa. In de rubriek Zo vader, 
zo zoon komen voetbalfamilies aan bod. Deze keer: Marc, Marc en Tim van der Zee. Valt voetbaltalent 
te vermenigvuldigen? Bij de familie Van der Zee lijkt het er wel op.

Marc van der Zee (41) speelde in zijn jonge jaren als linker en aanvallend middenvelder bij Spirit, DCV, 
v.v. Capelle, Charloise TOGR, en de Oost Rotterdamse VVOR. Als trainer zet de expediteur van beroep zijn 
voetbalcarrière voort bij de A-jeugd van Spirit en v.v. Zwervers, het eerste elftal van Perkouw en sinds kort 
weer terug als trainer van de C-jeugd bij Spirit. 

Het rijtje van zijn zoons Marc (19) en Tim (14) is minder lang, maar ook zij schoppen een aardig balletje. 
Marc speelt momenteel als centrale middenvelder in Spirit A1. De student aan het Zadkine in Rotterdams 
schopte het tot voetbalstages bij Feyenoord E1 en Sparta D1.  Tim speelt als links buiten in Spirit C1. De 
leerling op het Lekkerkerkse Gemini College deed vorig jaar mee aan een oefenstage van Feyenoord en 
bereikte de landelijke finale in Amsterdam met jongens van Spirit D1. 

KoM Maar op Heren, waT ZIJn 
JuLLIe VoeTBaLKwaLITeITen?

Marc: ,,Altijd lastig om iets te zeggen over mijn 
 eigen voetbalkwaliteiten, maar dan houd ik 
 het erop dat ik een aardig loopvermogen 
 had en kon scoren vanuit de tweede lijn.”
Marc jr: ,,Mijn acties en mijn schot op afstand.”
Tim: ,,Technisch, snel en goede balcontrole.”

aL BLessures acHTer De rug? 

Marc: ,, Nee, ben blij dat ik in mijn voetballende 
 periode nooit te maken heb gehad met een 
 langdurige blessure. Ik heb wat dat betreft 

 veel respect voor voetballers die terugkomen 
 na een zware blessure en lange revalidatie 
 periode.”
Marc jr: ,,Ik heb wel wat kleine blessures gehad, maar 
 niet dat ik lang uit de roulatie was.”
Tim: ,,Ik heb er gelukkig nog nergens last 
 van gehad.”

Hoe ZIT HeT MeT JuLLIe scorenD VerMogen?

Marc: ,,Ik scoor niks meer.”
Marc jr: ,,Op dit moment redelijk, maar vorige 
 seizoenen vond ik het beter.”
Tim: ,,Niet zo goed, maar ik heb al weleens 
 gescoord.”







clubblad       v.v. Spirit | 09

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie

vervolg: Zo vader, zo zoon

waT Is Je faVorIeTe VoeTBaLcLuB?

Marc:  ,,Onder de rook van Rotterdam geboren 
 en niet voor Feyenoord zijn, dan is er ergens 
 wat fout gegaan…”
Marc jr: ,,Feyenoord!”
Tim:  ,,Feyenoord! Helaas is mijn vader voor Ajax.”

roLLen De onDerwerpen VoeTBaLLen, 
spIrIT en weDsTrIJDen VaaK oVer De 
KeuKenTafeL? 

Marc: ,,Laat ik zeggen: er gaat geen dag voorbij 
 dat er thuis niet over Spirit of voetbal wordt 
 gesproken. Spirit is een hele gezellige 
 vereniging met een positieve uitstraling 
 in de Krimpense regio. Het overgrote gedeel-
 te van onze vrije tijd brengen we door bij 
 Spirit. En natuurlijk blijven altijd nog dingen 
 voor verbetering vatbaar, maar die mogen 
 niet opwegen tegen al het goede wat wordt 
 gedaan.”
Marc jr: ,,Inderdaad, we praten best veel over 
 voetbal.”
Tim: ,,Zeker veel. Het is een leuke zaterdagse 
 voetbalclub waar ik het super naar mijn 
 zin heb.”

Zeg Marc en TIM, Kan pa nog een 
BeeTJe een BaLLeTJe Trappen?

Marc: ,,Ik vind van wel. Hij voetbalt nog wel eens 
 met ons, maar niet meer zo vaak als vroeger.”
Tim: ,,Ja hoor, tenminste nu nog wel. Hij voetbalt 
 ook in een zaalvoetbalteam in De Drie 
 Maenen.” 

Zeg pa, waT VInD Je Van De VoeTBaL-
VaarDIgHeDen Van Je Zonen?

,,Ik moet eerlijk zeggen dat ze allebei technisch veel 
vaardiger zijn, dan ik op hun leeftijd. Zeker als ik zie 
welke bewegingen zij allemaal in huis hebben. Ik zou 
vroeger alles afgescheurd hebben,” stelt de Krim-

penaar. ,,Marc is fysiek erg sterk en technisch zeer 
begaafd. Tim heeft een groot loopvermogen en een 
goede techniek. Naar mijn mening kunnen ze een aar-
dig balletje trappen, want als je in A1 en C1 voetbal-
lend je mannetje staat, mag je als vader niet klagen!”
 

waT ZIJn VoeTBaLLenD De oVereenKoMsTen 
Tussen JuLLIe? 

Marc: ,,We zijn alle 3 linksbenig! Marc en Tim vind 
 ik creatieve spelers en dat was ik niet echt 
 vroeger. Ik pakte te vaak een domme kaart 
 met een schorsing tot gevolg en dat hebben 
 mijn zoons gelukkig niet - die laten zich niet 
 zo snel gek maken.”
Marc jr: ,,Schieten en acties maken.”
Tim: ,, We hebben allemaal een goede techniek, 
 zijn snel en hebben een goede balcontrole.”

gaan JuLLIe pa acHTerna? 

Marc: ,, Ik denk het niet. Hij heeft bij verschillende 
 clubs gevoetbald en ik heb het prima naar 
 mijn zin bij Spirit, maar dat is vooral, omdat 
 mijn vrienden er voetballen. Het zou leuk zijn 
 om het net zo ver te schoppen. Hij heeft in 
 Capelle 1 gevoetbald en ik denk dat ik dat 
 niet red.”
Tim: ,,Misschien. Ik hoop dat ik het verder dan 
 hem schop.”

waT wIL Je nog BereIKen In Je 
VoeTBaLcarrIère?

Marc: ,,Ik wil graag nog een keer de Trainer 
 Cursus II proberen te halen.”
Marc jr: ,,Ik hoop in het eerste van Spirit te komen.”
Tim: ,,Ik wil later graag in Spirit 1 komen, samen 
 met mijn broer.”
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Trotse aanvoerder van het Vlaggenschip

“Ik merk dat ik groei in mijn rol”
“Ik was verbaasd,” vertelt Kevin Kriek (24). “en blij natuurlijk,” vervolgt hij. “Ik had er wel eens over nagedacht, 
aanvoerder van het eerste worden, maar zo snel? eerlijk gezegd dacht ik dat het misschien over een jaartje of 
3,4 zou gebeuren. Het lag meer voor de hand dat een van de andere, oudere jongens het zou worden.” niet zij, 
maar Kriek werd echter op een avond in augustus bij de trainer geroepen. “of ik aanvoerder wilde worden,” 
blikt hij terug. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. “aanvoerder van spirit 1 worden, dat is niet niks. 
Het vervelende was dat ik het nog niet aan de jongens mocht vertellen,” vertelt hij met een glimlach. “Ik ben 
snel naar huis gegaan en heb het als eerste aan mijn ouders verteld. Ja, ik was echt blij,” zegt hij nogmaals. 
Inmiddels is het maart, nadert de competitie de ontknoping en praat ik met Kriek over zijn nieuwe, inmiddels 
meer vertrouwde rol. “als ik zeg dat we 5 sprintjes moeten trekken, dan trekken we ook 5 sprintjes.”

“Het begin was wel wat onwennig,” geeft de midden-
velder toe. “Er worden toch ineens andere dingen van 
je verwacht.” Hoe bereidde hij zich voor op zijn nieuwe 
rol? “Als eerste heb ik een aanvoerdersband uitgezocht. 
Vervolgens heb ik besloten om het allemaal maar 
zoveel mogelijk over me heen te laten komen. Ik heb 
wel nagedacht over een warming-up, overlegd met de 
trainers en het er met de jongens over gehad. Wat 
voelde voor hen lekker, wat wilden zij graag?” De 
aanvoerdersrol was niet helemaal nieuw voor Kriek. 
“Ik ben in de jeugd ook altijd aanvoerder geweest,” 
legt hij uit. “Tenminste, zodra ik tweedejaars was. 
Maar dat is niet te vergelijken met nu. Daar 
heb je te maken met leeftijdsgenoten, in het 
eerste spelen gasten van allerlei leeftijden 
en dat is best lastig,” vindt Kriek. “Vooral 
de oudere spelers kunnen koppig zijn 
hoor,” zegt hij lachend. Vertel. “Nou 
dan moesten we 5 sprintjes trekken 
en hoorde je ze er na 3 klagen en 
zeggen dat het zo wel genoeg 
was. Dan zag je ze denken, 
hou jij lekker je mond met je 
5 sprintjes. In het begin vond 
ik het moeilijk om daar op 
te reageren. Wat kon ik er aan 
doen? Ik kreeg het ook maar door van 
de trainer.” 

Wat deed hij eraan? “Ik ben iemand die 
zich op dat soort momenten een soort 
van overruled voelt,” vertelt Kriek. “Ik 
overleg liever over dingen dan dat ik 
ga lopen commanderen,” vervolgt 
hij. “Ik heb niet echt een natuur-
lijk overwicht, maar ben meer 
iemand die midden in de groep 
staat, terwijl ik er op sommige 

momenten gewoon boven moet staan.” Inmiddels 
weet hij beter hoe hij met dat soort situaties om moet 
gaan. “Ik merk dat ik groei in mijn rol en trek me dingen 
minder aan. Als ik zeg dat we 5 sprintjes moeten trek-
ken, dan trekken we ook 5 sprintjes!” 

BepaLenD ZIJn
Wat moet een goede aanvoerder eigenlijk in 
huis hebben? “Hij moet goed in de groep lig-
gen, altijd voorop gaan in de strijd en over de 

juiste instelling beschikken,” somt Kriek 
op. En hij moet in het veld aan kun-

nen voelen wat het team nodig 
heeft, toch? “Dat ook ja.” En, lukt 

dat? “Nou dat is best moeilijk,” 
geeft Kriek toe. “Maar ik ben 

nog jong hé, zegt hij met 
een knipoog. “Misschien 

komt dat nog. En mis-
schien ook wel niet.  

  Ik heb voorlopig
   niet echt het gevoel 

dat ik veranderd ben in het veld. Al praat 
ik wel meer met de scheidsrechter. Maar 

echt bepalend zijn in het spel, dat moet er 
echt nog meer in bij mij.”

Is hij tevreden over zijn spel dit seizoen? “De 
eerste 7, 8 wedstrijden was ik echt dominant in 

het veld. Won ik al mijn duels,” blikt Kriek terug. 
“De laatste weken gaat het wat minder. Waar dat 

door komt? Vind ik moeilijk.” Doet hij er wat mee dan? 
“Dat wel ja. Ik pas mijn wedstrijdvoorbereiding aan. Ik 
eet bijvoorbeeld iets anders voor de wedstrijd en ga 
op vrijdagavond wat eerder naar bed. Ik merk gelukkig 
dat het de laatste weken weer de goede kant op gaat.” 
Is hij tevreden over het team? “Het is veel te wisselval-
lig,” vindt Kriek. “Op momenten dat het echt nodig is, 

Datum: 22-03-2012  Tijd: 22.00 uur  Locatie: Kantine v.v. Spirit  Drankjes: 1 Jupiler, 1 AA-Drink

Tiss | Kevin Kriek
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vervolg: Tiss | Kevin Kriek

staat er niemand op. De ene week spelen we een 8, de 
volgende week een 4. Dat moet eruit. Ik vind dat we 
altijd een 7 moeten spelen.” Op die momenten, dat het 
minder gaat, wordt er dan extra naar hem gekeken? 
“Binnen het team niet echt. Vanaf de zijkant meer voor 
mijn gevoel.” Door trainers of het publiek? “Allebei. 
Natuurlijk verwacht de staf iets extra’s van me als het 
minder loopt. Daarnaast merk ik dat het publiek meer 
oog voor me heeft gekregen. Vooral na de wedstrijd. 
Komen ze naar me toe, willen ze toch even hun verhaal 
kwijt. Vind ik mooi.” Kriek voelt op die momenten toch 
wel een extra verantwoordelijkheid. “Juist omdat het 
eerst zo goed ging. Ik merk dat mijn mindere spel zijn 
weerslag heeft op het team.” Is hij onmisbaar dan? 
“Nou, dat klinkt wel erg arrogant. Maar ik denk wel dat 
een goede Kriek die al zijn duels wint belangrijk is voor 
het team.”

geLIJKwaarDIgHeID
Hoe is zijn verhouding met de technische staf? Je 
wordt als aanvoerder toch geacht om dingen aan te 

kaarten bij de trainer. “Ook dat vond ik lastig 
in het begin,” geeft Kriek toe. “Ik stapte toch 

niet zomaar even naar de trainer om be-
paalde dingen aan te geven. Ik vond het 
moeilijk om mijn mening over bepaalde 
situaties te geven tegenover de trainers.” 
Ook op dat punt bespeurt Kriek echter 
vooruitgang. “Ik pik steeds vaker dingen 
op die in de groep spelen en bespreek 
dat met de staf. Ik merk dat zo’n over-
leg steeds meer op basis van gelijk-

waardigheid gebeurt en zie dat er ook 
iets mee wordt gedaan. Maar het blijft 

lastig. Ik verwoord in sommige 
situaties de mening van de 

groep, maar ik ben de-
gene die er op aan 

wordt gekeken. En 
andersom geef 
ik dingen van de 
trainers door 
aan de spelers, 
die vervolgens 
tegen mij 
gaan lopen 
reageren.” 
Verlengstuk 
zijn, heet dat 
toch? “Haha, 
ja ik weet het. 
Moeilijk hoor.”

Even terug naar dat oppikken van dingen die in 
de spelersgroep leven. Hoe gaat dat? “Ik bespeur 
bijvoorbeeld dat iemand niet lekker in zijn vel zit of 
tegen bepaalde dingen aanloopt.” En dan?” Nou dan 
stap ik naar zo iemand toe. Praat er met hem over.” 
Meer dan vroeger? “Eigenlijk ben ik daar altijd wel 
mee bezig geweest. Het is meer dat ik het nu bij alle 
spelers doe, althans probeer te doen en niet zozeer 
meer met een bepaald groepje.” En dat sociale as-
pect heeft hij in zich? “Ja, dat kan ik wel.” Kriek denkt 
ook dat zijn baan (hij is leraar lichamelijke opvoe-
ding) hem daarbij van pas komt. “Ik sta elke dag voor 
een groep mensen. Verschillende mensen. Ik heb ook 
contact met ouders en leraren. Ik moet toch met ie-
dereen kunnen communiceren. Dat zijn zeker zaken 
die ik mee neem en die me van pas komen bij mijn 
rol als aanvoerder.”

eILanDJes
Is hij aanvoerder van een leuke groep? “Eerlijk gezegd 
had ik in het begin nog wel wat twijfels over de groep. 
Dacht dat er teveel eilandjes zouden zijn.” Dat bleek 
een misvatting. “Het is ontzettend gezellig en ik merk 
dat er een hele sterke band is binnen de groep. We 
doen ook veel dingen met elkaar buiten het voetbal 
om. Ja, sinds ik in de senioren zit, is dit de leukste 
groep die ik heb meegemaakt.” En daar is hij de aan-
voerder van. Voor hoe lang? “Ik ben nu 24, maar hoop 
nog heel lang aanvoerder te zijn. Natuurlijk is dat van 
veel dingen afhankelijk. Misschien gaat mijn lichaam 
op een gegeven moment wel tegensputteren.” Zover 
lijkt het nog lang niet. Als het goed is, heeft Kriek nog 
jaren voor de boeg. Wat zijn daarvoor zijn doelen? 
“Het moet voetballend beter. Ik moet werken aan het 
positiespel, mijn passing en me meer met het spel 
gaan bemoeien. Daarnaast wil ik als aanvoerder meer 
en meer een verlengstuk tussen trainers en spelers 
worden. Problemen bespeuren en er ook wat mee 
doen. En de groepsharmonie bewaken. Dat is in mijn 
ogen de belangrijkste voorwaarde om te kunnen 
presteren.”

Kan hij daarin verbeterpunten aanwijzen? “Het ac-
ceptatievermogen moet omhoog,” klinkt het resoluut. 
“Waarom moet je altijd een weerwoord hebben, als 
iemand iets tegen je zegt,” vervolgt hij met enige stem-
verheffing. “Dat hoort in mijn ogen niet. Soms moet je 
dingen ook eens aannemen. Na de training of een wed-
strijd is er genoeg tijd om te praten!” 

Was getekend: Kevin Kriek
Aanvoerder Spirit 1.
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Waarden en normen binnen de vereniging

Aanvoerders en Waarden en Normen 

In deze aflevering van de Treffer staat ‘de aanvoerder’ 
centraal. In het kader van waarden en normen speelt 
de aanvoerder natuurlijk ook een grote rol. Ik beperk 
me tot het aanvoerderschap bij senioren.
 
In prestatieteams is de aanvoerder vaak een verleng-
stuk van de trainer in het veld. Hij heeft de voornaam-
ste taak de voetbaltactische opdrachten van de trainer 
in het veld te vertalen en het team hierbij aan de hand 
te nemen. Een trainer kiest dan ook vaak een speler 
die het spel goed ziet, maar ook iemand die leidingge-
vende capaciteiten heeft. Daarbij moet een aanvoer-
der in de groep uiteraard ook een positie hebben die 
respect afdwingt.      
 
In recreatieteams is een aanvoerder meestal iemand 
die zelf graag de leider wil zijn, of wel door het team - 
al dan niet vrijwillig - als zodanig wordt aangewezen. 
Voetbaltactische zaken spelen hier minder een rol. Bij 
lagere teams heeft de aanvoerder meer taken omdat 
ook de administratie door hem moet worden gere-
geld. Maar in alle gevallen, of je nu aanvoerder bent 
van een selectie- of van een recreatieteam, wordt van 
je verwacht dat je het ‘visitekaartje’ van de club bent. 
Voor, tijdens, maar ook na de wedstrijd.
 
Als ik dit schrijf moet ik denken aan de aanvoerder 
die in mijn actieve voetbaltijd een grote rol speelde. 
Mijn aanvoerder was Adri Vis, vele jaren aanvoerder 
van Spirit 1. Maar Adri was niet een aanvoerder die 
werd aangewezen door de trainer, maar dat gewoon 
was: een natuurlijk leider van het team. Adri was 

kritisch op zijn medespelers, maar ook op zichzelf. Hij 
gaf altijd het goede voorbeeld, sloeg geen training of 
wedstrijd over.
 
Op de vraag of Adri nu het verlengstuk was van de 
trainer in het veld kan ik kort zijn: nee. We hebben het 
er nog wel eens over en dan is het antwoord nog altijd 
ontkennend. Volgens Adri gebeurde dat gewoon in 
het veld. Eerst zorgen voor organisatie achterin, dat 
was zijn stelregel. De rest kwam dan vanzelf. Ik kan het 
beamen, zo ging het ook. 

Zijn leiderschap werd door alle spelers geaccepteerd. 
Soms even een boos gezicht, maar na de training of na 
de wedstrijd was het over, we dronken wat en maak-
ten verder veel plezier. Zo ook richting tegenstander. 
Er werden felle duels uitgevochten, op het scherpst 
van de snede, maar Adri stond altijd voor respect naar 
de tegenstander. Na de wedstrijd zand erover.
 
Nog even terug naar de recreatieteams. Ik was laatst 
met collega Roland Amoureus bij een presentatie van 
de commissie Waarden en Normen met aanvoerders 
en vertegenwoordigers van de lagere elftallen van 
Spirit. Helaas waren niet alle aanvoerders en leiders 
aanwezig, maar zij die er wel waren stonden volledig 
achter het verhaal van waarden en normen en lieten 
blijken zich terdege bewust te zijn van het feit dat zij 
als aanvoerder altijd hun vereniging ‘Spirit’ vertegen-
woordigen. Het was goed dat te horen!
 
gert Visser   

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele  
blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder en schoonmoeder

HENDRIKA LINGEN-SCHERPENISSE
RIA

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.

Arie Lingen 
Esther & Gert Jan  Ouderkerk a/d IJssel
Nicolle & Lennart januari 2012
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door: Maarten Tissink

Over het aanvoerderschap van Spirit 1

“HeT Is IeTs DaT Je ecHT In Je MoeT HeBBen”

of ik een stuk wil schrijven over het aanvoerderschap? prima, maar waar moet het over gaan? op een enkele 
wedstrijd na ben ik nooit aanvoerder geweest. Dus hoe dat voelt, wat je daar voor nodig hebt en wat er bij 
komt kijken? Ik heb geen idee. De hoogste tijd dus om wat ervaringsdeskundigen in te schakelen. 

Als iemand weet waar hij het over heeft, is het Arie Lingen (aL). Hij was aanvoerder toen er nog gewoon met de 
gulden getost werd. Jarenlang was hij boegbeeld en aanvoerder van de hoofdmacht. En wat te denken van Richard 
van Cappellen (rvc), vaak geprezen om de wijze waarop hij het aanvoerderschap invulde. Hij beleefde als aanvoerder 
absolute hoogtepunten (twee kampioenschappen), maar leerde ook de andere kant van de medaille kennen: degra-
daties. Alwin de Gruijl (adg) droeg al op jonge leeftijd de aanvoerdersband en stond deze pas weer af toen hij naar 
Monnickendam vertrok.  Adrie Vis (aV) voerde de hoofdmacht van de Kanaries in de jaren zestig en zeventig bijna 
een decennium lang aan. Yuri Bazen (YB) kwam over van DCV, maar dat weerhield de trainer er niet van om hem aan-
voerder van de redelijk onervaren spelersgroep te maken. Hij nam afscheid met de kampioensschaal in zijn handen. 
Met de heren praat ik uitgebreid over hun ervaringen als aanvoerder en kom ik erachter dat het aanvoerderschap van 
Spirit 1 niet zomaar iets is. “Ik ben er nog steeds trots op dat ik aanvoerder van Spirit 1 ben geweest”.

I. aanVoerDer worD Je nIeT, 
 aanVoerDer Ben Je!
aL: “Mee eens. Het aanvoerderschap kun je niet 
 leren, dat is iets dat je echt in je moet hebben.” 
rvc: “Niet iedereen is geschikt om aanvoerder te zijn, 
 maar je hoeft nu ook weer niet perse aanvoerder  
 te zijn om een leider te zijn in het veld.”
YB: “Ik denk dat je wel kunt groeien naar een rol als 
 aanvoerder. Iemands persoonlijkheid kan zich 
 in de loop van de jaren ontwikkelen tot die van 
 een aanvoerder.”
adg: “Ik werd al jong aanvoerder en denk niet dat   
 mensen dat als iets heel natuurlijks beschouw-
 den. Ik denk dat mensen het bijvoorbeeld wel 
 logisch vonden, dat Arie Lingen aanvoerder werd 
 in zijn tijd. Uiteindelijk bepaalt de trainer of hij 
 een aanvoerder in iemand ziet.” 
aV:  “Doorgaans zie je dat spelers die aanvoerder 
 worden, daarvoor ook al bepalende en dragende 
 spelers waren. Natuurlijk bepaalt uiteindelijk de 
 trainer wie er aanvoerder wordt. Hij zal degene 
 kiezen die de meeste eigenschappen en kwali-
 teiten heeft die een aanvoerder moet bezitten of 
 die de rol van aanvoerder het meest benadert.”
adg: “Ik denk dat het ook te maken heeft met de 
 positie waarop je speelt. Volgens mij hebben 
 wij allemaal in de as gespeeld.”

II weLKe eIgenscHappen MoeT een 
 aanVoerDer ZeKer HeBBen?
aV:  “Een aanvoerder moet medespelers kunnen 
 motiveren en corrigeren. Dat laatste gebeurt 
 in  mijn ogen tegenwoordig te weinig. Elkaar 

 scherp houden of een ruzietje in het veld kan 
 echt geen kwaad.”
rvc: “Het is daarom heel belangrijk dat een aanvoerder 
 gerespecteerd wordt door de groep.”
YB: “En dat hij over communicatieve vaardigheden  
 beschikt.”
adg: “Je moet goed in de groep liggen. Zowel bij de 
 spelers als de technische staf. Je bent tenslotte 
 de schakel tussen de jongens en de staf.”
aL: “Ik zou betrouwbaarheid ook willen noemen 
 als een belangrijke eigenschap. Bovendien heb je 
 als aanvoerder een voorbeeldfunctie.”
YB:  “De aanvoerder moet een leider zijn en doorzet-
 tingsvermogen hebben.”
rvc: “En verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het team, 
 je medespelers en de club.”
aV: “Precies. En in het veld moet een aanvoerder mo-
 menten kunnen herkennen dat hij moet ingrijpen 
 in de organisatie wanneer een trainer dit nalaat.”
YB:  “Wat mij betreft is ervaring daarom ook 
 noodzakelijk.”

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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vervolg: Over het aanvoerderschap van Spirit 1

III De aanVoerDer MoeT aLTIJD speLen!
rvc:  “Mee eens. Hij kan natuurlijk wel gewisseld 
 worden, maar moet altijd aan de aftrap staan.”
aV:  “Doordat de aanvoerder de eigenschappen bezit
 waar we het net over hadden, zal hij normaal 
 gesproken altijd spelen.”
YB:  “Ik ben het 100% met de stelling eens. Je bent 
 als aanvoerder het verlengstuk van de trainer. Die 
 rol kun je niet vervullen als je op de bank zit.”
adg:  “Ik vind wel dat een aanvoerder wat meer krediet 
 moet hebben. Maar ook als je als aanvoerder 
 wekenlang slecht speelt dan kiezen ze voor jou 
 gewoon een ander hoor.”
aL:  “Ik ben het niet met Richard en Yuri eens. Als de 
 aanvoerder uit vorm is dan moet er een ander 
 het veld in.” 

IV waT ZIJn De TaKen Van een aanVoerDer?
adg:  “Buiten de normale zaken rondom een wedstrijd, 
 zoals de toss, moet een aanvoerder vooral als
 klankbord fungeren. Signalen vanuit de spelers-
 groep oppikken en zaken bespreken met de 
 technische staf.”
rvc:  “De aanvoerder moet spelers op hun gemak kun-
 nen stellen. Binnen het veld moet je de momenten 
 herkennen wanneer je voorop moet gaan in de 
 strijd of juist even de rust moet bewaren. En de 
 scheidsrechter bespelen. Een beetje aanpappen 
 op de goede momenten, zodat je daar later weer 
 profijt van kan hebben.”
YB: “Zorg er ook voor dat je als aanvoerder een 
 voorbeeld voor jonge spelers bent. Je moet hen 
 aansturen in het veld en op sleeptouw nemen 
 wanneer de situatie daar om vraagt. Ik vind ook 
 dat de aanvoerder zich met tactische zaken moet 
 bemoeien. Overleggen met de trainer en dat 
 vervolgens over brengen op de ploeg.”
aV: “Ik overlegde ook regelmatig met de trainers 
 waaronder ik aanvoerder was, al was dat met de 
 een wat meer dan met de ander.”
aL: “Sfeer is ook erg belangrijk binnen een groep. Ik  
 vind het dan ook zeker een belangrijke taak van 
 een aanvoerder om voor een prettige sfeer te 
 zorgen, deze te bewaken en het voortouw te   
 nemen bij het oplossen van problemen binnen 
 de groep.”
aV:  “Als je ziet hoeveel begeleiding er tegenwoordig 
 is rondom een eerste elftal dan hoef je als aan-
 voerder weinig zaken te regelen. In mijn tijd 
 regelde ik bijna alles samen met de trainer. Tegen-

 woordig heb je een assistent-trainer, een keepers-
 trainer, een hersteltrainer, een elftalleider, verzor-
 ger en ga zo maar door.”

V HeefT HeT JuLLIe VeranDerD?
YB:  “Niet als voetballer. Misschien wel een beetje als 
 persoon binnen de groep. Ik was nieuw en kwam 
 bij Spirit terwijl ik geblesseerd was. Toen ik begon 
 te spelen, werd ik gelijk aanvoerder, waardoor mijn 
 positie binnen de groep gelijk duidelijk was. Ik 
 weet niet of de groep dat als positief of negatief 
 ervaarde. Ik heb er in ieder geval nooit wat 
 negatiefs over gehoord.”
aL:  “Het heeft mij niets veranderd. Ik had niet het ge-
 voel dat ik echt als een aanvoerder in het veld liep.”
adg:  “Volgens mij heeft het mij ook niet veranderd.”
aV:  “Ik denk dat het iedereen (onbewust)verandert.  
 Het contact dat je als aanvoerder met de trainer 
 hebt en soms ook met het bestuur, leer je zaken 
 namelijk ook vanuit hun perspectief te bekijken.”
rvc:  “Ja, zo’n band doet toch wat met je. Als je kam-
 pioen wordt, lijkt alles vanzelf gegaan. Ik heb de 
 verantwoordelijkheid die bij het aanvoerderschap 
 kwam kijken altijd serieus genomen. Misschien 
 soms zelfs wel te serieus. Vooral als het minder 
 gaat, is dat lastig, maar juist dan komt het er op  
 aan dat je laat zien dat je de aanvoerder bent.”

VI HeT aanVoerDerscHap Van spIrIT Is 
 IeTs oM TroTs op Te ZIJn!
rvc en aL (in koor): “Absoluut”!
aL:  “Het is een mooie waardering.”
YB:  “Ik kwam als relatieve buitenstaander naar Spirit 
 en vond het daarom heel speciaal dat ik aanvoer-
 der werd. Ik ben er altijd trots op geweest dat ik 
 die band mocht dragen.”
adg:  “Spirit is een prachtclub. Dat besef je pas als je er-
 gens anders speelt. Ik ben er dan ook erg trots op.”
aV:  “Ik heb die trots nooit echt ervaren. Je doet dingen 
 toch als een team. Ik was er dan ook met name 
 trots op deel van het team uit te maken, wanneer 
 we een mooi resultaat behaalden.”
rvc:  “Ik weet nog goed dat ik door Kees van der Poel 
 gevraagd werd om aanvoerder te worden. Ik vond 
 dat echt geweldig. Ik ben er er nog steeds trots op 
 dat ik aanvoerder van Spirit 1 geweest ben. Als 
 aanvoerder van een geweldig team de schaal 
 optillen, op veld 1. Ja, dat is iets waar ik nog steeds 
 heel erg trots op ben.”
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door: Gert Visser

Sportvrienden

In de vorige Treffer was het thema ‘de keeper’. Een 
leuke aflevering!. Ik kan het in deze rubriek toch niet 
laten om ook iets over het keepersvak te vertellen, en 
wel aan de hand van mijn eigen ervaringen. Ook ik 
ben keeper geweest.  Hoe is het allemaal begonnen? 
Ik werd keeper door mijn leider de heer 
Bons. Een fenomeen bij DCV in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
De heer Bons was leider, trainer 
en secretaris van de pupillen. 
Als de heer Bons het terrein 
op fietste met zijn statige 
fiets en bolhoed op het 
hoofd stonden wij paraat. 
Hij bepaalde namelijk alles. 
We hadden geen telefoon 
of internet. We kregen ie-
dere week een geel kaartje 
waar alles op stond. Met 
een vinkje op de kaart werd 
tegelijk je positie in het team 
bepaald. Ik was keeper omdat 
de heer Bons vond dat ik lang 
was en vaak een rood hoofd 
had tijdens het voetballen. Ik ben 
nooit meer uit het doel gegaan. 
Het vinkje stond bij mij altijd op 
dezelfde plaats. 

Ik heb er altijd met veel plezier gestaan. Daar kwam 
nog bij dat een voetbalvriend van mij uit de Steen-
bakkerstraat in Krimpen aan den IJssel ook keeper 
was bij DCV. Hij was al junior toen ik bij de pupillen 
begon. Hans Oosterom was een goede keeper met 
een prachtige techniek en stijl. Onder de Algerabrug 
kreeg ik keeperstraining van hem. Vooral de vang-
techniek hebben we daar ‘uit den treure’ getraind. 
Rondom mijn ouderlijk huis had ik prachtige muren 
waartegen ik het vangen zelf trainde.  Ik had verder 
het geluk dat wij een huis hadden met een ‘bleekie’. 
Een klein grasveld naast de schuur waar ik de muur 
ook gebruikte om zo het duiken onder de knie te krij-
gen. Alleen op maandag kon het niet, want dat was 
de dag dat mijn moeder de was op het gras te drogen 
lag. Een ander nadeel was dat ik de bal maar aan één 
kant tegen de muur kon gooien, zodat het duiken aan 
de linkerkant beter ontwikkeld was dan de rechter-
kant. Dat leerde ik later bij. Had je dan geen keepers-
training? Nee. In de eerste jaren van mijn pupillentijd 
- we mochten in de jaren zestig pas voetballen als we 

tien jaar waren - bestond dat fenomeen nog helemaal 
niet. Kortom, rondom mijn ouderlijk huis was de plek 
waar ik me het keepen eigen maakte.

Vanaf het moment dat ik in DCV A1 stond kreeg ik 
keepertraining van Piet Slui, ooit prof bij Excel-

sior. Hij was gezegend met een prachtige trap. 
Later had ik ook de eer met oud-internatio-

nal Piet Lagarde te trainen. Hij beulde mij 
af, maar zag het als aankomende 

seniorkeeper wel in mij zit-
ten. Ook kreeg ik training 

op het oude korfbal-
veldje van KOAG van 

Gerrit Stam, familie 
van de ‘Kriekies’ 
en broer van ‘opa 
Jos’ en Leen Stam. 
Gerrit komt nu nog 
vaak bij Spirit kijken.    

Wat Piet Lagarde mij 
probeerde te leren was 

te ‘heersen in de zestien’. 
Let wel, we hebben het hier 

over het keepersvak in een tijd 
waarbij je nog lekker een poosje mocht 

stuiteren met de bal voor je uitschoot en gewoon 
een terugspeelbal mocht oprapen. Wat me ook bij is 
gebleven van Lagarde is dat je als keeper wat moest 
uitstralen. Persoonlijkheid tonen. Een slobbertruitje 
kon er bij hem niet in, er moest een gesoigneerde 
kerel staan. Handschoenen kende ik in die tijd amper. 
Pas bij de junioren kocht ik bij Sporthuis Bob Janse 
mijn eerste katoenen handschoenen met de plastic 
rode reepjes op de vingers. 

Ik kwam in de zeventiger jaren bij Spirit. Het kwam 
mij vanwege mijn studie en nachtelijke werktijden 
allemaal beter uit om op zaterdag te spelen. Ik werd 
de concurrent van Jan Hendrik Neet. Wat de kee-
pertraining betreft had ik goede ervaringen met 
de toenmalige hoofdtrainer Piet de Jong. Jarenlang 
kreeg ik fijne training van hem. Het was in een tijd 
dat de hoofdtrainer nog gewoon de keeperstraining 
erbij deed. Gewoon twee keer in de week voordat de 
training van de selectie begon een uurtje keepers-
training. Met hem deed ik ook voor de wedstrijden 
een heerlijke warming-up. Het doel daarvan was 
zorgen dat je je lekker voelde en met een goed 







clubblad       v.v. Spirit | 25

vervolg: Sportvrienden

gevoel de wedstrijd inging. We speelden toen in een 
prachtige competitie in de tweede klasse, destijds de 
op één na hoogste afdeling in het zaterdagvoetbal. 
Een prachtige tijd.  

Het keepersvak is veranderd. Zowel qua training als in 
de wedstrijd. Keepers worden nu veel meer gewaar-
deerd op hun voetbalkwaliteiten. En dan mag Spirit 
zeker niet klagen over haar selectiekeepers. Bas Haas-
noot, Michael Osseweijer, Jeffrey van Vuuren, maar 
ook Aart Labee hebben een mooie trap. De kwaliteit 
van de velden, ballen, schoeisel en handschoenen is 
natuurlijk verbeterd. Vooral de handschoenen hebben 
een enorme ontwikkeling doorgemaakt, ingegeven 
door een andere kwaliteit ballen. Ik keepte vroeger bij 
droog weer gewoon met blote handen, iets wat je nu 
bijna nooit meer ziet.   

Genoeg over de keeper. Misschien een idee, misschien 
is het leuk om het in de volgende Treffer eens te heb-
ben over de middenvelder. Vaak ligt de aandacht bij 

spitsen en keepers, maar voor een balans in een elftal 
ben je afhankelijk van je middenvelders. Essentieel 
voor succes, op alle niveau. Waarom gaat het nu zo 
goed met Feijenoord. Precies, omdat El Ahmadi en 
Clasie zich zo goed ontwikkelen. Waarom is Brama zo 
belangrijk bij Twente? Het grote voorbeeld is voor mij 
natuurlijk Van Bommel bij AC Milan. Altijd controle, 
slimheid, tactische sluwheid en op de rem trappen als 
dat nodig is. Over een andere favoriet van mij gespro-
ken: Paul Scholes van Manchester United. Wat een 
middenvelder, en nog altijd actief.      

Bij Spirit kenden we natuurlijk John Hoogendijk, Niels 
Zijlstra, Dirk Jan Goudswaard en een tijdje verder 
terug Rob Butter. Slimme voetballers met tactisch 
inzicht die vaak het verschil maakten. Nu hebben we 
onze aanvoerder Kevin Kriek, die alles in zich heeft om 
een grote middenvelder te worden. Ik kijk nu al uit 
naar de nieuwe aflevering.   

gert Visser
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door: Teus Oosterom

De oude doos

spIrIT (Toen: oVV) In De Jaren 30

Hierbij  een ‘Oude Doos’ uit de prehistorie. Zoals ieder-
een wel weet - hoop ik - is de vv Spirit opgericht op 27 
oktober 1945. Maar daarvoor was er ook al sprake van 
een voetbalclub in Ouderkerk, namelijk OVV, opgericht 
op 16 februari 1936. De ‘bakermat’ van deze eerste Ou-
derkerkse voetbalclub lag in de jaren ‘30 in het buurt-
schap ‘De Spreeuwenhoek’ aan de Groenendijk bij het 
pontveer Kortenoord. Daar bestond al een voetbalclub: 
de vv Gouderak. Die club speelde op een terrein aan 
de Kattendijk, maar vonden de huurprijs van dit terrein 
te hoog en verhuisden naar een andere locatie. Welke? 
Een terrein, achter de steenfabriek van Van Vliet. Wie 
weet waar dat is mag het zeggen.  

Dit betekende dat vorige terrein van de vv Gouderak, 
vrij kwam. Een aantal jongeren - uit het buurtschap 
Spreeuwenhoek - speelde met de gedachte om in een 
ander clubverband het voetballen voort te zetten. Het 
is 16 februari 1936 en de Ouderkerkse voetbalclub 
wordt opgericht onder de naam: OVV. Het buurt-
schap  ontleende z’n naam aan de daar gevestigde 
steenplaats, van de firma Mijnlief. Waarom deze - extra 
- informatie? Om een beeld  te geven van de toen-
malige situatie. Ook mij is het niet geheel helder. Voor 
diegenen die helemaal geen idee hebben: Kortenoord/ 
Spreeuwenhoek is te vinden voorbij (= rechtdoor)  
afslag Lageweg. 
 
De jaren dertig waren moeilijke jaren. Crisis en volop 
werkloosheid. Het voetballen was daarom een populair 
tijdverdrijf, vooral onder jongeren. Met weinig of geen 
financiële middelen maar met veel enthousiasme, werd 
er gewerkt aan de realisatie van een eigen voetbalclub. 
OVV speelde z’n eerste vriendschappelijke wedstrijd, 
op het voormalige terrein van de vv. Gouderak, achter 
de mattenfabriek van de firma Boers, aan de Kattendijk. 
In de volksmond sprak men van het ‘veld bij de Mos-
terdpot’. Bij een voetbalclub hoort ook een bestuur. Het 
eerste bestuur werd gevormd door de heren: W. van 
Dam (voorzitter), Arie Boers (secretaris) en J. Verkaik 
(penningmeester). Er waren 45 leden en de clubkleuren 
waren geel/zwart: zwart shirt met gele kraag en een 
zwarte broek. 

De realisatie en organisatie van een nieuwe voetbal-
club, eiste zijn tol, vooral bij de bestuursleden, en de 
bestuursfuncties werden dan ook regelmatig door 
anderen waargenomen. In oktober 1937 bestaat het 
dagelijks bestuur uit de heren: Cent Rook (voorzitter) P. 

Koning (secretaris), J. Vuik (penningmeester) en consul 
J. Trouborst (Azn).  Het gebruik van het voormalige 
speelveld van de vv Gouderak, was voor de Ouderkerk-
se voetbalclub een probleem. Was de de vv Gouderak, 
vanwege de (te) hoge huur, verhuisd naar een andere 
locatie, ook voor de Ouderkerkse voetbalclub was dit 
een probleem.

Effe tussendoor, ik krijg de indruk dat OVV op zondag 
speelde. Ik kom er niet helemaal achter. Hoe dan ook, in 
februari/maart 1936, werd de kwestie in het ‘Goudsch 
Sportblad’ als volgt omschreven: ‘Het bestuur van de 
Goudsche Voetbalbond (GVB) heeft het besluit geno-
men de in Ouderkerk opgerichte voetbalclub OVV, niet 
tot de Bond toe te laten, zolang de club het voormalige 
speelveld van de vv Gouderak als speelveld gebruikt. 
Het voetballen is dus niet langer mogelijk. Wat nu? Een 
andere locatie in Ouderkerk is een optie. Maar een - 
bijna - onmogelijke optie. In Ouderkerk is er niemand 
enthousiast om een stuk grond af te staan aan een 
voetbalclub. 

Bij het (onder)zoeken naar een eventuele mogelijkheid 
kwam men al snel ‘van een kouwe kermis thuis’. Ook de 
regelgeving van de gemeente Ouderkerk stak er een 
stokje voor. Was het gemeentebestuur van Ouderkerk, 
niet bepaald enthousiast over een voetbalclub, ook de 
hengelsport kon niet rekenen op veel enthousiasme. 
Erger: het werd verboden. Op zondag, dan. Dit alles 
vanwege de gemeentelijke verordening inzake de 
‘Openbare orde en Veiligheid’. Intussen zat de Ouder-
kerkse voetbalclub niet stil en met de steun en het 
enthousiasme van de leden en donateurs, werd er een 
(voetbal)locatie gevonden. Niet in Ouderkerk, maar bij 
de ‘buren’ - nét over de grens - van Berkenwoude. 

Nabij de Wellepoort aan de Schaapjeszijde. Ook hier 
moest er huur worden betaald voor het ‘gebruik’ van 
het terrein: 7 gulden per week. Ennn... op  de wedstrijd-
dagen, moesten de schapen die op dit terrein graasden 
worden verplaatst.  Bééééééésssssttttttt!!!!!
Het voetbalveld werd door de leden zelf zónder één 
cent gemeentesubsidie, in orde gebracht. Het verhaal 
gaat dat de ‘notabelen van het dorp’ niet zo begaan 
waren met het wel en wee van de mensen uit de steen-
plaatsen. Gelukkig kreeg de voetbalclub wél steun van 
de kleine middenstand uit de Spreeuwenhoek. Timmer-
man Koos Kleibeuker, smid Wessel Krouwel en schilder 
Pleun van Reeuwijk stelden, tegen een vriendenprijs, 
het benodigde materiaal beschikbaar voor de bouw en 
inrichting van het kleedlokaal aan de Schaapjeszijde. 
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Ook de uitbaters van de twee buurtcafé’s  (het Zwaan-
tje en d’Oranjeboom), de kasteleins Jan Trouwborst en 
Janus Koning, lieten zich niet onbetuigd. Gasten van 
de vroegere buurtcafé”s, zullen zich ongetwijfeld nog 
herinneren, dat de prijzenkast van de voetbalclub, met 
bekers en trofeeën, nog lange tijd in café Het Zwaantje 
(Schaapjeszijde) was te bezichtigen. Nee, jullie moeten 
niet naar mij kijken, voor mij geen café’s, in die tijd. 
Nadat de consul het voetbalveld als speelveld had 
goedgekeurd, stond niets deelname aan de competitie, 
in de weg. Het bestuur van de Goudsche Voetbalbond, 
gaf OVV, toestemming om met twee elftallen deel te 
nemen, aan de competitie op het terrein in Berken-
woude. De aanhangers, in de Spreeuwenhoek, waren 
apetrots met dit besluit. Het 1e elftal van OVV, werd in-
gedeeld in de 3e klasse van de Goudsche Voetbalbond.  
De competitie was al begonnen, dus OVV, kon ‘aan de 
bak’, om aan hetzelfde aantal wedstrijden te komen, als 
de andere ploegen.

Het allereerste elftal van OVV bestond uit de volgende 
spelers: Jan Vuik, Jaap Trouwborst (Az) Bas Pols, Hennie 
van Dam, Jaap Verhagen, Cor Pols, Steef Trouwborst 
(Cz), Kees Trouwborst (Cz), Steef Trouwborst (Az), Jacob 
Trouwborst (Cz) en Maarten Verkaik. De eerste wed-
strijd werd gewonnen, en wel met 5-1 van Nieuwerkerk 
3. OVV 2 verloor met 6-1 van Groot-Ammers 2. Ik weet 
nu ook zeker dat OVV op zondag speelde. Hoe ik dat 
nu ineens zo zeker weet? De tegenstander van het 2e 
elftal, speelde namelijk ook op zondag. 

OVV 2 ging op de fiets naar Groot-Ammers, via het 
pontveer van Ammerstol. Een tocht die zo’n twee uur 
in beslag nam. Er werd met 6-1 verloren, maar er was 
geen sprake van teleurstelling. Integendeel, men was 
in een prima stemming, omdat ze toch maar mooi met 
hun ‘eigen’ cluppie een wedstrijd, in competitieverband 
hadden gespeeld. Dit feit, telde aanmerkelijk zwaarder. 
Een goede reden - lijkt mij - om op de terugweg, toch 
nog iets te vieren. Buurtcafé’s had je overal, dus... dat zal 
het probleem niet zijn geweest.

OVV was ingedeeld in de 3e klasse van de Goudsche 
Voetbalbond, en na het inhalen van de achterstallige 
wedstrijden eindigden zij op een 2e plaats, een puntje 
achter Waddinxveen 1. Mooie prestatie in zo’n eerste sei-
zoen en hiermee promoveerde het 1e van OVV naar de 
2e klasse GVB. Het eerste jaar, was een 5e plek (van de 8 
deelnemers) het resultaat, maar het jaar er na, eindigden 
zij op een 2e plek ( 2 punten achter ONA) en promoveer-
de OVV naar de Overgangsklasse van de GVB.

Voor die promotie, moest er een beslissingswedstrijd 
gespeeld worden tegen Gouderak 3. De wedstrijd werd 
gewonnen door OVV 1 met 1-2. Deze broederstrijd 
vond plaats op het veld van de vv Nieuwerkerk. Dit 
veld, was te vinden, achter het café van J. Honkoop aan 
de ‘s- Gravenweg.

Bijzonder: de recette voor de penningmeester van 
OVV bedroeg f. 5,59. Guldens, voor alle duidelijkheid. 
Agressie - tegen de scheidsrechter, bv - was ook in het 
verre verleden niet ongewoon gezien de schorsing van 
vier wedstrijden voor Steef Trouwborst, ‘zulks wegens 
belediging van den scheidsrechter in den op 31 juli 
1938 gespeelde wedstrijd Gouderak 3 - OVV 1’. Steef 
Trouwborst dus, die later ook nog voor de vv Gouderak 
en vv Spirit uitkwam. 

Het bestaan van OVV was geen lang leven beschoren. 
In augustus 1939 werd een mobilisatie afgekondigd, 
zodat er geen normaal verloop van de competitie 
mogelijk was. Ook OVV, ontkwam hier niet aan. Veel 
dienstplichtige spelers konden niet langer voor hun 
club uitkomen, waardoor OVV en vele andere clubs, 
genoodzaakt waren, één of meerdere elftallen  uit 
de competitie terug te trekken. Na het uitbreken van 
WO 2, liep het aantal leden nog verder terug, andere 
leden vroegen overschrijving aan, vooral naar aar de vv 
Gouderak om er zeker van te zijn te kunnen voetballen. 
Hierdoor was er onvoldoende financieel draagvlak om 
op verantwoorde wijze een club te runnen en was men 
gedwongen de vereniging te ontbinden. 

Na het eind van de oorlog in 1945 was er weer be-
hoefte aan een voetbalclub en werd de Ouderkerkse 
voetbalvereniging DVV, opgericht (GJ van Roekel). Later 
- hoeveel later, weet ik niet - werd de naam gewijzigd in 
vv Spirit. 

Hiermee is het verhaal van ‘de start’ van een Ouder-
kerkse voetbalvereniging verteld. Het is geen lange 
doos, maar wel weer eens wat anders. Misschien zijn 
er genoeg mensen die dit verhaal (her)kennen), 
maar voor mij, en denk ik ook voor 
vele anderen is het nieuw 
en zeker interessant. 

Tot een volgende keer!

Teus oosterom



Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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door: Simone van Zwienen  

Babe van het jaar! Mieke van Dee

De Treffer is een nieuw item rijker. Dit jaar ging de redactie op zoek naar de Babe van het jaar 2012! 
en dat is gelukt. en wel, de Krimpense Mieke van Dee (24). Bekend als vriendin van Jelmer nomen uit 
spirit 1 en gezellige praatpaal voor het eerste van spirit in de derde helft.

Mieke, je bent verkozen tot spiritbabe 
van het jaar!  wat vind je daarvan?
,,Geweldig, ik wil iedereen bedanken die op 
mij gestemd heeft!”

wat zijn jouw babekwaliteiten?
,,Pff dat is een lastige vraag! Ik heb geen idee. 
Ik denk dat mijn vriend Jelmer deze vraag beter 
kan beantwoorden.”

Helaas, vrijgezelle heren. Deze dame is al bezet. 
waar en wanneer heb jij jouw spiritheld ontmoet?
,,Ik heb Jelmer acht jaar geleden ontmoet tijdens een 
vakantie in Calella, Spanje.”

en, was het liefde op het eerste gezicht?
,,Het was wel liefde op eerste gezicht, maar toch 
heeft het nog ruim anderhalf jaar geduurd voordat 
het we een relatie kregen. Dat had vooral te maken 
met de afstand: ik woonde toen nog bij mijn ouders 
in Maurik, vlakbij Tiel.” 

Maar je bent verhuisd?
,,Dat klopt, in januari zijn we van Breda verhuisd 
naar Krimpen aan den IJssel.  Daar wonen we nu 
samen in ons appartement in de buurt Bloemrijk.”

Vertel, wat doe je verder in het dagelijks leven?
,,Ik werk sinds vorig jaar bij de Rabobank als verkoop- 
en service adviseur.”

Hoe fanatiek ben jij als voetbalfan?
,,Helemaal niet. Ik zal nooit uit mezelf de televisie 
aanzetten voor een voetbalwedstrijd, maar ik vind 
het wel leuk om bij Spirit te kijken. Zeker ook omdat 
ik bijna alle jongens van Spirit 1 wel een beetje ken 
en ik het gezellig vind om bij de derde helft aanwezig 
te zijn.”

Leg eens uit, wat is buitenspel?
,,Volgens mij is het buitenspel als de aanvaller van de 
ene partij aangespeeld wordt op het moment dat hij 
achter de verdediging van de andere partij staat.”

welke voetballer zie jij graag in z’n korte 
broek achter een bal aan banjeren?
,,Als ik dan toch mee moet kijken, kijk ik toch 
wel graag naar Robin van Persie.”

wat vind jij van vrouwenvoetbal?
,,Ik heb het zelf - heel lang geleden- ook gedaan.  
Het was niet echt een succes. Ik vind het niet echt 
een sport voor vrouwen.”

Van welk voetbalteam ben jij fan?
,,Als ik dan moet kiezen uiteraard voor 
Feyenoord.  Toen ik Jelmer net leerde kennen 
had hij nog een seizoenskaart en ik vond het 
- vooral bij mooi weer - leuk om mee te gaan. 
En ik ben uiteraard fan van Spirit!”

Ja ja, sport je zelf ook?
,,Ja, ik volg groepslessen bij de sportschool 
MyMove in Krimpen aan den IJssel.

wat zijn je hobby’s?
,,Ach, gewoon de gebruikelijke dingen: 
bioscoop, winkelen, uit eten gaan, uitgaan...”

wat is jouw toekomstplan?
,,Eigenlijk heb ik gewoon doorsnee 
plannen. De eerste stap is nu gezet 
door te gaan samenwonen in Krimpen 
aan den IJssel.  Qua werk en carrière 
wil ik me graag blijven ontwik-
kelen. En verder zie ik wel!”

wat ga je met de Babe van 
het jaar-foto’s doen?
,,Misschien krijgen die 
wel een ereplaatsje in 
de huiskamer.”

Tot slot, wat is jouw 
levensmotto?
,,Het leven is maar kort dus 
geniet ervan zoveel je kan!’’
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Tekst: Maarten Tissink

Hij over...

Hoi simone,

Waar het vandaan komt, dat shirt uittrekken na een 
doelpunt? Ik heb geen idee. Mijn eerste herinnering 
ervan is die aan oud-Feyenoorder Mike Obiku die na 
het winnende doelpunt tegen het onverslaanbaar 
geachte Ajax met zijn imposante, ontblote torso in de 
hekken van het Olympisch Stadion sprong. Daarna 
zijn allerlei spelers te pas en te onpas hun shirt gaan 
uittrekken na een doelpunt met als dieptepunt Feyen-
oorder John Guidetti. De winnende goal in de WK-
finale, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar de 
1-0 tegen RKC, kom op hoor! Enige bescheidenheid 
siert de mens. Bovendien zit niemand toch te wachten 
op dat magere Zweedse kippenborstje?

Als je er goed over nadenkt, slaat het eigenlijk hele-
maal nergens op. Moet je voorstellen. Een advocaat 
die na een gewonnen zaak met ontbloot bovenlijf 
door de rechtbank rent, de kapper die na je geknipt 
te hebben, afrekent zonder overhemd aan of de 
tegelzetter die zo trots is op het eindresultaat dat hij 
ineens in zijn nakie voor je staat. 

Als je het mij vraagt, heeft het alles met egoïsme te 
maken. Het ‘kijk-mij-eens-gehalte’ lijkt belangrijker 
dan het fatsoenlijk bedanken van je ploeggenoten. 
Door je shirt uit te trekken zonder je je af van je col-

lega’s toch. Immers, zij hebben hun shirt allemaal nog 
aan, waardoor alle ogen op jou gericht zijn. En wat te 
denken van de sponsors, die je salaris betalen. Je zal 
de CEO van de shirtsponsor van Feyenoord maar zijn. 
Zit je, net als miljoenen anderen voor de buis, zie je 
niet jouw naam op de borst van de doelpuntenmaker 
prijken, maar een of ander getatoeëerd boodschap-
penlijstje.

Voetballers moeten maar eens goed kijken naar hoe 
hun collega’s in de sportwereld dat doen. Alberto 
Contador, die na een loodzware bergetappe meer 
dood dan levend over de streep komt, maar toch nog 
weet te bedenken dat hij zijn rits omhoog moet trek-
ken en zijn shirtje recht moet trekken. Of Rafael Nadal, 
die na een marathonpartij weer verliest van Djokovic, 
maar ondanks de vermoeidheid en teleurstelling nog 
even het peperdure horloge van zijn sponsor omdoet 
voor de prijsuitreiking. En wat te denken van darter 
Co Stompe die zijn coltruien er speciaal op selec-
teert. Niet dat Co nu zoveel wint of dat iemand op Co 
zonder shirt zit te wachten, maar je zou gek staan te 
kijken toch?

Voetballers, egoïsten zijn het! 
Wat jij? 

Maarten
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Tekst: Simone van Zwienen

Zij over...

Ha Maarten,

Het magere Zweedse kippenborstje van John Guidetti 
een dieptepunt?  Ben je bedonderd, dat is  juist een 
hoogtepunt. Denk eens aan al het vrouwelijk schoon, 
dat spontaan op het puntje van hun stoel gaat zitten. 
Ik woon in een huis met drie vrouwen en wij kijken 
graag mee naar NOS Studio Sport op zondagavond. 
Natuurlijk niet voor het balspelletje, maar voor de blote 
o-mannenbenen die door het gras dartelen.  

Dat is overigens ook voordelig voor jou. Wat heb je 
liever: een meekijkende dame aan je zijde gehuld in 
slechts een voetbalshirt juichend bij een doelpunt of 
een dapper huisvrouwtje dat zeurt over jouw voeten 
op tafel, Life & Cooking wil kijken en jammerend je 
derde biertje haalt terwijl ze aan het stofzuigen is? Tja, 
dan moet je wel af en toe naar wat mannelijk bloot 
kijken. Voor het goede doel, moet je maar denken. 

Al goed, vrouwen hoor je nooit klagen en zo’n mager 
scharminkel is John Guidetti niet. Beetje bang voor het 
blote mannenlijf? Moet je nagaan, niemand klaagde 
toen schaatser Gerard van Velde in 2002 met zijn mach-
tige torso pronkte na het behalen van een gouden me-
daille. Schrijver Jan Wolkers wijdde een gedicht aan zijn 
goddelijke heerlijkheid. Tennisser Novak Djokovic trok 

na het behalen van het Australian Open uit vreugde – 
en wellicht jouw kijk-mij-eens-gehalte – zijn shirt uit. 
De enige commotie die daarover ontstond was omdat 
iemand het gegooide shirt wegkaapte voor de neus 
van een blonde stoot voor wie het blijkbaar bedoeld 
was. De spits van SC Heerenveen Bas Dost liet vorig jaar 
zijn shirt door het stadion fladderen als eerbetoon aan 
zijn overleden vriend op het shirt eronder. Onterecht 
geel is mijn diagnose: er was geen bloot te zien. 

De voetbalwereld is wat homofoob. Afgetrainde kick-
boksers sporten ook niet met hun shirt aan voor een 
tribune vol kwijlende vrouwen. Dat stamt wellicht nog 
uit de Romeinse tijd, toen gladiatoren in het Colosseum 
halfnakend een en al mannelijk testosteron lieten zien. 
Misschien moeten we vastleggen dat alle voetballers 
voortaan shirtloos door het veld banjeren. Dan kunnen 
ze hem ook niet meer uittrekken en de vrouwelijke 
fans uitermate tevreden stellen. De voetbalbroeken 
mogen dan ook meteen korter – net als in de jaren ’80 
–, maar die mogen ze aanhouden, anders sta ik niet in 
voor de gevolgen. 

Een beetje egoïsme kan wat mij betreft geen kwaad. 
Denk er eens over na,

Simone
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Topscorers seLecTIeTeaMs:

naam:  Team: Doelpunten:
Danny dan der Poel  Spirit C1  25x
Ruben Sloof  Spirit C1  19x
Stefan Vreeken  Spirit A1  16x
Wouter Niehorsten  Spirit C1  15x
Ebe Stienstra Spirit C1  11x
Daan Schakelaar  Spirit D1  11x
Timme van Hof  Spirit A1  10x
René Groen  Spirit 1  9x
Marc van der Zee  Spirit A1  9x
Maarten Tissink  Spirit 1  7x
Giovanni Spalburg  Spirit B1  7x
Stefan Bitter  Spirit A1  6x

naam:  Team: Doelpunten:
Kristian v/d Wal  Spirit D1  6x
Mark Molenaar  Spirit 2/3  6x
Bas Boender  Spirit A1/A2  6x
Simmon van Asselt  Spirit B1  5x
Ruben de Vries  Spirit 1/2  5x
Thomas de Jonge  Spirit 1/2  5x
Khay van Noorden  Spirit B1  5x
Perry Meijer  Spirit B1  5x

11 spelers met 4 doelpunten, 15 spelers met 3 doelpunten,

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

assIsTs seLecTIeTeaMs:

naam:  Team: assists:
Ebe Stienstra  Spirit C1  18x
Danny dan der Poel  Spirit C1  17x
Sander Vrijhof  Spirit 3  12x
Tim van der Zee  Spirit C1  11x
Wijnand de Waardt  Spirit 3  10x
René Groen  Spirit 1  8x
Ruben Sloof  Spirit C1  7x
Ingmar Burema  Spirit C1  7x

naam:  Team: assists:
Tom van Zwienen  Spirit A1  7x
Stefan Vreeken  Spirit A1  6x
Wouter Niehorsten  Spirit C1  6x
Mickey Veldhoen  Spirit 2  6x
Stef de Goede  Spirit A1  6x

6 spelers met 5 assists, 5 spelers met 4 assists, 9 spelers met 3 assists, 

12 spelers met 2 assists en 28 spelers met 1 assist.

Topscorers oVerIge TeaMs:

naam:  Team: Doelpunten:
Sten Stienstra  Spirit D6  41x
Cheddy van Ommen  Spirit C3  26x
Nick Rietveld  Spirit D5  26x
Mitch Govers  Spirit D5/D6  22x
Jordi Heuvelman  Spirit 6  21x
Arco Hoogendoorn  Spirit C3  20x
Corné Klein  Spirit D2  18x
Jochem Kelder  Spirit D2  15x
Milan Minkes  Spirit 10  14x
Tom van der Wal  Spirit C3  14x
Timo van Delft  Spirit D6  13x

naam:  Team: Doelpunten:
Sten Willemse  Spirit D6  12x
Ruben Kooy  Spirit D7  12x
Daan Visser  Spirit 5  10x
Perrin Keesmaat  Spirit C3  10x
Remon Wol  Spirit C3  10x
Milo Multum  Spirit D2/D3 10x
Shakur Nour  Spirit D2/D5  10x
Jim den Boer  Spirit D3  10x

2 spelers met 9 doelpunten, 2 spelers met 8 doelpunten,

2 spelers met 7 doelpunten en 9 spelers met 6 doelpunten.

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

(Bijgewerkt t/m 31 maart 2012)

(Bijgewerkt t/m 31 maart 2012)

(Bijgewerkt t/m 31 maart 2012)



clubblad       v.v. Spirit | 36

spirit 5 speelde in de 3e ronde 
tegen BVCB 6. In Bergschenhoek 
werd het 2-2. De strafschoppen 
serie werd door de Ouderkerkers 
niet gewonnen. 

spirit 8 was ook doorgedrongen 
tot de 3e ronde. In de thuiswed-
strijd tegen Zuiderpark 5 werd het 
0-1. 

spirit c3 overleefde de 3e ronde 
ook niet. Nadat het in de 2e 
ronde thuis nog te sterk was voor 
Rohda’76 C3 (2-1), moesten de Ou-
derkerkers het nu in Bodegraven 
opnemen tegen Rohda’76 C2. Dit 

team was duidelijk een maatje te 
groot. Spirit verloor met 7-0. 

spirit e3 won in de 2e ronde bij 
Stolwijk E1. Het werd 3-6. In de 
3e ronde bleven de Ouderkerkse 
pupillen steken. Thuis tegen 
Haastrecht E1 werd het 0-4. 

spirit e5 won ook in de 2e ronde. 
De uitwedstrijd tegen Lekkerkerk 
E4 werd met 0-7 gewonnen. Op 
18 februari werd in de volgende 
ronde wéér 7 keer gescoord. Bij 
Ommoord E3 werd met 1-7 ge-
wonnen. Op 28 maart stond weer 
een uitwedstrijd op het program-

ma voor de beker. Dit keer werd 
er afgereisd naar Rotterdam. Daar 
werd de wedstrijd Excelsior Rot-
terdam E8 tegen Spirit E5 gespeeld 
(4e ronde). Het werd 2-4. Spirit E5 
speelt op 11 april tegen Schoon-
hoven E5.

spirit f2 won in de 2e ronde van 
Nieuwerkerk F5 met 5-2. Op 18 fe-
bruari was Stolwijk F1 te sterk. De 
3e ronde werd verloren met 1-3. 

Voor spirit f4 hield het beker 
avontuur op in de 2e ronde. Thuis 
tegen Gouderak F1 werd het 3-5.

a-JeugD

spirit a1 staat met nog 4 wedstrijden te spelen op de 
9e plaats. Ondanks deze lage klassering zijn er opval-
lende resultaten geboekt dit seizoen. Zo werd er (tot nu 
toe) niet verloren van de Top 3. Van de nummer 1 (bijna 
kampioen) XerxesDZB A1 werd thuis gelijk gespeeld en 
uit gewonnen. Tegen de nummer 2, BVCB A1, werd ook 
gelijk gespeeld en bij de nummer 3, Barendrecht A2 
werd zelfs met 0-3 gewonnen. 

spirit a3 bezet ook tegen het einde van de competitie 
een plaats in de middenmoot. Met nog 4 wedstrijden 
te gaan staan ze op de 6e plaats. 

Kampioenskandidaat
spirit a2 maakt nog een kleine kans op een kampi-
oenschap. Het staat momenteel op de 2e plaats op 5 
punten achter op Capelle A2, de nummer 1 in die com-
petitie. Gouderak A1 staat op de 3e plaats. Zij hebben 
weer 2 punten achterstand op Spirit. 

B-JeugD

spirit B1 bezet momenteel de 4e plaats. Daarmee 
hebben ze momenteel de titel ‘best of the rest’, want de 
Ouderkerkers staan 10 punten achter de nummers 1, 2 
en 3 en spelen dus geen rol in het kampioenschap. Wel 
kan het seizoen nog mooi worden afgesloten, want na 
5 wedstrijden in de 3e en laatste periode staat Spirit 
op de 1e plaats en kan het mogelijk nog nacompetitie 
gaan spelen.

spirit B3 staat in de competitie onderaan. Ook spirit 
B2 bezet een lage positie (9e).   

Kampioenskandidaat
spirit B4 heeft nog een kleine kans op een kampioen-
schap. Het staat momenteel (met nog 4 wedstrijden 
te gaan) op de 3e plaats met 4 punten achterstand op 
de koploper. Spirit speelt nog thuis tegen de koploper 
èn de nummer 2. (Mogelijk zijn deze wedstrijden al 
gespeeld wanneer deze Treffer uitgebracht is).

door: Eric de Vendt

Bekerwedstrijden seizoen 2011-2012

door: Eric de Vendt

Competitieoverzicht jeugd v.v. Spirit

(Bijgewerkt t/m 31 maart 2012)

(Bijgewerkt t/m 31 maart 2012)
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vervolg: Competitieoverzicht jeugd v.v. Spirit

c-JeugD

spirit c1 staat op een keurige 3e plaats. Kansen op 
een kampioenschap zit er niet meer in. Met 12 punten 
achterstand op de nummer 1 is het hoogst haalbare 
een 2e plaats. 
spirit c2 (8e plaats), spirit c4 (9e plaats) en spirit c5 
(9e plaats) sprokkelen punten bijeen om niet laatste te 
worden, al heeft spirit c4 daar minder last van, want zij 
hebben 8 punten meer dan de nummer laatst. 

Kampioenskandidaat
spirit c3 is nog een serieuze kandidaat voor het kam-
pioenschap. Met een wedstrijd minder gespeeld heeft 
Spirit 5 punten achterstand op Jodan Boys C5 en zal 
het moeten hopen dat de ploeg uit Gouda een misstap 
maakt. Zelf zal het die ene uitwedstrijd en 4 thuiswed-
strijden dan wel moeten winnen.

D-JeugD

Bij de D-pupillen zijn er 2 teams die onderaan staan. 
Ondanks 3 gewonnen wedstrijden en 3 gelijke spelen 
staan spirit D3 met 12 punten op de laatste plaats, 
slechts 2 punten achter op de nummer 7 van die com-
petitie.  Hetzelfde verhaal geldt voor spirit D7. Zij pak-
ten de laatste tijd wat puntjes en staan nu op 2 punten 
op de nummer 6. Kleine verschillen dus onderin deze 
competities.

spirit D1 staat momenteel 6e en handhaaft zich keurig 
in de hoofdklasse.  spirit D5 staat ook op de 6e plaats. 
Het staat daar op een soort ‘eilandje’. De afstand naar 
de top 5 is te groot en hoeft niet te vrezen voor de 
laatste plaatsen.  spirit D6 staat op de 2e plaats in de 
competitie. Kans op een kampioenschap zit er waar-
schijnlijk niet in. Met een wedstrijd meer gespeeld is de 
achterstand 7 punten.  
  
Kampioenskandidaten
spirit D2 maakt nog een kleine kans op het kampioen-
schap. Het heeft een achterstand van 1 punt op de 
nummer 1. Echter heeft Spirit wel een wedstrijd meer 
gespeeld.  

spirit D4 heeft ook kansen om een kampioenschap 
binnen te halen. Drie teams hopen op die titel. Reeuw-
ijk heeft de beste papieren. Spirit en GSV volgen de 
Reeuwijkers op 3 punten. 

e-JeugD

spirit e1 staat laatste in de competitie en kan er zelf al-
les aan doen om daar vanaf te komen. Er is een verschil 
van 3 punten met de nummers 8 en 9. Beide komen 
nog naar Ouderkerk.  Bijna alle E-pupillen hebben het 
moeilijk dit seizoen. Zo staat spirit e7 op de 9e plaats, 
spirit e4 op de 8e plaats en staat spirit e8  7e. spirit 
e2, spirit e3 en spirit e5 bezetten in hun competities 
de 6e plaats.    
  
Kampioenskandidaat
Voor spirit e6 wordt het nog echt spannend. Het staat 
2e, op 1 punt achter koploper Jodan Boys. Er zijn op het 
moment van dit schrijven nog 4 wedstrijden te spelen. 
Beide teams hoeven niet meer tegen elkaar, dus is het 
voor Spirit wachten totdat de ploeg uit Gouda punten 
laat liggen..

f-JeugD

Net als bij de E-jeugd heeft het eerste team van de F-
jes een moeilijk seizoen. Met nog 4 wedstrijden te gaan 
staat spirit f1 op de laatste plaats. Om een plaatsje 
te stijgen zullen de Ouderkerkers 5 punten moeten 
inlopen. Dat zal niet gemakkelijk worden. Ook spirit f6 
staat onderaan. Echter hebben zij nog 4 wedstrijden 
om 1 punt in te lopen op de nummer één-na-laatste. 
spirit f7 (6e plaats) en spirit f4 (5e plaats) staan 
stevig in de middenmoot . Zij hoeven niet bang te zijn 
om naar de laatste plaatsen te zakken. De bovenste 
plaatsen zijn ook niet meer te halen. 

In de competitie van spirit f5 is de aankomende kam-
pioen allang bekend. Het hoogst haalbare is dan ook 
de 2e plaats. Met Capelle en SVS zal Spirit moeten gaan 
strijden om dit te halen.  Voor spirit f8 geldt hetzelfde. 
Kampioen worden is niet te doen, maar zij maken een 
grote kans om als 2e te eindigen.   
  
Kampioenskandidaten
spirit f2 gaat een super spannend slot van de compe-
titie tegemoet. Met nog 5 wedstrijden te gaan staan zij 
samen met Be Fair en Nieuwerkerk bovenaan, allen 29 
punten uit 13 wedstrijden.  Het doelsaldo van Spirit is 
op het moment van schrijven het best. spirit f3 heeft 
de meeste kans op een kampioenschap. Met 6 punten 
voorsprong èn een wedstrijd minder gespeeld staat 
Spirit bovenaan. 
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door: N. Hordijk, S. Lammertse, A. van Ast en H. Boers

Pupillen van de week

spIrIT - Den BoMMeL 2-1

Hoi ik ben Tess Jonker. Ik speel in F2 als verdediger. Ik 
mocht op 24 maart pupil van de week zijn bij het eer-
ste. Ik mocht met ze op het veld gaan. Ruben ging met 
mij overpassen. Ik ken hem van de techniek training. 
Dat was heel leuk. Het moest met rechts en links. En 
ik mocht de aftrap nemen en scoren bij de goal van 
de tegenstander. Ik mocht het muntje houden van de 
scheids! Ik vond het wel leuk dat ik zo met de bal langs 
iedereen mocht gaan in de kleedkamer en alle handte-
keningen kreeg. Nu voetbal ik met die bal. Ik mocht in 
de dugout zitten en ze hebben met 2 -1 gewonnen. 

Spirit was echt goed! En op het laatst kreeg ik een vlag-
getje van Spirit en een certificaat van Silvia en ook nog 
patat. Mijn vrienden waren erg benieuwd wat ik in de 
bestuurskamer deed en probeerden door het raam te 
gluren. 

groetjes Tess Jonker (Spirit F2)

spIrIT - ppsc 1-2

Op zaterdagmiddag 10 maart was ik pupil van de week 
bij Spirit 1. Ik had mij hier erg op verheugd. Mevrouw 
Lammertse nam mij mee naar de kleedkamer bij de 
spelers. De spelers waren heel aardig voor me en na 
het sein voor de warming-up moest ik met de groep 
over de breedte van het veld warm lopen. Daarna ging 
ik lekker schieten met de reservekeeper en later kwa-
men er nog twee spelers bij en kon ik op hem afronden 
in de hoek van het veld, dat was echt leuk!

Na de warming-up bij de start van de wedstrijd mocht 
ik de aftrap nemen en een sprint maken naar het doel 
van de tegenpartij om op de keeper af te ronden. 
Gelukkig scoorde ik en mocht ik bij de reservespelers 
op de bank plaatsnemen. Tijdens de wedstrijd kreeg 
ik in de dug-out suikerbrood, dat vond ik wel lekker. 
In de rust ging ik met mevrouw Lammertse naar de 
bestuurskamer waar ik wat lekkers uit kon kiezen. Ik 
kreeg ook een echt certificaat, een vaantje en een gele 
bal met de handtekeningen van de spelers. Ik vond het 
echt cool en wil Spirit bedanken voor de leuke middag.

groetjes Jim Verkaik (Spirit F1)







clubblad       v.v. Spirit | 43

vervolg: Pupillen van de week

spIrIT - sHo 0-0

Ik lag nog maar net in bed toen 
mijn vader kwam kijken of ik nog 
wakker was, hij had een verassing. 
Anita had gebeld met de vraag of 
ik het leuk vond om pupil van de 
week te zijn, ik was dolblij!

Om twee uur moest ik mij melden 
bij de bestuurskamer waar ik werd 
voorgesteld aan de scheidsrechter. 
Daarna mocht ik de kleedkamer in 
waar alle spelers zich klaar maakte 
om aan de warming- up te begin-
nen. Ik had een bal gekregen en 
alle spelers zette daar hun handte-
kening op. Ik mocht meedoen aan 
de warming- up, dat viel niet mee 
want die grote mannen liepen iets 
harder dan wij bij F5. Na wat rek- 
en strekoefeningen heb ik samen 
met de reserve doelman en nog 
iemand lekker een balletje getrapt. 
Daarna nam Anita mij mee naar de 
scheidsrechter en mocht ik samen 

met de scheidsrechter het veld 
oplopen. Op de middenstip kreeg 
ik van alle spelers een hand. En ik 
mocht de aftrap nemen, en pro-
beren te scoren bij de keeper van 
SHO, en natuurlijk schoot ik die bal 
er even in, voor mij was het al 1-0!!

Toen de wedstrijd begon mocht 
ik in de dug- out zitten en kreeg ik 
een warme jas aan, want het was 
best koud.
In de rust weer naar de bestuurs-
kamer en werd ik voorgesteld aan 
de voorzitter Henk Lammertse. Hij 
vroeg in welk elftal ik voetbalde 
en ondertussen kreeg ik lekker 
een patatje en een flesje appelsap. 
Anita vertelde dat het afgelopen 
was en of ik het leuk had gevon-
den, ik mocht de wedstrijd natuur-
lijk verder kijken maar dan vanaf 
de tribune en dat hebben papa, 
Max (mijn broer) en ik ook gedaan. 
De einduitslag was 0-0 en papa 
vertelde dat het een goed resultaat 

was tegen de koploper. Ik heb een 
hele leuke dag gehad, ik heb er erg 
van genoten.

Tom Mühlheim (Spirit F5)

De reDactie van clubblaD “De treffer” 
is opzoek naar nieuwe reDactieleDen!!

In de afgelopen jaren heeft het clubblad al flink wat veranderingen 
ondergaan. De redactie streeft naar een frisse uitstraling, zodat 
Spiritleden verlangen naar het moment dat “de Treffer” op de 
deurmat valt. Dat betekent minder standen, meer interviews, 
columns en rubrieken.

zou jij het leuk vinden om de redactie te komen versterken... 
en heb je leuke ideeën op voetbalgebied om het clubblad nog 
leuker en mooier te maken, en zou je graag je eigen rubriek 
willen hebben in ons prachtige clubblad? Dat kan!

neem contact op met de redactie:
Jeffrey van Vuuren | T: 06 - 4223 5889
of stuur een mail o.v.v. Redactie Treffer naar: jeffrey@gooscm.nl
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door: Cindy Snoeck

Streetsoccer

door: De redactie

Spirit Kids!

Op 2 juli 2011 speelde een team van 5 Spirit-jongens 
(Mark, Ingmar, Ebe, Tim en Sander) mee op de finale-
dag van het Nederlands Kampioenschap straatvoet-
bal op De Dam in Amsterdam. 

Onder leiding van coach Marc van der Zee wist het 
team vele lokale en regionale voorrondes te over-
leven. Op deze zonovergoten zomerdag, onder het 
toeziend oog van massaal toegestroomd publiek, 
midden in het centrum van Amsterdam werden deze 
Spirit boys derde van Nederland! Een prestatie om 
trots op te zijn!

Namens het bestuur en alle leden van v.v. Spirit willen 
we Suzanne en Daan van harte feliciteren met de 
geboorte van hun zoon Raylen Delano en Christian 
en Natasja met de geboorte van hun dochter Katelijn.

Veel geluk!
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door: Erwin Spek

Van onze clubfotograaf
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door: Cees van Vliet

De Harde Kern

Het is misschien al lente of 
lenteweer als deze Treffer bij u 
op de mat valt. De vorige kwam 
kort voor de kerstdagen binnen 
en wat mij meteen opviel was 
het ontbreken van de gebruike-
lijke wensen zoals een sportief 
voetbaljaar, vrolijke feestdagen 
waar mogelijk en tot ziens op 
de nieuwjaarsreceptie. ook 
daarvan ontbrak de aankon-
diging waar een clubblad toch 
uitermate geschikt voor is. 

De harde kern wenst U allen 
alsnog een zachte lente, een 
zwoele zomer en een vruchtbaar 
voetbalseizoen met wie weet 
een oranjefeest. Dat hebben we 
hard nodig in een wereld van 
recessie, stress en keiharde feiten. 
Ik blijf nog even in 2011, medio 
november dat in één en dezelfde 
week Oranje met 3-0 verloor van 
Duitsland en Louis van Gaal werd 
benoemd als algemeen directeur 
van Ajax. In een tv-uitzending 
van Pauw en Witteman schoof 
Johan Cruyff aan tafel om daar 
zijn ongenoegen over te uiten. 
Cruyff ziet liever Tscheu La Ling 
als kop van jut in de ArenA. 
Johan debateerde er vrolijk op 
los hetgeen op een moment 
meer leek op anatomische les. 
Hij beweerde toen dat voetbal-
lers betere rechter hersenhelften 
bezitten dan linkse. Vandaar dat 
veel hedendaagse voetbaltrainers 
een z.g. links poot op rechts zet-
ten en een rechtsbenige op links. 
Mensen met centrum hersenen 
zijn volgens de harde kern alleen 
geschikt om bij Ajax in de raad 
van commissarissen, ledenraad, 
bestuursraad en nog vier andere 
adviesraden zitting te nemen. 
Hopelijk gebruikt van Gaal alles 
wat onder zijn pan aanwezig is en 
gaat samen met zijn Truus naar 
Portugal, alhoewel..!

Nu Guus Hiddink onder de pan-
nen gaat bij een club waarvan 
ik de naam niet durf te schrijven 
en Dick Advocaat rondwaardt 
boven het PSV-veld en nu Capel-
lo is opgestapst bij de Engelse 
zal Louis toch terug moeten 
komen uit zijn vakantiestulpje 
om Engeland te begeleiden naar 
het EK deze zomer. 

Het Europees kampioenschap 
komt eraan met natuurlijk de 
Oranje gekte en tientallen wed-
strijden via de beeldbuis bij ons in 
de kamer. Ik persoonlijk kijk daar 
ook naar uit maar ik erger me al-
tijd mateloos aan die bewegende 
reclameborden op tv. Van die 
borden met zo’n twintig-, dertig-
tal van die op en neer dansende 
gekleurde bollen. Als dat in het 
beeld samenvalt met een actie 
op het doel dan is de wedstrijd-
bal niet te ontdekken voor hij in 
het net ligt. Speelt het spel zich 
af langs de zijlijn dan wordt de 
vleugelspeler flitsend ingehaald 
door een knalrode auto of een te-
gemoed komende kipleverworst. 
Je zal daar maar lopen als bui-
tenspeler, om gek van te worden 
toch? Maar als vriend Blatter er 
aan kan verdienen gaat hij ook 

nog geuren en geluiden bij die 
borden toestaan. Dan komt Arke 
of D-Reizen met een vliegtuig 
overdenderen, het geluid van een 
kipleverworst is bij de harde kern 
nog niet bekend. 

Na de winterstop is uiteraard de 
bal weer gaan rollen maar lang 
niet naar tevredenheid van deze 
harde kern. Deze ontevredenheid 
uitte zich bij de met 1-2 verloren 
thuiswedstrijd tegen het laag-
geklasseerde ‘s-Gravendeel door 
unaniem te besluiten geen man 
van de wedstrijd te benoemen, 
dit was nog geen gevulde koek 
waard. 

Toen werd het winter en heeft 
IJsclub E.M.M. zijn gloednieuwe 
sneeuwschuiver op het Spirit 
kunstgrasveld uitgeprobeerd naar 
volle tevredenheid van Dirk, de 
trainers en uiteraard de spelers 
om toch te kunnen trainen. Het is 
mijn voornemen dit schrijven te 
besluiten met een soort uitspraak 
waarvan ik zelf de oorsprong 
eigenlijk niet goed weet, wie wel?

En dan bij Hoevelaken rechtsaf!

cees van Vliet
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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
Gert Stubbe  T:  06 - 2616 2211
Kees v/d Poel  T:  06 - 2786 5022
Gerrit Slob  T:  06 - 3914 8661
René Boers  T:  06 - 5026 8600
André v/d Hoeven T:  06 - 5312 0445 
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door: De redactie

Wist u dat...

• 11 februari 2012 heeft IJsclub E.M.M. samen met Spirit 
kortebaan kampioenschappen georganiseerd, De aan-
meldingen vielen heel erg tegen, reden was misschien 
dat er die dag heel veel toertochten werden verreden.

uitslag f-pupillen: uitslag e-pupillen:
1e - Tom Noordergraaf 1e - Mike Hordijk
2e - Thomas Boers 2e - Juri Geneugelijk
3e - Rosso Glerum   3e - Niels v/d Ent 
uitslag D-pupillen:  uitslag c-junioren:
1e - Timothy Spalburg 1e - Julian Bonte
2e - Maarten Ames 2e - Bart Jan Goudriaan
3e - Jeffrey Vogelaar   3e - Borris Lammertse   
 
Voor deelname van de A- en B-junioren en senioren 
hebben zich helaas te weinig deelnemers gemeld;

• Bertha van Herk binnen 5 maanden haar 3 voetbal-
zoons (Arian, Erik & Martijn) ziet vertrekken naar een 
eigen woning. De wasmand nu ineens wel erg leeg is...

• Naast de voetbalknie, de tennisarm en de golfelleboog 
er weer een nieuwe variant is aan de ledematen: de 
“tapschouder”;

• Ons aller CdeB of in de volksmond ook wel kokkie aan 
deze zeldzame vorm van overbelasting lijdt;

• Hij nu wekelijks door verzorger Jacob onder handen 
wordt genomen om hem weer helemaal klaar te sto-
men voor het hoogseizoen;

• Kokkie zelfs zowel links- els rechtshandig kan tappen;

• Hij dus een zogenoemde 2-armige tapper is;

• Wij Kokkie nu helemaal nodig hebben omdat we 
Jupiler in de tap hebben;

• op 31 maart weer een flinke delegatie van ex-1e 
elftal spelers de Ronde van Vlaanderen hebben 
afgelegd; Jaco Broere, Leen Vreeken, Remco en Marc 
Advocaat en het Orakel van de Heemraadsweg, Peter 
Verstappen de loodzware 150 km weer met succes 
hebben afgelegd;

• Peter speciaal voor deze tocht naar zijn ideale streef-
gewicht van 107 kilo is afgevallen om met name de kas-
seien het hoofd te kunnen bieden; Peter uiteraard voor 
na de tocht wel zijn auto had volgegooid met chips, 
wijn, pizza’s, franse kaas en worst;

• Jan de Vrij, Gerrit Slob, Adri Vis en Gert Visser afgelopen 
winter Spakenburg bezochten waar in een prachtige 
ambiance in een benefietwedstrijd tussen IJsselmeer-
vogels en Feyenoord geld werd opgehaald; grote man-
nen dachten met tranen in de ogen terug aan Thomas 
van der Groep, een Spakenburgse pupil die in 2011 aan 
kanker overleed; honderden kinderen die ook aan kan-
ker leden zaten op de tribune en hadden ook plezier 
omdat zij het grote Feyenoord zagen;  

• Stef Geneugelijk met zijn zonen en broertje Marco ook 
aanwezig waren, en natuurlijk de grote liefhebber en 
kenner van het zaterdagvoetbal, maar ook aanstaand 
vader Richard de Jonge; jammer was dat Stefan de Vrij 
in de wedstrijd aan zijn enkel geblesseerd raakte en 
weer even in revalidatie moest; 

• onze technisch coördinator Jan Hendrik Neet uit bij 
Zuidland de opmerking maakte dat hij zijn brillendoos 
zou opeten als Spirit daar met drie punten zou weg-
komen; aldus geschiedde, Adri Vis hem er in de dagen 
daarna fijntjes aan herinnerde; 

• zaterdags werkploeglid Wiggert Hazebroek na zijn 
pensionering zich nu ook doordeweeks heeft aange-
meld voor de werkploeg; Wiggert volgens de vaste 
krachten eerst wel onder aan de ladder moet beginnen 
met werkzaamheden als vloeren boenen, vegen; zo 
moet hij zich eerst waar maken en wellicht later zich 
opwerken met wat ‘hogere’ klussen als ramen zemen en 
plafonds afnemen; 

• op zaterdag Aart Twigt naar eigen zeggen er alleen 
maar is voor het ‘hersenwerk’; de werkploeg ook het 
gehele voorjaar last heeft van een brutale zwaan, niet 
weg te krijgen; 

• Arco Noorlander als grensrechter van Spirit 6 onlangs 
reageerde op een fluitje van een scheidsrechter op veld 
4; Spirit 6 overigens een beetje in een ‘dip’ zit; dat ook 
komt door de soms wel erg late aanvangstijden; een 
wedstrijd tegen Schoonhoven pas om 16.45 uur begon 
en de derde helft zo wel erg kort was; leider Dirk van 
Duijvendijk pas om 22.00 uur achter de boerenkool zat;

• de man die op zaterdagochtend de kantine opent en 
de eerste werkzaamheden verricht die nodig zijn op 
een wedstrijddag bij het ontsteken van het licht in de 
kantine de verkeerde knopjes indrukte; hij na verloop 
van tijd naar buiten keek en opeens de ontstoken lich-
ten op het hoofdveld zag.
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Op 5

Als we bij voetbal denken aan de 
aanvoerder, dan is dat degene die 
binnen het team de meest leiding-
gevende capaciteiten bezit en door 
de coach is aangewezen als leider. 
Meestal is dit de oudste of in ieder 
geval de meest ervaren speler. 
De belangrijkste functie van de 
aanvoerder is aanwijzingen geven 
aan zijn of haar medespelers die de 
coach niet meer kan overbrengen. 
Noem het maar een verlengstuk 
van de bank. Maar als geboren 
leider is dat een talent, dat zich 
meestal vanzelf ontwikkelt. Verder 
is het alleen aan de aanvoerder 
om een eventuele discussie aan te 
gaan met de scheidsrechter, zonder 
dat daar direct sancties tegenover 
staan, mits natuurlijk op een nette 
manier geformuleerd. 

Voor veel spelers wordt het 
aanvoerderschap duidelijk gezien 
als een erkenning van zijn of haar 
kwaliteiten. Dan spreken we echt 
niet over de minste spelers. Op een 
vakantie in Bretagne kwam ik eens 
een keer een jong kereltje tegen uit 
Engeland, die een fervent supporter 
was van Liverpool. Vol trots sprak hij 
over de aanvoerder van Liverpool, 
Steven Gerrard, als de vice-captain 
van het Engelse elftal. Reserve 
aanvoerder in gewoon Nederlands, 
uiteindelijk werd de aanvoerder 
van het Engelse nationale elftal,  
John Terry,  door de toenmalige 
bondscoach Fabio Capello, na een 
affaire, uit zijn functie ontheven. 
Een aanvoerder heeft dus ook 
buiten het veld, wel degelijk een 
voorbeeldfunctie. Het toekennen 
van het aanvoerderschap betekent 
ook een afronding in de ontwikke-
ling van een voetballer. Als je alle 
facetten van het spel beheerst, is 
er nog één stap hoger en dat is het 
aanvoerderschap. Zo was  Robin 
van Persie zeer blij met zijn benoe-
ming tot aanvoerder van Arsenal 

na het vertrek van Fabregas. Als 
aanvoerder sta je tenslotte hele-
maal vooraan in de pikorde, je hebt 
het trotse gevoel dat je de leider 
bent over een groep, je mag je elftal 
opzwepen en als er prijzen word 
een uitgedeeld, sta jij vooraan om 
ze in ontvangst te nemen.

Nog ver voordat er überhaupt met 
11 tegen 11 tegen een bal werd 
aangetrapt, was er natuurlijk al 
sprake van het begrip aanvoer-
derschap. In de vele oorlogen 
die er door de eeuwen heen zijn 
gestreden, waren het natuurlijk de 
aanvoerders van de troepen, die 
voorop gingen om de strijd met 
de vijand aan te binden.  En hier 
is direct weer de vergelijking met 
voetbal op z’n plaats, want was het 
niet onze eigen generaal, Rinus 
Michels, die beweerde dat voetbal 
oorlog was. Een begrip dus direct 
overgenomen uit het verleden van 
de stammenstrijden tussen volke-
ren en landen. In het leger wordt de 
rangorde aangegeven met strepen 
of tekens op de mouw. Een echte 
aanvoerder in het moderne voetbal 
kan men ook herkennen, aan een 
speciale band om z’n arm, ten te-
ken dat hij of zij het team aanvoert. 
Voorafgaand aan de wedstrijd is de 
aanvoerder degene die de handen 
schudt van de scheidsrechter en 
tegenstander en vervolgens mid-
dels een toss, mag onderhandelen 
welk gedeelte van het strijdveld 
als eerste mag worden verdedigd.  
Zodra dit achter de rug is kan de 
“oorlog” beginnen. 

In vroegere tijden was er natuurlijk 
geen sprake van een democra-
tisch gekozen leider, maar waren 
het de naar macht hunkerende, 
voornamelijk, mannen, die zich-
zelf kroonden tot de koning of de 
keizer van hun volk, hoewel het 
volk daar in veel gevallen niet eens 

achter kon staan.  Ook vonden 
er machtwisselingen plaats door 
het leger, waardoor er ineens een 
generaal zichzelf tot de aanvoerder 
van het volk liet benoemen.  Dit 
soort leiders trokken en trekken 
het zogenaamde aanvoerderschap 
naar zich toe en het volk moet zich 
aan hen onderwerpen. Toch is het 
opmerkelijk hoeveel “meelopers” dit 
in vroeger tijden ,maar ook tegen-
woordig trekt. Want als je zelf niet 
aan de macht kan komen willen 
blijkbaar hele volksstammen zich 
toch aansluiten bij degene die de 
macht heeft. In het voetbal is dat 
gelukkig anders, want in principe 
staan alle leden van het team 
achter hun aanvoerder en zijn zij 
bereid de bevelen op te volgen. 

Een goede aanvoerder is iemand 
die zijn medespelers weet op te 
stuwen naar grotere hoogten, waar-
door de totale teampresatie wordt 
verbeterd. Een aanvoerder is dege-
ne die de belangrijkste lijnen uitzet 
binnen het team. Een aanvoerder 
zorgt er voor dat er geen anarchie 
in het team onstaat en dat de rijen 
altijd gesloten blijven. Een aanvoer-
der is degene die zijn vereniging 
vertegenwoordigt binnen de lijnen 
van het speelveld.  Een goede aan-
voerder is iemand die voorop gaat 
in de strijd. Het aanvoerderschap is 
een vak apart en alleen weggelegd 
voor echte leiders.

Malcolm osseweijer






