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CommeNtAAr:

De laatste editie van De Treffer dit seizoen staat 
vol met prijzenpakkers. Wie heeft er niet een 
serie lintjes, medailles, bekers, trofeeën of een 
kampioenstitel op zijn naam staan? Fonkelt 
het op de nachtkastjes van Spiritleden? Spirit 
valt sinds het bestaan van de vereniging in de 
prijzen. De prijzenkast in de kantine puilt bijna 
uit. Niet alleen teams, maar ook getalenteerde 
voetballers verdienen deze Treffer daarom een 
ereplaatsje als prijzenpakkers. 

Toch is er altijd plek voor meer prijzenpakkers. 
Volgend seizoen streven we weer naar mooie 
titels. Dan zien we dezelfde gezichten, want het 
bestuur meldt trots dat weinig spiritmannen, 
vrouwen of kinderen de velden aan de Sport-
laan verlaten.

Een nieuw logo, een nieuwe vloer in de kantine 
en weer nieuwe kansen. Wordt Spirit 1 komend 
seizoen dan eindelijk kampioen? 

De redactie
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Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf is het seizoen al weer 
ten einde. De familiedag is achter de rug, de laatste toer-
nooien zijn verspeeld en velden “zijn al op de schop ge-
gaan”. En denk nu niet dat er twee maanden stil gezeten 
gaat worden. Nee, ook de komende maanden gaat er 
heel veel werk gebeuren. Ons clubhuis is inmiddels 30 
jaar oud en, hoewel het uiteraard nog kan wedijveren 
met de meeste clubhuizen in de regio, zo hier en daar 
toch wat gedateerd. Bovendien zijn door de ontwik-
kelingen in het hedendaagse voetbal gewoonweg ook 
wat andere eisen aan een dergelijke behuizing gesteld. 
Zo noem ik 2 ontwikkelingen waardoor we wel genood-
zaakt zijn veranderingen aan te brengen.

Om te beginnen hebben we de opkomst van meisjes 
binnen het jeugdvoetbal. Wellicht weet u dat meisjes-
voetbal de snelst groeiende tak is binnen de KNVB. Bij 
Spirit zij er echter (nog) geen complete meisjesteams, 
maar wel gemengde teams (jongens en meisjes door 
elkaar). Deze meisjes hebben uiteraard wel behoefte 
aan een eigen kleed- en doucheruimte. We hebben 
een ruimte binnen het huidige vergadercluster gevon-
den die hieraan kon voldoen. De verbouwing is al zeer 
voortvarend opgepakt. Deze zomer zal de inrichting en 
het sanitair worden geïnstalleerd, en zijn we als vereni-
ging een heuse meisjeskleedkamer rijker. Een andere 
ontwikkeling is uiteraard de digitalisering van de 
wedstrijdformulieren. Binnen niet al te lange tijd zullen 
de papieren formulieren niet meer bestaan, en zal alles 
via internet doorgegeven worden. Voordeel is dat alles 
natuurlijk veel sneller en gestructureerder verloopt. 
Nadeel is echter dat er een aparte ruimte zal moeten 
komen waarin aanvoerders en scheidsrechter gezamen-
lijk aan de invulling kunnen werken. Ook deze ruimte 
hebben we kunnen vinden binnen dit zelfde cluster. De 
voormalige radiokamer c.q. archief sluit perfect aan op 
de bestuurskamer en kan door middel van enige kleine 
aanpassingen uitstekend hiervoor ingericht worden. Zo 
maar 2 zaken die zullen worden aangepakt de ko-
mende zomermaanden, en dan heb ik het nog niet over 
de verbouwingen van de kantine. U zult uw ogen niet 
geloven bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft hebben wij als 
vereniging een heus logo gekozen. Tijdens een ener-
verend feest, en een dito verkiezing is uiteindelijk het 
logo van Simon Bal (what’s in a name) met overgrote 
meerderheid gekozen. Meer hierover verderop in 
deze Treffer.

Ook binnen Spirit willen wij steeds meer een duurzaam 
beleid gaan voeren. De tijd van onbeperkte energiever-
spilling is voorbij, en als eerste project hebben wij de 
kantineverlichting aangepakt. Door het vervangen van 
de bestaande verlichting in LED-verlichting besparen 
wij op jaarbasis zo’n e 600,- aan energiekosten. Tevens 
loopt er een onderzoek naar het vervangen van de 
veldverlichting door LED-lampen, en zamelen we bij-
voorbeeld ons (maar ook uw) oude frituurvet in welke 
tot bio-brandstof gerecycled kan worden. In dat kader 
zou een onderhoudsvrij 2e kunstgrasveld natuurlijk 
ook uitstekend passen in het streven naar duurzaam-
heid. De gesprekken met de gemeente verlopen nog 
steeds in goede harmonie, maar het is wel noodzakelijk 
om op korte termijn besluiten te gaan nemen in ver-
band met de toestand van onze huidige velden. Zoals 
altijd lijkt de financiering een lastig te nemen hobbel.

Het thema van dit nummer is Prijzenpakkers. Ook het 
afgelopen jaar hebben we weer diverse kampioenen 
mogen begroeten. Maar wanneer ik het afgelopen sei-
zoen weer eens overzie, en de ontwikkelingen bij onze 
mooie verenging op een rijtje zet, denk ik dat we ook 
nu weer met zijn allen een mooie prijs gepakt hebben. 
En dat is dat de Spirit-familie zich weer bewezen heeft 
als een hecht, gezellig en bovenal winnend team. Ik 
wens u allen een bijzonder prettige vakantie en hope-
lijk tot ziens bij het volgende seizoen.

Met sportieve groet,
Henk Lammertse
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door: Henk Lammertse  

Leden kiezen het officiële Spirit logo

Tijdens een enerverend slotfeest 
is op zaterdag 2 juni het officiele 
logo van Spirit gekozen. Met 
overgrote meerderheid werd het 
door Simon Bal (hij heeft in de 
jeugd gevoetbald) ontworpen 
logo als winnaar aangewezen.

Het idee van het logo ontstond 
ongeveer een jaar geleden toen 
tijdens een vergadering van de 
sponsorcommissie de behoefte be-
stond om onze communicatiemid-
delen te gaan verbeteren. Het enige 
herkenningsteken dat Spirit bezat 
was het gestyleerde mannetje dat 
nu nog op kleding, clubhuis en 
andere uitingen te vinden is, maar 
dat in de verste verte niet voldeed 
aan de eisen zoals die aan een logo 
gesteld worden. Om te kijken of de 
leden er hetzelfde over dachten 
werd in 1e instantie via een poll op 
onze website getoetst. Er kwamen 
maar liefst 500 stemmen binnen, 
waarvan meer dan 80% vond dat 
er inderdaad maar eens een logo 
moest komen. Ondertussen waren 
al diverse creatieve mensen aan 

de slag gegaan om een logo te 
ontwerpen en werden er een kleine 
30 logo’s verzameld. De minimale 
eisen die gesteld werden aan 
het logo waren dat het bekende 
mannetje terugkwam, evenals de 
kleuren geel en wit, het wapen van 
Ouderkerk a/d IJssel en eventueel 
het oprichtingsjaar 1945. Vervol-
gens werden er 1000 stemformu-
lieren gedrukt en bijgevoegd bij 
De Treffer. Bijna 200 formulieren 
werden ingeleverd. De 5 logo’s met 
de meeste stemmen zouden mee-
gaan naar een eindronde, welke 
tijdens het georganiseerde slotfeest 
gehouden zou worden. Meer dan 
250 mensen kwamen vervolgens 
op deze slotavond en lieten hun 
stem horen. 

De 6 (nrs 5 en 6 hadden even veel 
stemmen) genomineerde logo’s 
kwamen van Jeffrey van Vuuren, 
Boris Lammertse, Jan Verkade, Nick 
Heurter, Rowen Twigt en Simon Bal. 
Al tijdens de papieren stemronde 
had het logo van Simon (nr 25) een 
grote voorsprong gepakt op de 

andere logo’s. Een voorsprong die 
tijdens de laatste stemronde alleen 
nog maar groter werd, en uiteinde-
lijk met 150 stemmen (de num-
mer 2 Jan Verkade had er ca. 100) 
terecht is gekozen als winnaar.

De komende tijd zal het logo op 
meerdere prominente plaatsen 
terugkomen. Op de kleding zal er 
sprake zijn van een overgangsperi-
ode omdat veel kleding vorig jaar 
is aangeschaft. Wel onderzoekt 
de sponsorcommissie de moge-
lijkheden voor aanpassing van de 
huidige kledinglijnen. 

Voetballen op onze velden
op niet-wedstrijddagen
De laatste tijd komt het steeds meer voor dat er door 
jeugd gevoetbald wordt op dagen dat er geen of-
ficiële wedstrijden zijn (bijvoorbeeld op zondagen). 
Als bestuur van onze vereniging vinden wij dat dit 
moet kunnen. 

Wat wij echter niet willen is dat er overlast is voor onze 
omgeving. Wij krijgen te veel klachten wanneer er bijv. 
op Veld 4 gevoetbald wordt. Er wordt (te) harde muziek 
gedraaid of luid naar elkaar toe geschreeuwd. En wan-
neer de bal in de sloot of bij de buren beland, volgt het 

(dikwijls niet vriendelijke) verzoek of “ze de bal even 
terug kunnen schieten”. Dit willen wij dus niet! 

Ons kunstgrasveld leent zich hier uitstekend voor en is 
bovendien niet aan slijtage onderhevig wanneer hier 
extra op gevoetbald wordt. Bovendien zijn er hoge 
hekken waardoor de overlast voor de omgeving ook 
minder is. Dus voetballen op onze velden: prima, maar 
dan op veld 2 (en geen geluidsoverlast graag!)   

Het Bestuur
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door: De sponsorcommissie

Teams in een nieuw jasje

Ook het afgelopen seizoen is de sponsorcommissie erin geslaagd vele nieuwe sponsoren binnen te halen 
voor de club, Spirit is afhankelijk van sponsoren. Sponsorgeld is één van de grootste inkomsten om de club 
financieel gezond te houden. Het afgelopen seizoen zijn er weer een aantal teams in het nieuw gestoken:

spirit 1  |  Goos Communicatiemakers & Nic Visser Kantoorwereld

spirit 3  |  Vuik en Zn. Expeditie B.V.

spirit A1  |  Gego Expert & Gego Bike Totaal

spirit C1  |  KPW International, AMG Bouw & Waterman Installatietechniek

spirit 2  |  C. Spek BV & Spek Kozijn Techniek

spirit 4  |  A. Snoei Onderhoudsbedrijf

spirit b1  |  ERP Trading

spirit d1  |  Terberg Systemen & Totaal Installaties

Foto’s: 
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vervolg: Teams in een nieuw jasje

spirit d4  |  BK Computers

spirit e7  |  Rijnmond Meubel Transport

spirit f4  |  Optiek Nu

scheidsrechters  |  Facet Accountants en Adviseurs

spirit d6  |  IBC

spirit f2  |  Goudse Accu Centrale

horeca team  |  Plus Vergeer

Voetbalschool  |  Traffic ID & Machinefabriek van der Waal
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Van rebels naar rots in de branding

“Ik ben trots op de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt”
De cijfers liegen niet, de feiten spreken voor zich. Voor me zit Spirit’s ultieme Prijzenpakker. Prijstechnisch 
gezien is Bjorn Zierts de meest succesvolle speler aller tijden van Spirit 1. Ga maar na. Zierts maakte als jong 
broekie deel uit van de ploeg die in 2001 via de nacompetitie naar de tweede klasse promoveerde, was in de 
seizoenen 2006/2007 en 2007/2008 de rechtermiddenvelder van de kampioensploeg van trainer Kees van 
der Poel en was in 2011 het slot op de deur van het team dat onder trainer Patrick van Loo de titel pakte in 
de derde klasse B. Ik geloof niet dat er iemand anders is die een dergelijk CV kan overleggen. 

“Dat zal toch wel meevallen,” zegt Zierts als ik hem vertel dat hij prijstechnisch gezien Spirit’s meest succesvolle 
speler is. Als ik hem overtuig dat het toch echt zo is, slaat bescheidenheid om in verbazing. “Meen je dat nou? Ha, dat 
gelooft niemand.” Verbazing wordt vervolgens trots. “Toch best apart,” zegt de Ouderkerker zacht. “Mooi man.” Een 
glimlach verschijnt vervolgens op zijn gezicht. “Ik ben niet voor niets bij Feyenoord weggegaan hè (Zierts speelde 
een jaar in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, red.). Ik wilde om de prijzen spelen,” zegt hij lachend. Samen 
met Zierts blik ik terug op de successen van toen. We praten over zijn comeback tegen Monster, over zijn transfor-
matie van middenvelder naar laatste man en over zijn “rebelse” jaren in de selectie. “Ik heb mezelf behoorlijk wat 
duels onthouden in Spirit 1.”

De PrOMOTIe 2000/2001 
“Het was een wat ouder team,” weet Zierts nog. 
“Michel Groen en ik waren de jonkies,” vervolgt hij. “Ik 
geloof dat het mijn tweede of derde jaar bij de seni-
oren was. Voetballend was het allemaal niet zo heel 
best wat we lieten zien. Maar we waren wel echt 
een team, gingen voor elkaar door het vuur. 
Voorin liep Jeroen de Zeeuw, die was echt 
razendsnel. We speelden daarom regel-
matig op de counter.” Met een promotie 
hielden niet veel mensen rekening, 
vertelt Zierts. “We verwachtten een 
beetje in de middenmoot te gaan 
spelen en volgens mij hebben we 
ook lang zesde of zevende gestaan.” 
Een eindsprint volgde echter. Een 
eindsprint die zo sterk was dat 
Spirit bijna kampioen werd. Op 
de slotdag ging het echter mis. 
“We moesten van Oude Maas 
winnen, maar dat gebeurde niet. 
Een grote tegenvaller,” blikt Zierts 
terug. “Na die wedstrijd had ik dan 
ook absoluut niet het gevoel dat 
we het via de nacompeti-
tie zouden redden.” 
Wat niet verwacht 
werd, gebeurde toch. 
Hoe was dat? “Ik was 
geblesseerd voor de 
finale,” herinnert hij 
zich. “Toch heb ik me la-

ten oplappen en heb ik nog 10 minuten 
mee kunnen voetballen.” Het was het 
waard. “Wat er na het laatste fluitsig-
naal gebeurde was echt mooi, wat een 
happening!”

Zierts, tegenwoordig laatste 
man van het eerste elftal, 

speelde toen nog rechts-
half. Op die positie kon 

hij zijn belangrijkste 
wapen, zijn trap, 

regelmatig 
in stelling 
brengen. “Die 

traptechniek 
heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik 
heb altijd al hard kunnen schieten,” 
vertelt Zierts. “Nog steeds kan ik ge-
nieten van een mooie lange trap op 
maat. Snelheid heb ik niet echt, maar 
dat was destijds ook niet nodig. Ik 
legde de ballen gewoon vanaf de zij-
lijn in de zestien. Berry de Jong stond 
in de spits. Daar heb ik behoorlijk wat 
assists op gegeven. Ik heb in die tijd 
ook wel beslissende doelpunten ge-
maakt, eentje zelfs vanaf 35 meter. Al 

denk ik achteraf dat ik meer had kun-
nen scoren.” Dat hij in die tijd te weinig 

gescoord heeft, had niet alleen voetbal-
technische redenen, geeft Zierts toe. “Ik 

Datum: 04-06-2012  Tijd: 19.30 uur  Locatie: Dorpsstraat  Drankjes: 1 Koffie, 1 Cola

Tiss | Björn Zierts
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vervolg: Tiss | Björn Zierts

was geen makkelijke jongen,” blikt hij terug. “Ik was 
erg overtuigd van mijn eigen gelijk. Ik had mijn eigen 
beeld van het voetbal en daar kon niemand eigen-
lijk iets aan veranderen. Natuurlijk zeiden de oudere 
spelers daar wel eens iets van. Maar ik was eigenwijs, 
trok me van niemand iets aan. Het was ook nooit mijn 
eigen schuld, ik wees altijd naar de trainer of naar an-
deren. Het besef dat ik toen verkeerd bezig was, is pas 
later gekomen. Jammer, want het heeft me behoorlijk 
wat wedstrijden in Spirit 1 gekost. En misschien ook 
wel een paar prijzen.”

KaMPIOenSCHaP I 2006/2007
“In eerste instantie zat ik niet op een lijn met de 
trainer,” vertelt Zierts. “Ik speelde in het tweede,” gaat 
hij verder. “Tot halverwege het seizoen, Monster-uit. 
Ik was in die periode goed bezig in het tweede. Chris 
van der Poel was destijds trainer en die wist precies 
wat ik nodig had. Ik keek tegen hem op. Hij stimu-

leerde me en gaf me op de juiste momenten 
op mijn donder. Ook Marco Vuik was in die 

periode belangrijk. Die wist precies hoe 
je met jongere spelers om moest gaan. 

Heerlijk om mee samen te spelen. Voor 
de wedstrijd tegen Monster vroeg 
Kees (Van der Poel, red.) of ik op de 
bank wilde komen zitten bij het eer-
ste. Al vroeg in de wedstrijd viel er 
iemand geblesseerd uit en kreeg ik 
de kans. Dat ging toen zo goed dat 
ik niet meer uit het eerste ben ver-

dwenen.” En hoe verliep die tweede 
seizoenshelft? “We wonnen vrijwel 

alles, hadden echt een gevoel 
van onoverwinnelijkheid.” 

En de kampioens-
wedstrijd. “Ja, 

zoiets vergeet 
je echt nooit 
meer. Als 
klein ventje 
stond ik al 
langs de lijn 
en was een 
kampioen-
schap met 
Spirit 1 
iets waar 
ik van 
droomde. 
Wat een 
explosie 

van vreugde was dat. Iedereen had er zo naar uitgeke-
ken. Niet zo gek als je ziet hoe weinig Spirit eigenlijk 
maar kampioen is geworden. Iedereen was hard aan 
een kampioenschap toe. Het was echt een geweldige 
dag. Het halve dorp was uitgelopen, vuurwerk op de 
Kerkweg, echt heel erg tof!”

Over zijn aandeel in de titel vertelt Zierts: “Ik had een 
dienende rol, speelde vooral controlerend rechts op 
het middenveld. Onze linkerflank was heel aanvallend 
en ik hield het elftal in balans. Natuurlijk wil iedereen 
scoren, maar je moet ook reëel zijn. Ik was niet de 
beste voetballer van het elftal en deed gewoon mijn 
ding. Daar had ik vrede mee.” Het leverde bovendien 
succes op. Dat hij een jaar later echter alweer met de 
schaal in zijn handen zou staan, had Zierts, net als vele 
anderen, nooit verwacht.

KaMPIOenSCHaP II 2007/2008
“We zaten in een flow, alles lukte gewoon.” Zierts 
probeert de titel in de tweede klasse te verklaren. 
“Natuurlijk heeft het ook met kwaliteit te maken. Er 
zat veel talent in het team, we ontwikkelden ons. We 
hadden gewoon een heel goed elftal, met spelers die 
het verschil konden maken. En als je dan ook nog in 
de “winning mood” zit, lijkt iedere bal precies goed te 
vallen. En ik denk dat we ook wel wat geluk hadden 
dat we in de Haagse afdeling zaten. Ik schat de Rot-
terdamse poule toch iets sterker in.” Over zijn eigen 
prestaties zegt de Ouderkerker: “Ik was niet vaak de 
beste man op het veld, maar kon wel op een andere 
manier belangrijk zijn. Ik wilde gewoon iedere week 
een 7 spelen. Ik moest het vooral hebben van mijn 
coaching.” Toch stond hij dat seizoen eenmaal vol 
in de schijnwerpers. “Semper Altius-uit.” Zierts weet 
direct waar ik het over heb. “Het stond 0-0 en vlak 
voor tijd miste ik een levensgrote kans. Echt, vanaf 
5 meter schoot ik die bal 3 meter over. Ik voelde me 
best schuldig ja. Tot ik in de laatste minuut en die bal 
vanaf dertig meter in de kruising ramde, wat een be-
langrijke goal was dat.” Ook de kampioenswedstrijd 
staat hem nog helder voor de geest. “Ja, dat was geen 
beste pot,” geeft Zierts toe. “Vroeg in de wedstrijd 
kwamen we ook nog eens 1-0 achter. Toen dacht ik 
wel even terug aan de wedstrijd tegen Oude Maas.” 

Het kwam gelukkig allemaal goed en opnieuw kon 
er feest gevierd worden in Ouderkerk. “Ook dat was 
een mooie dag. Maar toch, ondanks dat de prestatie 
knapper was, was de entourage toch iets minder dan 
een jaar eerder. Dat was ook niet te overtreffen. Toch 
een beetje gewenning hè,” zegt hij lachend. 

Foto: 
Erwin Spek FotografieDE TREFFER | 13clubblaD



vervolg: Tiss | Björn Zierts

Inmiddels had hij alles gewonnen bij Spirit, was hij 
eind twintig, heeft hij destijds wel eens een vertrek bij 
Spirit overwogen? “Nee, nooit,” zegt Zierts resoluut. “Ik 
zit hier echt op mijn plek. Ik heb er nooit een seconde 
over nagedacht om hier weg te gaan. Ik ken ieder-
een, ik ken de humor van iedereen. Daar hou ik van. 
Bovendien is mijn vader een echte Spiritman en groot 
supporter van het eerste. Hij vind het fantastisch dat 
ik in het eerste zit en komt iedere week kijken. Dat 
vind ik ook wat waard.” En dus bleef Zierts Spirit altijd 
trouw, ook toen er mindere jaren aanbraken.

KaMPIOenSCHaP III 2010/2011
Zierts is kort over de dubbele degradatie. “We be-
landden in een negatieve spiraal, erg jammer. Er is 
toen een hoop gebeurd en dat hoort niet bij Spirit. 
Maarja, sommige dingen houd je niet tegen,” aldus 
het commentaar van Zierts. Liever praat hij over zijn 
transformatie van middenvelder naar laatste man. 
“De trainer vertelde me dat hij een laatste man in me 
zag. Nou, dat was wel even wennen. Ik heb een drang 
naar voren en dat kon nu niet meer zo makkelijk. 
Toch paste ik me snel aan. Ik heb voldoende inzicht 
om de positie in te vullen en al snel realiseerde ik me 

dat ik ook op deze plek belangrijk voor het team kon 
zijn. Ik ben er gewoon mee aan de slag gegaan en 
inmiddels vind ik het een heerlijke positie. Daar wil 
niet meer weg. Ik heb plezier in het organiseren van 
de verdediging, wil het team graag op sleeptouw ne-
men.” En ook als verdediger werd hij kampioen met 
de hoofdmacht. “Ik heb altijd het vertrouwen gehou-
den dat het winnen vanzelf wel weer zou komen. De 
kwaliteit hadden we nog steeds, die kon niet ineens 
weg zijn. En gelukkig ging het op een gegeven 
moment ook weer lopen.” En dus was de opluchting 
groot? “Absoluut. Die degradaties hadden er toch in 
gehakt, deden pijn. Ik had echt zo’n gevoel van: “zie je 
wel, het kon niet weg zijn”. 

Inmiddels speelt Zierts 14 jaar in de selectie en is hij 
trots. Trots op het feit dat hij in Spirit 1 speelt, trots 
op het feit dat hij 3 kampioenschappen heeft mee-
gemaakt, maar ook trots op de ontwikkeling die hij 
doormaakte van “rebel” naar “rots in de branding”. “Ik 
heb stappen gemaakt. Ik ben kritischer op mezelf 
geworden, neem meer verantwoordelijkheid en ben 
zelfbewuster. Ik heb daar echt aan gewerkt de afgelo-
pen jaren. Daar ben ik trots op!”

Op 2 mei werden wij opgeschrikt door 
het overlijden op 56-jarige leeftijd van 

 Luuc Otterspeer

Luuc heeft zijn dappere strijd tegen zijn 
ziekte niet kunnen overwinnen.
 
Luuc was jarenlang actief voetballer bij onze 
club, en was in de jaren zeventig selectielid. 
De afgelopen jaren was hij actief in de donder-
dagavondcompetitie.
 
We herdenken Luuc als een altijd opgewekte 
kerel en een fijne voetbalvriend. Wij wensen 
zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe 
bij het dragen van dit enorme verlies.

Bestuur v.v. Spirit

Op vrijdag 11 mei schrok de vereniging wederom 
door het overlijden op 60-jarige leeftijd van 

 Gert Vis

Na een mooi werkzaam leven en een kort-
stondig ziekbed is Gert overleden.

Gert was de man achter Vis Staalbouw. De man 
van de grote reclame achterop De Treffer. De man 
met altijd een vrolijke glimlach. De man voor wie 
de vlag uitging op de dag dat hij het leven liet, 
omdat hij dat ook voor een ander deed.

We herdenken Gert als een fijne vent. Wij wensen 
zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel 
sterkte toe. Wat blijft zijn mooie herinneringen.

Bestuur v.v. Spirit 
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Chris van der Poel, Dirk-Jan Goudswaard, Diede de Leeuw en René Groen

Prijzenpakkers!

“HeeL MOOI DaT GeVOeL DaT je OnVerSLaanBaar BenT”

Sinds vv Spirit in 1955 lid werd van de KnVB werd het eerste elftal van de club vijf maal kampioen. In het 
seizoen 1968/1969 werden de Ouderkerkers na 15 overwinningen, 1 remise en 4 nederlagen kampioen in de 
4de klasse. Vervolgens moesten de geel/witten liefst 26 seizoenen wachten op een nieuwe titel. In het seizoen 
1994/1995 kroonde de hoofdmacht zich na 14 overwinningen, 6 gelijke spelen en slechts 2 verliesbeurten 
tot kampioen in de derde klasse. Vervolgens moet Spirit weer 12 jaar lang wachten op nieuw zilverwerk. Des 
te opvallender is het dat de Kanaries de prijzenkast sinds de eeuwwisseling liefst 3 maal aanvulden. In de 
jaargang 2006/2007 toonde het vlaggenschip onder leiding van trainer Kees van der Poel zijn suprematie in 
de derde klasse (16 overwinningen, 5 puntendelingen en slechts 1 nederlaag (nadat de titel al een feit was). 
een jaar later werd dit huzarenstukje herhaald in de tweede klasse en kon de vlag opnieuw uit in Ouderkerk. 
Tot veler verassing vond Spirit zich na 22 duels (14 zeges, 2 gelijke spelen en 6 nederlagen) terug aan de kop 
van de tweede klasse. Drie seizoenen later pakte het eerste elftal de verwachte titel in de derde klasse (17 
overwinningen, 2 remises en 7 verliespartijen). Conclusie: gemiddeld gezien wordt Spirit 1 eens in de elf jaar 
kampioen. een kampioenschap kan dan ook gerust heel bijzonder genoemd worden en niet heel veel spelers 
viel deze eer ten deel. Met veel genoegen blikken “Prijzenpakkers” Chris van der Poel (1994/1995), Dirk-jan 
Goudswaard (2006/2007), Diede de Leeuw (2007/2008) en rené Groen (2010/2011) dan ook terug op hun 
bijzondere prestatie. Ik praat met hen over de verwachtingen voorafgaand aan het kampioensjaar, dat gevoel 
van “dit kan niet meer fout gaan” en de ontlading na het laatste fluitsignaal. “Het was echt een gekkenhuis.”

“Voor het seizoen 93/94 vertrokken er veel spelers bij 
Spirit,” vertelt Van der Poel. Hij noemt onder meer Arie 
Lingen, Martin van Vuuren, Marc van der Zee en Alex 
van der Made. “Voorafgaand aan dat seizoen lagen de 
verwachtingen dus niet heel erg hoog. Sterker nog, 
handhaving was het doel,” blikt Van der Poel terug. “Toch 
eindigden we dat seizoen netjes in de middenmoot. Een 
jaar later (alleen Van Vuuren keerde terug, red.) was een 
kampioenschap dus zeker niet de doelstelling. We zetten 
in op een plek in de middenmoot.” Dat was in 2006 wel 
anders, vertelt Goudswaard. “De jaren ervoor speelden 
we steeds nacompetitie en waren we twee keer dicht 
bij promotie. In 2005 bereikten we zelfs de finale. Door 
een gebrek aan ervaring konden we die laatste stap 
echter maar niet zetten,” vervolgt de voormalig mid-
denvelder. “Gelukkig vertrokken er in die periode weinig 
spelers waardoor we als team konden blijven groeien. 
Met de komst van Niels de Jong en de doorstroom van 
enkele talentvolle jeugdspelers kon een kampioenschap 
gewoon niet lang meer uitblijven.” Een jaar later hadden 
weinigen rekening gehouden met een nieuwe titel. 
“We bleven toen wel compleet,” vertelt De Leeuw. “Maar 
gezien het feit dat we net kampioen waren geworden, 
waren we al blij als we ons in het linker rijtje konden 
nestelen.” Na twee degradaties, was de hoofdmacht het 
in het seizoen 2010/2011 aan zijn stand verplicht om 
kampioen te worden, aldus Groen. “Ja, de verwachtingen 
waren hooggespannen, ondanks het feit dat aanvoerder 
Richard van Cappellen stopte en Tim van Diejie en Elgar 
Mudde terugkeerden naar hun oude club,” vertelt de 

linkspoot. “Wie we daarvoor terugkregen? Niemand van 
buitenaf. Vanuit de jeugd kwamen Ruben de Vries en 
Roy Valk erbij. En in een later stadium ook keeper Basti-
aan Haasnoot.”

aLLeS-Of-nIeTS
Wanneer was nu voor het eerst het moment dat jullie 
dachten: wij kunnen best eens kampioen gaan worden. 
“Wij hadden vanaf de eerste wedstrijd maar één doel: 
kampioen worden,” legt Goudswaard uit. “Een dergelijk 
moment was er volgens mij dat seizoen dan ook niet.” 
“Bij ons was dat eigenlijk hetzelfde,” valt Groen zijn 
oud-ploeggenoot bij. “Maar toen haalden we uit de 
eerste 5 wedstrijden, maar 3 punten. Dat was wel even 
schrikken,” gaat de Krimpenaar verder. “De kop was ver 
uit het zicht. Toen speelden we tegen Schoonhoven, de 
koploper op dat moment, een alles-of-niets-wedstrijd 
eigenlijk. We wonnen die wedstrijd met 6-2. Vanaf dat 
moment kwam het besef dat wij voor niemand in de 
competitie onder hoefden te doen.” Was dat in 94/95 
anders? De verwachtingen waren toen minder hoog-
gespannen. “Zo’n 6 a 7 wedstrijden voor het einde kwam 
dat besef,” antwoordt Van der Poel. “Wij bleven maar 
punten pakken en de concurrentie liet ze voortdurend 
liggen.” En in 07/08? “Het precieze moment weet ik niet 
meer,” zegt De Leeuw peinzend. “We pakten de eerste 
periode en hebben vanaf begin af aan bovenin mee-
gedraaid. Als ik dan toch een wedstrijd moet noemen, 
dan denk ik dat DUNO thuis (2-1 winst, red.) vlak na de 
winterstop de basis is geweest voor het kampioenschap. 
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We kwamen die wedstrijd achter, maar wisten dat uitein-
delijk toch nog om te buigen.”

DIT Kan nIeT Meer fOuT
En het besef: “dit kan niet meer fout”, kwam dat kort 
daarna? “Dat was vlak daarna ja, na de 1-1 uit bij ‘s-
Gravenzande,” vervolgt de oud-doelman en huidige 
keeperstrainer van de A-selectie. “Dat was misschien wel 
onze grootste concurrent. Toen had ik sterk het gevoel: 
het zal toch niet gebeuren!” Goudswaard herkent dat 
gevoel. “Bij ons was het er al aan het begin van de tweede 
seizoenshelft. Concurrenten VVOR en Lombardijen 
bleven maar punten verspelen. Wij daarentegen wisten 
niet eens meer wat verliezen was. We verloren maar één 
potje dat seizoen!” Het besef dat het niet meer fout kon, 
drong bij de kampioensploeg uit 1995 pas laat door. “Drie 
wedstrijden voor het einde speelden we tegen directe 
concurrent Voorschoten. We wonnen met 2-1,” blikt Van 
der Poel terug. “Met nog twee wedstrijden te gaan (voor 
een overwinning kreeg je destijds 2 punten, red.) was het 
gat 3 punten. Dat kon niet meer fout.” Een zelfde gedach-
te had Groen, nadat zijn ploegmaats en hij 5 wedstrijden 
voor het einde in de blessuretijd van Zestienhoven won-
nen. “Nee, toen kon het eigenlijk niet meer mis gaan.”

Toch moet je het dan nog maar even doen. Hoe was dat, 
het spelen van een kampioenswedstrijd? “De voorbe-
reiding verliep relaxed,” vertelt Groen. “De helft van de 
groep was al 1 of 2 keer kampioen geworden en wist 
dus wat er bij een dergelijke wedstrijd kwam kijken.” 
“Maar natuurlijk ben je wel nerveus,” vult De Leeuw aan. 
“Je bent toch heel de week met die wedstrijd bezig.” 
“Ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn eerste 
actie met bal en al over de zijlijn wandelde,” springt 
Goudswaard lachend in. “Dat was toch echt de span-
ning. Gelukkig verdween die na een minuut of tien. Het 
scheelde dat we met Maasdijk een laagvlieger troffen 
en we in de weken erna ook nog kampioen konden 
worden.” “Ik heb nog nooit een goede kampioenswed-
strijd gespeeld,” geeft De Leeuw toe. “We kwamen zelfs 
door een fout van mij met 0-1 achter. Gelukkig stond er 
voor de tegenstander (Valken ‘68, red.) niet veel meer op 
het spel en kregen we snel de controle over de wedstrijd 
terug.” Ook de kampioenswedstrijd van het team uit 
2011 was geen beste. “We speelde tegen Zuiderpark en 
die ploeg was al gedegradeerd,” weet Groen nog. “Zij 
lieten zich makkelijk naar de slachtbank leiden. Het werd 
6-1, maar doordat we weinig tegenstand kregen, werd 
het nooit echt een wedstrijd.” Dat was voor Van der Poel 
en consorten wel anders. “We speelden tegen SV’35, een 
vervelende (aso)ploeg uit Den Haag die schoppen en 

intimideren tot kunst had verheven,” vertelt hij. “We kwa-
men nog tweemaal op achterstand ook, maar bleven 
rustig. Uiteindelijk werd het 2-2, genoeg voor de titel.” 

rIKKIe In Oranje
Vervolgens vertellen de mannen met een glimlach 
over de ontlading en het feest na de wedstrijd. “Het was 
fantastisch om bij Spirit terug te keren. Alles was versierd 
vanaf de poort tot in de kantine,” weet Van der Poel nog 
goed. “Wat een mensen en wat een bier,” vervolgt hij 
lachend. “Echt één groot feest. Mijn vrouw hoorde me 
midden in de nacht van mijlen ver aankomen vanuit de 
kantine, omdat ik liep te brullen “Rikkie in Oranje!” (Van 
der Poel was net vader geworden van een zoon, red.). “De 
ontlading was enorm,” herinnert De Leeuw nog. “De laat-
ste 6 wedstrijden wonnen we allemaal met één doelpunt 
verschil. Als je na het spelen van zoveel finales, het in 
eigen huis afmaakt dan is dat geweldig. Ik paste gewoon 
de kantine niet meer in, zo druk was het!” Voor Groen was 
de dag extra bijzonder. Een dag eerder trouwde hij en 
een dag later vertrok hij op huwelijksreis. “Daarom moest 
ik wat eerder weg, maar het schijnt erg gezellig te zijn 
geweest,” vertelt Groen met een knipoog. Goudswaard 
spreekt van “een gekkenhuis!” “Mensen die het veld op 
renden, je omhelsden, een tocht door het dorp terwijl 
honderden mensen langs de kant stonden, geweldig!”

Wat maakt een team of beter wat maakte hun team nou 
een kampioensploeg? Groen benadrukt dat een team 
uit een mix van verschillende spelers moet bestaan. 
“Jong en oud, voetballend vermogen en fysieke kracht, 
wij hadden echt de ideale mix. Daarnaast maakten we 
gemiddeld drie goals per wedstrijd en was de sfeer heel 
goed.” Van der Poel prijst de eenheid die er binnen hun 
team was. “We opereerden als een echt team, speelden 
goed positiespel bovendien. We gingen voor elkaar 
door het vuur. Daarnaast wisten we van elkaar wat we 
konden, maar ook vooral wat we niet konden. Voetbalin-
telligentie heet dat toch?” zegt hij grijnzend. Daarnaast 
noemt Van der Poel de geluksfactor. “Zo kregen we dat 
seizoen ongeveer 10 strafschoppen. Die ik vervolgens 
allemaal benutte,” voegt hij daar snel lachend aan toe. 
“En iedereen was er gewoon elke zaterdag. Pas in zo’n 
jaar merk je wat een eer het is om in Spirit 1 te spelen en 
dat het, het waard is om je vakanties of weekendjes weg 
buiten het voetbal om te plannen.” De Leeuw noemt 
de balans in het team en spreekt over puzzelstukjes 
die in elkaar moeten vallen. “Een mix van stofzuigers en 
afmakers,” legt hij uit. “En enkele mannen met een grote 
bek. Nou ja, maak daar maar van: één man met een grote 
bek,” verwijst hij grinnikend naar zichzelf. Ook Gouds-
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waard roemt de eenheid en het vertrouwen in elkaar, 
maar noemt toch ook de individuele klasse. “Soms heb je 
van die wedstrijden die op slot zitten en dan is het lekker 
als je 1 of 2 spelers hebt die dan wat kunnen forceren. 
In onze ploeg zat alles, we speelden heel aantrekkelijk. 
Maar we hadden wel een paar jaar nodig om dat niveau 
te bereiken.”

een fLOw
Tenslotte vraag ik de heren naar het hoogtepunt van 
het jaar. De Leeuw: “Ik vind het vooral mooi dat ik aan 
het einde van mijn loopbaan nog twee kampioenschap-

pen heb gepakt en zowel uit als thuis kampioen ben 
geworden.” Groen noemt het hele weekend een groot 
hoogtepunt. “Trouwen op vrijdag, twee keer scoren in de 
kampioenswedstrijd op zaterdag en zondag op huwe-
lijksreis, dat zegt genoeg toch.” Van der Poel: “Dan kies 
ik toch de wedstrijd tegen Voorschoten, onze directe 
concurrent. We wonnen 2-1 en ik scoorde twee straf-
schoppen.” Goudswaard: “Voor mij was vooral het gevoel 
van onverslaanbaar zijn heel mooi. Als je als team in een 
flow zit dan is dat heerlijk voetballen!”

Maarten Tissink

door: Simone van Zwienen

Hand in hand met Bennie Wijnstekers

Oud-feyenoorder Ben wijnstekers vermaakte sponsors, vrijwilligers en de mannen van het eerste van v.v. 
Spirit donderdag 26 april tijdens de jaarlijkse sponsoravond. Hun kennis van feyenoord en de Ouderkerkse 
voetbalvereniging is op de proef gesteld en de Ondernemersclub Vrienden Van Spirit is officieel opgericht.

Oud-Feyenoorder Wijnstekers 
vermaakte sponsors, vrijwilligers 
en de mannen van het eerste 
van v.v. Spirit donderdag 26 april 
tijdens de jaarlijkse sponsoravond. 
Hun kennis van Feyenoord en de 
Ouderkerkse voetbalvereniging is 
op de proef gesteld en de Onder-
nemersclub Vrienden Van Spirit is 
officieel opgericht.
 
Ruim honderd Spiritkenners verza-
melden zich donderdag bij Radder 
Horeca Totaal. Oud-Feyenoorder 
Ben Wijnstekers, zette de boel op 
stelten. De Rotterdammer geeft 
tegenwoordig voetbalclinics bij 
Feyenoord Soccer School. ,,Ik denk 
dat oud-Spiritspeler Stefan de Vrij 
het Nederlands elftal over een paar 
jaar wel haalt,” wist Wijnstekers te 
vertellen. De Vrij zou de eerste Ou-
derkerker zijn, die het zover schopt. 
Oud-Spirit junior Ebi Smolarek 
speelde wel voor een nationaal 
elftal, maar dan het Poolse.

QuIZ
Hoeveel jaar bestaat De Kuip? Wan-
neer is Spirit opgericht? Hoeveel 
bezoekers passen er in het Feyen-
oord stadion en hoe heet de mas-
cotte van Feyenoord? De aanwe-
zigen staken massaal rode en gele 
kaarten in de lucht tijdens de quiz. 
Dat bleek nog niet zo makkelijk. 
Drie heren en één dame behaalde 
de laatste ronde: een balletje hoog-
houden. Wijnstekers reikte met een 
knipoog het boek Wij houden van 
de club met 36 verhalen over de 
liefde voor Feyenoord als prijs uit 
aan een verrassende winnares.

VeILInG
Een schilderij een Excelsiorbal en 
Sparta-shirt, een Feyenoordbal en 
voetbalschoenen van Ron Vlaar 
werden geveild tijdens de veiling 
van de sponsorcommissie. Het 
voetbalshirt van Stefan de Vrij 
met handtekening is als topper 
verkocht voor ruim 500 euro. 

VrIenDen Van SPIrIT
Na een intensief voortraject is het 
eindelijk zo ver. De Ondernemers-
club Vrienden Van Spirit is opge-
richt. Meer dan tien ondernemers 
sloten zich op de ondernemers-
avond aan bij de club. De onderne-
mersclub stelt zich met name tot 
doel het bieden van een platform 
voor ondernemers die Spirit een 
warm hart toedragen, waarbij de 
mogelijkheid tot netwerken bin-
nen de ondernemersclub voor de 
ondernemers hand-in-hand gaat 
met het verbeteren van de faci-
liteiten rondom het 1e elftal van 
de voetbalvereniging. De eerste 
vrienden die zich tijdens de avond 
aanmeldden kregen een leren 
wedstrijdbal toegeworpen.

De dagen na de oprichting hebben 
zich spontaan nog enkele onder-
nemers aangemeld waardoor de 
club nu al uit meer dan 15 leden 
bestaat.
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door: Gert Visser

Sportvrienden

Op deze plaats heb ik eerder geschreven over de 
betekenis van de zaterdag. Ik doe het hieronder weer. 
Honderdduizenden kinderen en  volwassenen trekken 
op die dag van de week naar de sportvelden voor veel 
sportplezier. Ook ik kijk er naar uit. Als de meeste men-
sen nog op één oor liggen, zijn wij met de werkploeg al 
bezig met de sportdag. Velden in orde maken, kleed-
kamers indelen, de eerste koffie zetten, noem maar op. 
Een natuurlijk veel lol maken met elkaar. 

Als ik dat op verjaardagen weleens aan mensen vertel 
is steevast de opmerking ‘hoe kan je dat  na een drukke 
werkweek’ en ‘waar heb je zin in zo vroeg in de mor-
gen’. Ik vertel dat het juist deze ochtend voor mij geen 
enkele moeite kost om vroeg op te staan. Als ik in de  
ochtendmist, regen of in het voorjaar in het opkomend 
zonlicht met een aantal cornervlaggen in mijn handen 
loop heb ik het naar mijn zin. Is dat raar?  

Toen ik het boek onlangs het boek ‘Geluk. The World 
Book of Happiness’ aan het lezen was wist ik het zeker, 
dat is niet ‘raar’. Juist deze kleine momenten zijn in een 
mensenleven uitermate belangrijk om optimistisch het 
leven te bekijken. Wat voor boek is dat zullen jullie den-
ken? Het is een verzameling van honderd interviews 
met ’geluksprofs’ over de hele wereld, en tegelijk een 
bundeling van adviezen en levenswijsheden.  

Wat een levenswijsheid ging mij al lezend in het boek 
voorbij. Aanvankelijk dacht ik dat geluk en pech je ge-
woon overkomen, maar ik heb nu geleerd dat dat niet 
altijd zo is is. Geluk kan je ook leren. Let wel, het gaat 
hier om ‘duurzaam geluk’, geen kortdurend ‘verslavend 
geluk’. Hieronder wordt verstaan: drugs en verslavin-
gen, het najagen van succes en status, saaie ontspan-
ning en je terug trekken op jezelf’. 

Duurzaam geluk is veelal ‘het kleine’ wat in een men-
senleven zo belangrijk is. Vaak iets wat niet stoffelijk is. 

De meeste indruk op mij maakte het advies van een 
Oostenrijkse professor. Hij kortte het af met de drie F’s. 
Die staan voor Fit, Friends en Fun. Fit spreekt voor zich: 
blijf fit en verzorg jezelf. Friends staat voor vriendschap, 
voor sociaal geluk als je zeker weet dat je hechte familie- 
en vriendschapsrelaties kent waarop je volledig kunt 
vertrouwen. Fun staat uiteraard voor plezier maken.  

Ik kom weer terug op die zaterdag, omdat die drie F’s bij 
mij op zaterdag zo bij elkaar komen.  Sport kijken, vrien-
den ontmoeten en plezier beleven. Ook na de wedstrij-
den geniet ik van de leuke gesprekken met sportvrien-
den. Het zijn van die momenten die je niet wilt missen. 
Uiteraard gaat het over de sportmomenten van de week, 
over oude herinneringen, maar ook over serieuze zaken 
in het leven. Het delen van dit alles met je sportvrienden 
geven mij in ieder geval enorme positieve energie.  

Afgelopen voorjaar beleefde ik persoonlijk een ‘geluks-
moment’ bij uitstek. Toen ik op een zaterdagmiddag 
in het vroege voorjaar naar het voetballen stond te 
kijken, kwam mijn vrouw met onze kleinzoon van twee 
jaar voor het eerst het Spiritcomplex oplopen. Van 
verre zag hij mij al staan en kwam hij onder de kreet 
‘opaaaa’ aangesneld met zijn fietsje. U begrijpt dat dit 
moment in mijn geheugen gegrift blijft.  Spelen met 
je kleinzoon in de speeltuin van je eigen club. Is er iets 
mooiers???!!! 

Het seizoen zit er op, ik kijk al weer uit naar het nieuwe 
seizoen. Ik wens een ieder veel geluk in de vakantie. 

Gert Visser

Oud frituurvet levert Spirit geld op!
Sinds kort hebben wij via onze sponsor AVR Van 
Gansewinkel een overeenkomst om oud frituurvet in 
te zamelen, welke door Van Gansewinkel vervolgens 
verwerkt wordt tot bio-brandstof. Voor ieder ingele-
verd vol vat frituurvet ontvangen wij als vereniging 
een mooi bedrag welke ten goede zal komen aan de 
gehele vereniging. 

Ook u kunt uw oude frituurvet bij ons inleveren. De 
(blauwe) vaten staan bij de garageboxen achter de 
kleedkamers 9 t/m 12. 

Uiteraard kunt u ook aan een van de mensen van ons 
horecateam vragen waar u met uw oude frituurvet 
heen kan. 
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door: Ariën Oskam 

Scudetto voor Spirit 5

In de zomer 2011 heeft het 5e zich versterkt met twee 
spelers uit het 3e. Arjan van Bokhoven zorgt voor jong 
bloed in de selectie. Maar met respect voor Arjan, de 
belangrijkste versterking is die van nestor Martin van 
Vuuren die na een jaar in het 3e terugkeert bij Spirit 5. 
Zijn ervaring en rust achterin kan Spirit 5 goed gebrui-
ken. In de eerste bekerwedstrijd tegen Schoonhoven 
een teleurstelling: Van Bokhoven raakt geblesseerd tot 
na de winterstop. 

uITSLaGen TOT De wInTerSTOP:
Spirit 5 - SVS 3 2-3
VVOR 5 - Spirit 5 1-6
Spirit 5 - CWO 5 4-0
Swift Boys 4 - Spirit 5 1-3
Spirit 5 - Xerxes/DZB 5  5-0
Zestienhoven 5 - Spirit 5 0-2
HOVDJSCR 3 - Spirit 5 1-4
Hillegersberg 1 - Spirit 5 1-4

Als de rookwolken in de winterstop zijn opgetrokken 
staat Spirit riant aan kop met een voorsprong van 5 
punten op nummer twee Swift Boys. In de winterstop 
wordt flink gewerkt aan de teambuilding met een 
avondje sushi eten en stappen in Rotterdam en het 
weekendje weg naar de Ardennen in een huis met 
zwembad, jacuzzi, poolbiljart, darts en ander vertier. 
Het alcohol vloeit rijkelijk en er wordt veel gepokerd en 
gelachen.

uITSLaGen In 2012 TOT 3 MaarT: 
Rohda ’76 6 - Spirit 5 3-6
SVS 3 - Spirit 5 1-2
CWO 5 - Spirit 5 0-3
Spirit 5 - Swift Boys 5 2-3 *  

* Op 3 maart 2012 komt nummer twee Swift Boys op 
bezoek. Winnen betekent een bijna niet meer in te ha-
len voorsprong van acht punten en een zeker kampi-
oenschap. Verliezen betekent spanning terug want dan 
loopt het verschil terug tot twee punten. Spirit speelt 
verkrampt. Ook na een 1-0 voorsprong. Swift Boys 
maakt gelijk en belegert na rust het doel van Wouter. 
Via een counter en een uitstekende combinatie van 
Erwin “Blub” de Raaf maakt Mattias Middelkoop 2-1. 
De blijdschap is van korte duur. Swift Boys maakt weer 
gelijk en komt zes minuten voor tijd op een 2-3 voor-
sprong door een fenomenale vrije trap van de spits. 
Meteen na de aftrap wordt linkshalf Leon Middelkoop 
getorpedeerd door diezelfde spits. De scheids bedenkt 

zich niet en staakt de wedstrijd vijf minuten voor tijd. 
Spirit lijkt vervolgens in het voorjaar te bezwijken 
onder de druk van de koppositie. Het wint wel van 
Xerxes/DZB, VVOR en Rohda ‘76 maar verliest op eigen 
veld met 4-5 van een goed spelend Hillegersberg. Maar 
vooral het 1-1 gelijkspel thuis tegen Zestienhoven doet 
pijn en betekent dat Swift Boys de koppositie over-
neemt er van uitgaande dat de stand van de gestaakte 
wedstrijd 2-3 voor Swift Boys blijft. 

De KNVB beslist dat de 5 resterende minuten moeten 
worden uitgespeeld. Swift Boys staat inmiddels één 
punt voor met een wedstrijd meer gespeeld. Blijft het 
2-3 dan pakt Swift Boys het kampioenschap. Weet Spirit 
gelijk te maken dan blijft het verschil één punt en kan 
Spirit thuis met winst tegen HOVDJSCR de titel pakken. 
12 mei 2012: Swift Boys loopt zelfverzekerd het sport-
complex binnen. En heeft vuurwerk bij zich om de titel 
te vieren. De wedstrijd begint met een vrije trap net 
over de middenlijn op de helft van Swift Boys. Martin 
van Vuuren achter de bal. Een perfecte trap volgt die 
met snelheid ter hoogte van de penaltystip komt. Een 
Swift Boys verdediger klimt de lucht in maar komt niet 
hoog genoeg en kopt de bal naar achteren…de Swift 
Boys keeper duikt nog maar is te laat: 3-3! Een geel 
voetbalorgasme van gejuich is het gevolg. Na enkele 
uitverdedigende acties blaast Arie Lingen voor het 
einde. 3-3, Spirit heeft het kampioenschap voor het 
grijpen!! Het wonder van Ouderkerk is een feit. 

Zaterdag 19 mei is HOVDJSCR, kanonnenvoer voor 
Spirit. Met een klinkende 6-1 zege pakt Spirit 5 de 
scudetto met promotie naar de reserve 4e klasse!  Het 
kampioenschap werd uitgebreid gevierd op het veld, 
op het terras bij Spirit en bij sponsor Eetcafé De Bruin.

Op naar de 4e klasse!
namens Spirit 5
ariën Oskam

Foto: 
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Tekst en foto’s: Simone van Zwienen  

Zo vader, zo zoon

jongens treden vaak in de voetsporen van hun grote 
voorbeeld: pa. In de rubriek Zo vader, zo zoon komen 
voetbalfamilies aan bod. Deze keer: Theo en Tom van 
Zwienen. Valt voetbaltalent te vermenigvuldigen? Bij 
de familie Van Zwienen lijkt de appel niet ver van de 
boom te vallen of in dit geval de voetbal van de schoen.

Theo van Zwienen (54) moest als 12-jarig jochie lullen als 
Brugman, voordat hij van zijn ouders op zijn fiets naar de 
velden van Spirit mocht. De Krimpenaar heeft als spits 
en voorstopper zo’n beetje elk elftal gehad: C1, B1, A1 en 
later naar het vijfde, vierde, derde en een aantal vetera-
nenteams. Een blessure liet Van Zwienen wat vaker aan de 
kant zitten. Ruim 42-jaar later speelt hij voornamelijk met 
centen als penningmeester van de club.

Zoon Tom van Zwienen (18) speelt een beter balletje. De 
allround voetballer kwam de laatste twee jaar uit voor 
A1 en stapt komend seizoen over naar de senioren. De 
student Financiële administratie aan het Zadkine in Rotter-
dam gaat buiten het veld wel zijn pa achterna, die een VZA 
Administratiekantoor en vuurwerkwinkel VZA Vuurwerk 
runt in de Krimpense Stormpolder. 

Zo heren, wat zijn jullie voetbalkwaliteiten?
Theo: ,,Ik ben een voetballer zonder talent. Ik moest het 
vroeger van keihard werken hebben. Als voorstopper liet 
ik de mannetjes door de lucht vliegen, dat mocht toen 
nog. Nu strooien ze met gele en rode kaarten. Ik verliet 
het veld nooit met een schoon broekie.”
Tom: ,,Ik ga voor snelheid en techniek.”

wie heeft er nou meer talent?
Tom: ,,Dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik heb hem 
nooit zien voetballen toen hij nog in topvorm was.”
Theo: ,,Tom beheerst absoluut meer techniek.” 

wat hebben jullie tot dusver bereikt op het 
kunst- of grasveld van Spirit?
Theo: ,,Ach, een paar keer jeugdkampioen geworden.”
Tom: ,,Kampioen in B3 en E4.”
Theo: ,,Het team van B3 speelde toen de laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen Gouderak B1. Ik was toen coach. 
Weet je dat nog, Tom!”
Tom: ,,Ja, natuurlijk.”
Theo: ,,Oh ja, ik ben ook nog op voetbalkamp naar Polen 
geweest met Ebi Smolarek, Jerzy Dudek en een bus vol 
Spiritmannen.”
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Tekst en foto’s: Simone van Zwienen  

Zo vader, zo zoon

Hoe zit het met jullie scorend vermogen?
Theo: ,,Ik was een topscorende spits in mijn eerste jaar 
bij A1. Het tweede jaar raakte ik geen pepernoot meer. 
In plaats van verkassen naar A2 nam ik de taak van 
voorstopper op me.”
Tom: ,,Ik ben niet echt een goaltjesdief.”
Theo: ,,En je lange afstandschoten dan?”
Tom: ,,Oh ja, die rollen er wel eens in.”

Geteisterd door blessures?
Theo: ,,Gescheurde enkelbanden, gescheurde kniebanden, 
onlangs aan mijn meniscus geopereerd en artrose. 
Slijtage, roept mijn vrouw altijd. Mijn carrière ging 
daardoor uit als een nachtkaars.”
Tom:  ,,Ik heb zwakke enkels. Dat heb ik van mijn pa, 
blijkt zo.” 

Zeg Tom, kan pa nog een balletje trappen?
,,Volgens mij niet. Van onze hond, een zwarte labrador, 
kan hij nog net winnen.”

Zeg Pa, wat vind jij van Tom’s voetbalvaardigheden?
,,Hij is links- en rechtsbenig. Hij heeft inzicht. Hij is op 
verschillende plaatsen in het veld inzetbaar, dus een 
bruikbare speler. En hij heeft ook nog eens zijn lengte 
en traptechniek mee.”

wat betekent Spirit bij jullie in huis?
Theo: ,,Teveel werk.”
Tom: ,,Dat onderwerp vliegt niet dikwijls over de keuken-
tafel. Vrouwen hebben de overhand bij ons in huis.”

wat zijn voetballend de overeenkomsten tussen jullie?
Tom: ,,We hebben kijk op het spelletje.”
Theo lachend: ,,Vanaf de bank!”

achter welk team sta jij?
Tom: ,,Valencia.”
Theo na lang denken: ,,Feyenoord.”

Maar Theo, jij valt zelfs in slaap bij een wedstrijd 
van het nederlands elftal?
,,Haha, ja dus het maakt me eigenlijk niet uit.”

wie schopt het verder?
Tom: ,,Ik, natuurlijk.”
Theo: ,,Het is zijn taak om eroverheen te gaan.’’
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Tekst: Maarten Tissink

Hij over...

Hoi Simone,

Ik heb met verbazing naar de ontknoping in de eredivi-
sie gekeken, want wat gebeurde er na het laatste fluit-
signaal? Op bijna alle velden werd feest gevierd! Neem 
nou Feyenoord. De spelersbus werd door duizenden 
supporters opgewacht. Spelers klommen op het dak van 
de bus om feest te vieren met de fans. Waarom? Omdat 
ze tweede waren geworden! Een club als Feyenoord, 
met zo’n stadion, zo’n achterban en zo’n uitstraling viert 
feest, omdat ze voor het eerst in 10 jaar tweede zijn ge-
worden. Dat kan toch niet! Ik heb na afloop geen speler 
horen zeggen dat hij eigenlijk verschrikkelijk baalt. Dat 
als Feyenoord een keer kampioen had kunnen worden 
het dit seizoen was geweest. Ik heb geen speler gehoord 
over de nederlagen tegen NEC, ADO, VVV. Pak voor de 
gein de stand er nog eens bij (Teletekst pag. 819) en doe 
het puntentotaal van Feyenoord eens plus zeven. Weet 
je wie ze dan gepasseerd waren op de ranglijst en wie ze 
dan het hele jaar hadden kunnen uitlachen? Precies ja! 
 
Wat is dat toch met Nederlanders? Een rondvaart door 
de grachten wanneer je de WK-finale hebt verloren, een 
ontmoeting met de koningin wanneer je een zilveren 
plak op de Olympische Spelen hebt behaald? Ik hoef 
toch niet uit te leggen dat de nummer 2 de eerste verlie-
zer is? Houden we gewoon zo van een feestje? Hebben 
we positiviteit nodig in deze economische tijden? Niets 
van dit alles, volgens mij is het een mentaal probleem, 
missen wij die echte winnaarsmentaliteit. We moeten 

af van de gedachte: “een tweede plek is toch ook best 
goed” of “het was al mooi dat we zo ver zijn gekomen”.
 
Weet je waarom Chelsea Barcelona uitschakelde? Omdat 
Lampard en Cole niet waren vergeten hoe het voelt om 
in de laatste minuut van Barca te verliezen. En waarom 
ze de Champions League wonnen? Omdat Cech en 
Drogba nog wisten hoe verschrikkelijk pijn het doet om 
de finale na strafschoppen te verliezen. Weet je waarom 
Real Madrid kampioen is geworden? Niet omdat ze 
tweede worden achter Barcelona ook best goed vonden. 
Nee, ze waren die constante vernedering gewoon hele-
maal zat. Verliezen was geen optie meer!
 
Spirit eindigde dit seizoen als promovendus in het lin-
kerrijtje. Best knap toch? Maar ik hoorde vooral mensen 
morren, kritisch zijn. Er had meer in gezeten. Spirit had 
het te vaak laten afweten. Kijk, that’s the Spirit.
 
Daarom hoop ik dat Robben het gevoel van een penalty 
missen in de finale, niet meer vergeet. Dat Epke Zonder-
land zich als de dag van gisteren herinnert hoe het voelt 
om in de Olympische finale van de rekstok te vallen en 
dat de Feyenoorders niet alleen kijken naar wie ze onder 
zich gehouden hebben, maar toch ook naar wie er 
boven hen geëindigd is. Je kunt pas winnen, als je echt 
hebt leren verliezen! 

Denk daar eens over na.
Maarten
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Tekst: Simone van Zwienen

Zij over...

Maarten, Maarten,

Zo te horen ben jij geen Feyenoordfan. Hoe zit het met 
jouw Rotterdamse roots? We wonen tenslotte pal naast 
de havenstad. Ik stond zelf te joelen met een Feyen-
oordsjaal boven mijn hoofd tussen de harde suppor-
terskern in de Rotterdamse Kuip. Feest vieren omdat 
de club voor het eerst in tien jaar tweede wordt én of 
dat kan. Het is geen eerste plaats. Het is geen huldiging. 
Het is de trots op het afgelopen seizoen. 

Ach, wat maakt het uit. Het voelt als een overwinning. 
De club komt uit de kelder van de eredivisie. De Rot-
terdammers bereikten twee jaar geleden slechts het 
rechterrijtje. Vorig jaar zorgden ze ook niet voor veel 
trammelant. We kunnen niet gelijk verwachten dat ze 
de eerste plek veroveren. 

Beter de tweede plek, dan de laatste. Liever de eerste 
plek, als de tweede. Daar heb je misschien een punt. 
Al grabbel ik nu even uit de oude doos als ik zeg dat 
Idolsgezicht Jim Bakkum op de tweede plaats, het 
toch echt verder schopt dan Jamai Loman op de eer-
ste plaats in de finale van de talentenshow. Ik gun dat 
Amsterdamse grut wel een pleziertje. Ondertussen 
leg ik mijn sjaal vast klaar voor het volgende seizoen, 
want dan wordt Feyenoord kampioen. 

Het Nederlands elftal schopte het afgelopen EK 
slechts tot jouw oneerbare tweede plek. Heel het 

land was diep getreurd. Toch lijken we dat inmiddels 
weer vergeten te zijn. We staan weer als een blok 
achter oranje. Straten zijn behangen met vlaggetjes, 
joekels van plasmatelevisies staan al dagen op de 
juiste zender afgesteld en zelfs de schoenen van 
Johan Derksen kleuren feloranje. 

Wat is dat toch met Nederlanders? Die oranjegekte 
laten ons het EK niet winnen. De sterren van het Ne-
derlands elftal schieten nog geen deuk in een pakje 
boter. Van spelers opkopen met sterallures maak 
je geen elftal, dat blijkt weer uit de investering van 
Vitesse. 

Spirit eindigde dit seizoen als promovendus in het 
linkerrijtje. Had je dan niet wat harder moeten ren-
nen in je korte broek tussen de groene grassprieten? 
Of liet ook het eerste van Spirit de winnaarsmentali-
teit even varen? Dat linkerrijtje halen is best knap. Al 
wordt dat inderdaad soms overschat. Laten we wel 
wezen jullie komen kwaliteit te kort. 

De tijden zijn verandert. De tijden dat Adrie Vis, Arie 
Lingen en Niels de Jong - om er maar een paar te 
noemen - de critici vermaakten.  

Je kunt pas van het spel genieten, als je de overwin-
ning laat varen. Op naar het volgende seizoen!

Simone
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door: Teus Oosterom

De oude doos

De OuDe DOOS Van 1979 

In 1979 was het rustig aan het Spiritfront. Van voetbal-
len is totaal geen sprake want het is sinds tijden weer 
eens een lange ouderwetse winter. Geen wedstrijden, 
geen trainingen, maar natuurlijk wel klaverjassen en 
de (bouw)plannen voor een nieuw clubhuis gaan 
gewoon door. Hiermee kan naar verwachting in de 
loop van 1979 mee worden begonnen. Wel wordt er 
geschaatst. Sinds jaren, kunnen de clubkampioen-
schappen weer eens verreden worden. Vierenveertig 
rijders gingen er van start, waarvan Wim de Jong en 
Wim Dekker als finalisten overbleven en Wim de Jong 
uiteindelijk clubkampioen werd.
 
Op de eerste vrijdagavond/zaterdagmorgen van ja-
nuari 1979 organiseerde het actiecomité een Nieuw-
jaarsbingo/dansavond. Het werd druk en gezellig, 
muzikaal omlijst door Disco Athletico. Wij noemden 
deze artiesten echter ‘Lammie en Brammie’. Voetba-
lactiviteiten in competitieverband zijn er nog steeds 
niet, maar de resultaten van de junioren in de eerste 
competitiehelft zijn inmiddels bekend. Het is niet om 
vrolijk van te worden. Spirit A1 staat klem onderaan 
en bij de overige juniorenteams is het niet veel beter.
 
Ook februari 1979 dreigt ten prooi te vallen aan 
Koning Winter en de echte voetballiefhebbers hopen 
dan ook, dat het ‘lauw water gaat regenen’. Als er 
buiten niet gevoetbald kan worden, dan maar binnen. 
Begin februari had de selectie van Spirit 1 en 2, de 
beschikking - van 23.00 tot 1.00 uur -  over sporthal 
De Bakwetering te Lekkerkerk. De beschikbare tijd 
werd benut om onderlinge wedstrijdjes te spelen. Ik 
zal de uitslagen niet noemen, maar ‘het toernooitje’ 
werd gewonnen, door het team bestaande uit: Wouter 
Boer, Bas van Herk, Jan de Jong, Rinus de Jong en Arie 
Lingen. 
 
Wisten jullie dat.... Dirk van Duyvendijk in 1979 vader 
werd van dochter Sandra, en zijn grootste wens was 
ooit nog eens kampioen te worden met een Spiri-
telftal. Ja, sommigen voetballers moeten veel geduld 
hebben! Om de vereniging financieel te helpen bij de 
aanschaf van allerlei materialen was Jan de Rek, een 
‘éénmans’ actie gestart om wat geld hiervoor bijeen 
te schilderen. Hij beschilderde wandtegels met afbeel-
dingen van voetballers in allerlei clubkleuren, die voor 
een schappelijke prijs konden worden aangeschaft. 
Wandtegels in Spirit, Sparta, Feyenoordkleuren. Je 

hoefde het maar te zeggen en zij werden  op bestel-
ling creatief beschilderd.    

Hij was weer voorbij, die lange winter, en werd er na 
vier maanden weer volop gevoetbald. Om weer in 
het ritme te komen had Spirit 1 een doordeweekse 
oefenwedstrijd gespeeld, tegen Cluzona (Club Zonder 
Naam) in het Brabantse Wouw en - uiteraard - gewon-
nen. De herstart van de competitie, verliep ook naar 
behoren. Vijf punten uit vijf wedstrijden was het resul-
taat en men bleef hierdoor een goede middenmotor 
en lieten hiermee, verschillende (huidige) Hoofd- en 
Topklassers onder zich.  
 
Spirit 2 beleefde een geweldige herstart en won 
drie wedstrijden op rij. De concurrentie verspeelde 
de nodige punten en Spirit 2 bouwde zo een riante 
voorsprong op en kon zo voorzichtig aan een kam-
pioenschap denken.  Bij Spirit 3 ging het duidelijk 
minder, en de ploeg zakt af naar een lage positie op 
de ranglijst. De resultaten van de lagere teams geven 
een wisselend beeld en ook bij de junioren geen aan-
sprekende resultaten. .
 
Spirit 1 presteerde uitstekend in het eerste jaar in de 
2e klasse KNVB, de destijds één na hoogste amateur-
klasse. De ploeg eindigde op de 5e stek. Katwijk, de 
huidige Topklasser, was het kind van de rekening en 
degradeerde naar de 3e klasse. Ook Spirit 2 speelde 
voor het eerst in de Reserve 2e klasse en presteerde 
nóg beter. Met drie overwinningen in de laatste drie 
wedstrijden, sloten zij een grandioos seizoen af met 
een eerste (8 punten voor op nummer 2 DUNO) 
plaats. Kortom: KAMPIOEN! Rechtstreekse promotie 
naar de Reserve 1e klasse was niet mogelijk. Er volgde 
een nacompetitie voor twee promotieplaatsen. 
Noordwijk 2 en Rijsoord 2 waren de tegenstanders. 
Helaas bleek dat een geweldig seizoen geen garantie 
is voor promotie. Twee keer (Noordwijk 0-2),  Rijsoord 
(1-4) werd er verloren, zodat Spirit 2 het volgende 
seizoen het weer in de 2e klasse kon gaan proberen.
 
Spirit 1 probeerde aan het einde van het seizoen nog 
een prijsje mee te pakken. Hiervoor was een wedstrijd 
in het kader van een nederlaagserie tegen de vv Stel-
lendam uitgezocht. Alles verliep volgens plan: de vv. 
Stellendam, werd met 2-8 (ze wilden een nederlaagse-
rie, dus is een nederlaag wel op z’n plaats, lijkt me) af-
gedroogd. Om een eventuele gelijke eindstand in die 
serie] te voorkomen, moest er na afloop door iedere 
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speler een strafschop worden genomen. Normaal ge-
sproken was onze aanvoerder Adrie Vis de éérste man, 
maar hij liet nu tien anderen voorgaan. Adrie wilde 
wachten tot er iemand zou missen. Helaas.... tien 
strafschoppen, tien goals en nog één te gaan: Adrie 
Vis. Was het de druk, van z’n succesvolle ploeggeno-
ten, of iets anders ? We zullen het nooit weten, maar 
hij mistte. Dat was niet om te lachten natuurlijk, en 
dat gebeurde dan ook niet.... Ondanks dit hilarische 
slot, wist Spirit de nederlaagserie te winnen. Van de 
overige 11 deelnemers Ter Leede de grootste concur-
rent. Zij wonnen met 1-6 van Stellendam. Hiermee 
werd het seizoen 1978-1979  voorgoed afgesloten en 
gaan we op vakantie, om daarna verder te gaan met 
de eerste helft van1979-1980.
 
Na een prima eerste seizoen in de 2e klasse was het 
de vraag of Spirit 1 daar voort zou kunnen zetten. Het 
ging in ieder geval gebeuren onder de leiding van 
een nieuwe trainer. Dick van de Burg, de vorige trainer, 
was opgestapt, of moest opstappen. Zijn plaats werd 
ingenomen door trainer Piet de Jong uit Gouda, 
eerder werkzaam als trainer bij GSV, Moordrecht en 
Groeneweg. Piet was actief voetballer geweest bij oa 
GSV en Gouda. In het augustusnummer (1979) van de 
Treffer werd stil gestaan bij het overlijden van Dhr. R. 
de Mik, een groot voorbeeld voor de gehele club. Als 
speler in Spirit 1, als penningmeester en uiteindelijk 
werd hij ook Lid van Verdienste.  
 
Een mooi aanbod van Boekhandel Kamerbeek uit 
Krimpen. Elk seniorenteam dat 7 punten zou halen 
uit de éérste 5 wedstrijden zou worden beloond 
met fl. 450,-. Spirit 1, 5 en 6, voldeden aan deze eis en 
brachten hiermee ruim fl. 1300,- in het laatje. Eigenaar 
Kamerbeek was zo overtuigt dat de andere elftal-
len ook hun uiterste best hadden gedaan, dat hij die 
elftallen ook nog eens beloonde met fl. 75,- per elftal.  
Dat leverde dus nog eens fl. 600,- op. Alles bij elkaar 
mocht de voorzitter fl.1900,- in ontvangst nemen. Is 
hier sprake van betaald voetbal? De privésponsor van 
Spirit 9 (Klimakon) zorgde voor nog meer financiële 
vreugde. Klimakon beloonde de 6 punten uit 5 wed-
strijden van Spirit 9 met fl. 150,-.

Het gaat snel en het is inmiddels december 1979, de 
eerste competitiehelft zit er bijna op, tijd voor een 
sportief overzicht. Spirit 1 kende een prima start en 
stond aanvankelijk op een 2e plaats, zo halverwege  
was men toch een beetje teruggezakt naar een 5e 

plek. In het KNVB-bekertoernooi dringt Spirit door tot 
de 3e ronde, na onder meer een 0-2 overwinning op 
Scheveningen in de 2e ronde. In de 3e ronde wordt er 
thuis gespeeld tegen de vv Monster, en dat was het 
einde van het bekeravontuur.

Op een halfjaarlijks sportief overzicht hoort natuurlik 
ook ‘zicht’ op de lijst van clubtopscorers. Hierbij werd 
de éérste plek ingenomen door.... C. Stijbos. Het elftal 
waar hij in speelde staat niet vermeld. Bij de junioren 
was die eer weggelegd voor Leo van Ommen van 
Spirit B1. In het begin van het jaar werd er een Nieuw-
jaarsbingo/dansavond georganiseerd en die was zo 
goed bevallen, dat aan het eind van het jaar dit feest 
nog eens dunnetjes werd overgedaan. En weer was 
het een gezellige drukte, met mooie bingoprijzen, 
dansen en fijne muziek van Disco Athletico (‘Hoor je 
het ruisen der golven’)  

Tot de volgende keer, dan weer een ander jaar.
                                                        

Teus Oosterom
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door: Leon Houtzager

Spirit 7 Kampioen zevende klasse!

29 mei speelde Spirit 7 de kampioenswedstrijd tegen 
Perkouw 3 (0-4). Op de valreep gingen ze de concurrent 
Oudewater 4 voorbij op doelsaldo. Ze eindigden beiden 
met 50 punten, maar Spirit 7 had acht doelpunten meer.
De winst was alles behalve zeker. De spanning was in de 
eerste helft duidelijk merkbaar, waarin beide ploegen 
niet tot scoren kwamen. Pas in de tweede helft rond 
de 60e minuut werd de score geopend door Robbie 
Goudriaan, waarna snel de tweede goal volgde van Eric 
Goudriaan. Mark de Koning scoorde de laatste 2. 

Na de wedstrijd vroegen we als eerste een reactie van 
de aanvoerder Erik van Herk. We waren met name 
benieuwd hoe zeker hij van zichzelf was dat we het kam-
pioenschap zouden binnenhalen. erik: “Enkele weken 
eerder speelde Oudewater 4 tegen Lekkerkerk 1. We 
waren toeschouwer en zagen dat Oudewater verloor. 
Ik heb ze toen verteld dat ze het kampioenschap wel 
konden vergeten.”

Stefan Beijer had van alle spelers de meeste spanning in 
aanloop naar de wedstrijd. Hij is daarnaast verantwoor-
delijk voor de opstelling van onze ploeg. We vroegen 
Stefan wat de tactiek was deze wedstrijd. Stefan: “De 
opdracht was vol gas vooruit te voetballen en jagen. Ook 
wilde we met opkomende backs spelen, maar die waren 
vooral opkomend richting de kantine.”

Andre Beijer is verantwoordelijk voor de orde binnen 
het team en is naast speler ook vlagger. Vanaf de zijlijn 
heeft hij altijd een analytische blik. We vroegen hem wat 
het verschil maakte deze wedstrijd.  andre: “De goal liet 
lang op zich wachten. Het verschil werd gemaakt na de 
0-2. Toen kwam onze ploeg tot rust en gingen we beter 
voetballen. Daarna speelden we ze van de mat.”

Mark de Koning maakte het 3e en 4e doelpunt. Beide 
waren intikkers op aangeven van Adriaan Schutte. We 
vroegen ons af wat hij dacht in deze fracties van een 
seconde. Mark: “Stiften? Nee toch maar niet.”

Onze spits Adriaan Schutte scoorde daarentegen niet. 
Dat viel ons nogal vies tegen, dus vroegen we hem om 
een duidelijke verklaring. Schutte: “Ik gaf wel de assists”

John Nomen speelde een foutloze wedstrijd. Tien minu-
ten voor het einde kreeg hij een publiekswissel. Onder 
luid applaus kwam hij in het veld en kreeg nog een 
grandioze kans om te scoren. Voordat hij kon uithalen 
werd hij gevloerd.. Wij vonden het een penalty. We 
vroegen hem in welke hoek hij geschoten zou hebben. 
john: “In de linkerbovenhoek, achter mijn standbeen. De 
keeper aan de grond genageld uiteraard.”

Over Edwin Beijer valt eigenlijk weinig zinnigs te zeggen. 
Ons elftal gaat vaak (bewust) voor de lange bal en laat 
Edwin nu net op het middenveld staan. We vroegen 
hem of hij nog iets nuttigs gedaan heeft. edwin: “Nee ik 
heb geen donder gedaan geloof ik.”

Leon Houtzager, onze keeper, is altijd al een speciaal ge-
val geweest. Hij pakt nu eenmaal ballen graag met zijn 
handen. Dat ging hem deze wedstrijd zonder meer goed 
af. We vroegen hem of hij zijn koppie bij de wedstrijd 
kon houden. Leon: “Lastig. Er zijn spelers die mij aardig 
uit mijn concentratie kunnen halen. Gelukkig was ik 
deze dag bij de les en hield ik (jaja!) de nul!”

Onze mascotte Martin Lewerissa staat met name 
bekend om zijn haardracht en zijn harde ingrepen. Hier-
mee intimideert hij vaak de tegenstander. Hij besloot 
zijn sik af te scheren na het behalen van het kampioen-
schap. We vroegen hem wat hij vindt van zijn nieuwe 
look. Martin: “Ik had nooit gedacht dat ik met zo’n elftal 
kampioen zou worden. Toen we het toch werden moest 
ik mijn belofte waarmaken.”

Martijn Spruit was de volgende dag jarig. We vroegen 
hem toen hij zijn 21e jaar naderde of hij nu eindelijk 
volwassener is gaan voetballen. Martijn: “Ik ben niet 
volwassener gaan voetballen. Ik ben ook nog maar 20.”

We probeerden nog meer reacties te achterhalen, echter 
werd de kampioenswedstrijd afgerond met een groot 
eindfeest in eetcafé De Ambiance. Dit ging tot diep in de 
nacht door waarna veel spelers niet in staat waren een 
zinnige reactie te geven. 

Voor meer foto’s en informatie, bezoek dan onze website 
op www.spirit7.nl. 

Tot volgend seizoen!

Foto: 
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door: Marc van der Zee

Compilatie Spirit C1 seizoen 2011/2012

De voorbereiding van Spirit C1 bestond uit 3 oefen- 
bekerwedstrijden bestond. We eindigde in deze “kleine 
competitie” als 2e achter Excelsior Rotterdam C2, We 
verloren bij Excelsior, waarbij gezegd moet worden dat 
we voetballend goed partij boden, maar waarbij de 
individuele klasse van de 3 jongens uit C1 ons opbrak 
(6-2 verlies). De andere 2 wedstrijden tegen CVV Zwe-
vers (9-0) en JHR (3-1) werden gewonnen.

Met een goed gevoel begonnen we aan de competi-
tie. De start van het seizoen van Spirit C1 was heel erg 
goed;  6 gespeeld - 18 punten en met een doelsaldo 
van 37 voor en 6 tegen. Dit waren overwinningen 
op Nieuwkoop,Olympia, Haaglandia, CVV Zwervers, 
Sportlust en Haastrecht. Na deze wedstrijden waren 
het 5 ploegen die bovenin dicht bij elkaar stonden en 
die we vervolgens op het programma hadden staan, 
nl. Zwervers Ysselmonde, Nieuwerkerk, Xerxes DZB en 
RKDEO.  Tussendoor moesten we nog tegen het laag 
geklasseerde Rohda 76. 

In deze “topwedstrijden” presteerde we erg wisselval-
lig we verloren van Zwervers Ysselmonde, kregen 
een pak slag bij Nieuwerkerk, wonnen moeizaam 
bij Rohda, speelde vervolgens knap gelijk tegen 
XerxesDZB met 2-2 (na een achterstand van 2-0) en 
speelde waarschijnlijk onze beste wedstrijd van het 
seizoen bij RKDEO waar we met 5-2 wonnen.

Alle tegenstanders hadden we inmiddels gehad en 
vanaf 3/12 stonden “ de returns” alweer op het pro-
gramma. Waarvan we de eerste wedstrijd overtuigd 
wonnen (Nieuwkoop en Olympia) verliep de “return” 
uiterst moeizaam. Tegen Nieuwkoop werd er gelijk 
gespeeld en tegen Olympia werd uiterst moeizaam 
gewonnen. Het was tijd voor een lekkere winterstop !!

Na de winterstop, pakte de Spirit C1 de draad goed 
en de eerste 3 opeenvolgende wedstrijden wer-
den gewonnen ( Haaglandia, CVV Zwervers en YVV 
Zwervers - was een hele goeie wedstrijd). Door deze 
overwinningen stonden we op een 2de plaats en 
met 3 punten achter koploper Nieuwerkerk die op 10 
Maart op bezoek kwam. bij Spirit. 

Zou Nieuwerkerk winnen dan was het kampioen-
schap beslist, zou Spirit C1 winnen dan deden we 
nog mee. (Niet dat het erg realitisch was, maar …
you never know !!) De jongens hadden ook nog wat 
goed te maken, doelend op de eerste wedstrijd tegen 
Nieuwerkerk. Spirit C1 begon goed aan de wedstrijd 

en Nieuwerkerk had het zwaar. Voetballend was Nieu-
werkerk misschien beter, maar Spirit toonde “spirit” en 
met kwam zodoende op een 1 - 0 voorsprong. Na rust 
kregen we nog 2 enorme kansen op de 2 - 0, maar 
die miste we helaas. Vervolgens scoorde Nieuwerkerk 
vanuit een corner de 1 -1 waarna Nieuwerkerk liet 
zien dat zij de terechte kampioen zouden worden. 

Wat ik wel jammer vond is dat  er in beide wedstrijden 
de grens van het toelaatbare werd opgezocht, maar 
dat deze door Nieuwerkerk een paar keer goed werd 
overschreden. Ook vierde Nieuwerkerk “hun kampi-
oenswedstijd” bij ons op een manier die niet bij een 
echte kampioen past. 

Na de verloren wedstrijd tegen Nieuwerkerk, konden 
we de competitie alsnog heel netjes afsluitend op een 
2/3de plaats, alleen moesten we dan nog wel 5 wed-
strijden vol aan de bak. Alleen dit verliep niet zoals wij 
dit hadden gehoopt. De wedstrijden hadden net als 
de resultaten een heel grillig verloop. Van de laatste 5 
wedstrijden wonnen er 1 (Rohda thuis) maar verloren 
we er 4, waarvan sommige heel onnodig. 

Uiteindelijk eindigde Spirit C1 het seizoen 2011-2012 
op een 4de plaats en hebben we een hogere klas-
sering in de laatste wedstrijden verspeeld. Maar toch 
kunnen we, denk ik, met zi’n alle terug kijken om een 
heel leuk, plezierig, gezellig en leerzaam voetbalsei-
zoen.

Mannen van C1... bedankt en sommige zie ik terug 
volgend seizoen en de 2e jaars jongens.. veel succes 
in de B.

Marc van der Zee

Foto: 
Erwin Spek Fotografie



TOPSCOrerS SeLeCTIeTeaMS:

naam:  Team: Doelpunten:
Danny v/d Poel Spirit C1 29x
Stefan Vreeken Spirit A1 20x
Ruben Sloof Spirit B1/C1 20x
Danny van Buren Spirit B1 18x
Daan Schakelaar Spirit D1 16x

naam:  Team: Doelpunten:
Wouter Niehorsten Spirit C1 16x
Marc v/d Zee Spirit 1/2/A1 15x
Perry Meijer Spirit B1 14x
Timme van Hof Spirit A1 13x
Giovanni Spalburg Spirit B1 13x

aSSISTS SeLeCTIeTeaMS:

naam:  Team: assists:
Ebe Stienstra Spirit C1  19x
Danny v/d Poel Spirit C1 15x
Sander Vrijhof Spirit 3  12x
Tim v/d Zee Spirit C1 11x

naam:  Team: assists:
Wijnand de Waardt  Spirit 3  10x
Stefan Vreeken  Spirit A1  9x
Eric Jansen  Spirit B1  9x

TOPSCOrerS OVerIGe TeaMS:

naam:  Team: Doelpunten:
Sten Stienstra  Spirit D6  50x
Cheddy van Ommen  Spirit C3  32x
Jordi Heuvelman  Spirit 6  29x
Nick Rietveld  Spirit D5  28x
Arco Hoogendoorn  Spirit C1/C3  27x
Adriaan Schutte  Spirit 7  26x

naam:  Team: Doelpunten:
Mitch Govers  Spirit D5/D6  26x
Corné Klein  Spirit D2  20x
Ruben Kooy  Spirit D7  18x
Milan Minkes  Spirit 10  17x
Jochem Kelder  Spirit D2/D6  16x
Tom v/d Wal Spirit C3 15x

door: Eric de Vendt

Topscorers / Assists v.v. Spirit

door: De redactie 

50 doelpunten voor Sten Stienstra!
In seizoen 2011/2012 was de topscorer van Spirit: Sten Stienstra uit D6. 
Hij heeft dit seizoen maar liefst 50 doelpunten gescoord. De 12-jarige 
spits is erg tevreden met dit resultaat en wil graag vermelden dat hij dit 
aantal niet had bereikt zonder de voorzetten van zijn teamgenoten.

Sten heeft sinds twee jaar diabetes type I, een chronische ziekte waar-
door het lichaam zelf de bloedsuikerspiegel niet meer reguleert.  Met 
zijn 50 doelpunten laat Sten echter zien dat de ziekte diabetes geen 
belemmering hoeft te zijn voor sportieve prestaties!
Voor meer informatie over diabetes,  zie het artikel ‘Wereldkampioen Ruben Kooy’ op pag. 43.

Gefeliciteerd Sten met deze prachtige prestatie!

Foto: 
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door: N. Hordijk, S. Lammertse, A. van Ast en H. Boers

Pupillen van de week

SPIrIT - CwO 4-1

28 april was ik pupil van de week. 
Ik mocht me melden bij Jurith 
Geneugelijk in de bestuurskamer. 
Jurith liet me het programmaboekje 
zien en daar stond mijn naam in 
vermeld, stoer hé? en ik kreeg een 
prachtige bal. Samen met mijn papa 
mocht ik de kleedkamer in en heb-
ben alle spelers hun naam op mijn 
bal gezet, ik heb de bal een mooi 
plekje in mijn kamer gegeven. 

Toen mocht ik met het elftal mee 
lopen naar het veld om mee te 
doen aan de warming- up, ik was 
wel erg nerveus. Ik kreeg van Jelmer 
Nomen allemaal tips om te rekken 
en strekken, handig voor later. Ik 
heb met verschillende spelers wat 
voetbal oefeningen gedaan en 
daarna mocht ik Michael Osseweijer 
inschieten. Na de warming- up 
gingen we met zijn allen van het 
veld af, om later met alle spelers 

van Spirit en CWO weer het veld 
op te komen lopen. Ik mocht de 
wedstrijdbal het veld opdragen. Na 
het officiële gedeelte waarin ik van 
alle spelers een hand kreeg was het 
zover, ik mocht in het doel van de 
tegenstanders proberen te schie-
ten, ik was hier echt nerveus om, 
niet normaal meer. Ik kon gemak-
kelijk langs de tegenstanders heen 
dribbelen, maar door de zenuwen 
kreeg ik de bal fout op mijn voet 
en schoot de bal naast. Gelukkig 
besloot de scheidsrechter dat ik 
een penalty kreeg en deze schoot ik 
mooi in het goal. De eerste helft heb 
ik tussen de reserve spelers gezeten 
en de wedstrijd bekeken.

In de rust stond Jurith mij weer op 
te wachten en kreeg ik nog een 
oorkonde en een mooi vaantje van 
spirit, waar ik heel blij mee ben. 
Jurith heeft nog wat te drinken en 
patat voor me geregeld en toen 
was het afgelopen. Ik vond het een 

super dag en ben blij dat ik pupil 
van de week ben geweest. Jongens 
van het eerste bedankt voor deze 
mooie ervaring. 
 
Groetjes jordi van Tricht (Spirit F2)

SPIrIT - VDL 2-4

Hoi ik ben Wouter Verdoold, ik 
speel in F4 en mijn positie is 
meestal centrale verdediger. 

Op 12 mei mocht ik de pupil van 
de week zijn. De voorafgaande da-
gen kon ik er bijna niet van slapen, 
zo leuk vond ik het.

Ik werd ontvangen in de bestuurs-
kamer door Anita van Ast. Diverse 
bestuursleden, de voorzitter en de 
scheidsrechter zaten ook al aan 
tafel en die kwamen mij allemaal 
een hand geven. Ik kreeg een 
mooie voetbal, waarop alle spelers 
van het 1e elftal hun handtekening 
gezet hebben; deze bal staat nu op 
mijn nachtkastje.

Ik mocht ook met de warming-up 
mee doen en voor de wedstrijd 
aan de hand van de scheidsrechter 
meelopen om de aftrap te verrich-
ten. Ik mocht met de aftrap de bal 
aan de voet meenemen richting 
het “vijandelijke” doel van VDL en 
schoot toen op de paal, maar in de 
rebound plaatste ik de bal door de 
benen van de keeper. 

Toen de wedstrijd begon mocht ik 
naast de reserve spelers in de dug-
out zitten.

Helaas verloor Spirit de wedstrijd 
met 2-4, maar desondanks heb ik 
een SUPERDAG gehad.
 
Groetjes wouter Verdoold 
(Spirit F4)

Foto’s: 
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door: Eric de Vendt

Wereldkampioen Ruben Kooy

als we het over prijzenpak-
kers hebben geldt dat ook voor 
ruben Kooy uit Spirit D7. Hij 
begon het seizoen met een prijs. 
Hij werd wereldkampioen met 
Oranje voor diabetici. 

ruben, hoe ben je bij dit 
Oranje terecht gekomen?
Het begon met een uitnodiging 
om mee te doen aan één van de 
voorselectieronden in Nederland, 
georganiseerd door Medtronic in 
samenwerking met de Bas v/d Goor 
en de Johan Cruyff Foundation. De 
eerste selectie dag was voor mij op 
het trainingsveld van Sparta. Daar 
werd ik voor het eerst door Tino 
Stoop (KNVB scout en trainer) gese-
lecteerd. Na de eerste ronde bleven 
er nog 30 spelers over. Toen moest 
ik naar de volgende ronde in Am-
sterdam. Hierna bleef er uiteindelijk 
een selectie van 15 spelers over die 
mee mochten naar het WK in Zwit-
serland. De bekendmaking daarvan 
was echt heel erg spannend.

Dit kampioenschap was speciaal 
voor kinderen met diabetes. Kan 
je in het kort vertellen wat dat is?
Diabetes is een chronische ziekte 
waarbij je alvleesklier geen of 
te weinig insuline aanmaakt. Je 
bloedsuikerspiegel is dan snel 
ontregeld en daarom moet ik mij 
een aantal keer per dag prikken 
om mijn bloedsuiker te meten. 
Als die te hoog is moet ik insuline 

toedienen en als die te laag is moet 
ik extra koolhydraten eten. Van 
alles wat ik eet of drink moet ik het 
aantal koolhydraten uitrekenen en 
dat invoeren in mijn pomp. Ik draag 
daarom altijd een insulinepomp, 
een infuus set en een sensor. 

Is sporten goed te doen als je 
diabetes hebt?
Ja, bewegen is natuurlijk altijd goed, 
maar zeker als je diabetes hebt. Je 
hebt dan minder insuline nodig 
en je voelt je veel fitter. De kans op 
problemen door de ziekte wordt 
daardoor ook kleiner. Je moet wel 
altijd je bloedsuikerwaarde goed 
in de gaten blijven houden. Tijdens 
het sporten zet ik de pomp uit of 
doe hem af. Soms moet ik tijdens 
de wedstrijd of de rust even prikken 
en wat AA-drank drinken of dextro 
eten. Gelukkig kun je met deze 
ziekte prima sporten, kijk bijvoor-
beeld maar naar Jan Arie van der 
Heijden (Vitesse).

en dan dat kampioenschap in 
Zwitserland.  Kan je wat vertellen 
over dit toernooi?
Het toernooi werd gespeeld in 
Geneve en er deden ongeveer 20 
landen aan mee. We vlogen met 
de hele selectie, begeleiding en 
supporters vanaf Amsterdam. De 
volgende dag waren de poulewed-
strijden en daarna de finalewed-
strijden. We gingen steeds beter 
spelen en wonnen alle wedstrijden. 
In de halve finale versloegen we 
Frankrijk met 6-0 en toen stonden 
we eindelijk in de finale.

en dan win je die finale?
wat maakte je allemaal mee? 
We wonnen de finale met 4-1 tegen 
Engeland. Na het laatste fluitsig-
naal werd iedereen helemaal gek 
en waren we waanzinnig blij. Toen 
volgde de officiële prijsuitreiking 
en kregen een mooie beker en al-

lemaal een medaille. Op de terug-
weg was het in het vliegtuig en op 
Schiphol een groot feest met heel 
veel supporters. Toen we de aan-
komsthal binnen kwamen mocht ik 
voorop lopen en de beker dragen. 
Er barstte een enorm gejuich en 
getoeter los. Dat was echt heel gaaf. 

je was daar keeper. Bij Spirit D7 
ben je veldspeler geworden om-
dat er te veel keepers zijn. Is dat 
niet erg tegenstrijdig?
Ja, dat lijkt eigenlijk wel een beetje 
raar. Ik ben gescout als keeper, 
maar ik kon in D7 niet op doel. Ik 
was eerst middenvelder en daarna 
spits. Toen begon ik steeds vaker te 
scoren en werd ik topscoorder. Ik 
vind keepen en voetballen erg leuk 
en ik kan dus op 2 plaatsen worden 
neergezet . Daarom volg ik ook de 
techniek- en keeperstraining. v/d 
Sar en Stekelenburg waren ook 
eerst veldspelers, dus wie weet! 

en dan is er nog een prijs. Tijdens 
het Sportgala in de Krimpener-
waard win je de aanmoedigings-
prijs. Hoe ging dat in zijn werk? 
Ik werd uitgenodigd voor de 
uitreiking van de ‘Krimpenerwaard 
Sportprijzen 2011’. Ik werd op het 
podium geroepen en kreeg ik van 
wielrenner Moerenhout de ‘Aan-
moedigingsprijs 2011’. 

en die prijs leverde je ook nog 
iets persoonlijk op?
Ik kreeg een oorkonde en een 
geldprijs van 250 euro. Daar heb ik 
nieuwe handschoenen en voetbal-
schoenen van gekocht. Ook heb ik 
in de krant gestaan en ben ik op de 
radio geweest.

wil je nog iets kwijt?
Ik wil alle kinderen met diabetes 
of een andere ziekte laten weten 
dat sporten prima kan en ook heel 
goed voor je is. 
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door: Ronald Boertje en Rick Sterk (Leiders Spirit E5)

Wat een seizoen van Spirit E5!!!

Dat kun je wel zeggen als je aan het einde van het voet-
balseizoen de balans opmaakt. Het seizoen begon met 
diverse bekerwedstrijden die allemaal met leuk voetbal, 
veel inzet en goede resultaten werden gespeeld. 

Na wat eerste onwennige wedstrijden begon het team 
steeds meer op elkaar ingespeeld te raken. Iedereen 
raakte gewend aan zijn plekje in het team en er groeide 
een eenheid. Het resultaat van de bekerwedstrijden was 
een echte competitie. Geen enkele tegenstander ging 
met een gerust hart de strijd aan tegen Spirit E5. Na een 
heel sterke start van het seizoen kwam er helaas een 
dipje. Maar het moet worden gezegd dat de inzet en het 
plezier altijd zijn gebleven.  In verband met de goede 
resultaten in het bekertoernooi werd op enig moment 
de uitwedstrijd tegen Excelsior gepland.  Met enig ontzag 
voor de tegenstander werd begonnen aan de 8e-finale 
van het bekertoernooi. Na 10 minuten vond Spirit het 
genoeg geweest en werd met goed voetbal terecht 
gewonnen. Groot feest bij de jongens van E5. 

De competitie liep vervolgens op het einde met een vier-
de plaats op de eindklassering. Een goed resultaat waar 
deze jongens trots op kunnen zijn. De kwartfinale werd 
weer een uitwedstrijd. Nu stond het altijd lastige Nieu-
werkerk op het programma.  Net als tegen Excelsior werd 
ook deze wedstrijd gewonnen met veel inzet en had 
iedereen een stapje extra voor elkaar over. Uiteraard weer 
feest en werd er uitgekeken naar de tegenstander van de 
halve finale.  De halve finale werd weer een uitwedstrijd 
maar met veel fanatieke supporters durfde Spirit E5 de 
strijd bij CKC wel aan. Een bloedstollende wedstrijd tegen 
de zwart-witten uit Kralingse Veer. Het kon alle kanten op 
maar aan het einde van de speeltijd stapte het zeer trotse 
E5 wederom als winnaar van het kunstgras!

Nu de finale nog. 
VVSB uit Noordwij-
kerhout bleek de 
tegenstander te 
zijn. Met auto’s vol 
familie, vrienden 
en kennissen werd 
afgereisd naar een 
schitterend complex 
in ‘s-Gravenzande. Vol 
met spanning werd 
aan de wedstrijd 
begonnen op een 
fantastisch georgani-
seerde finaledag. 

Zoals wel vaker in 
het voetbal lukt de 
ene wedstrijd alles 
en gaat het de volgende wedstrijd een stuk minder. 
Alhoewel de tegenstander niet zo sterk was als bijvoor-
beeld Excelsior, Nieuwerkerk en CKC lukte het deze wed-
strijd niet om de verdediging van de tegenstander stuk 
te spelen en het net te vinden. Helaas werd de wedstrijd 
verloren met 2-1. 

Maar zoals al werd benadrukt door de aanwezige bobo’s 
van de KNVB was het behalen van de finale al een grote 
prestatie op zich en dat mag ook best gezegd worden. 
Gyllian, Thomas, Sander, Max de V, Max B, Daan, Christiaan, 
Jullian en Timo hebben allemaal hun steentje bijgedra-
gen aan een leuk en gezellig seizoen waar nog lang over 
nagepraat zal worden.

De weG naar De fInaLe
Poulefase: Olympia E7 - Spirit E5 0-4
 Lekkerkerk E3 - Spirit E5 2-4
 Spirit E5 - Nieuwerkerk E8 11-1
 Dilettant E3 - Spirit E5 1-8
 Spirit E5 - SVS E5 6-2
 Spirit E5 - CKC E4 2-2
 Spirit E5 - Schoonhoven E5 8-2
2e ronde: Lekkerkerk E4 - Spirit E5 0-7
3e ronde: Ommoord E3 - Spirit E5 1-7
4e ronde: Excelsior E8 - Spirit E5 2-4
1/8 finale: Spirit E5 - Schoonhoven E5 4-0
1/4 finale: Nieuwerkerk E10 - Spirit E5 1-2
1/2 finale: CKC E4 - Spirit E5 2-3
Finale: VVSB E7 - Spirit E5 2-1
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De mooiste 
prijs is

het plezier

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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Het team van F2 kende een moeizame start. De 
eerste thuiswedstrijd tegen Be Fair werd nog met 2-0 
verloren. Daarna volgde nog een uitnederlaag tegen 
Nieuwerkerk  en 3 maal een gelijkspel verder louter 
en alleen overwinningen. 

De spelers van F2 hebben zich gedurende het jaar 
erg goed ontwikkeld, het spel werd steeds beter door 
meer samen te spelen. De leiders Marc en Ruud ha-
merde daar elke wedstrijd op, samenspelen en plezier 
beleven. 

Dat plezier zag je dan ook vaak terug op het veld. Ook 
de ouders waren zeer betrokken en steunde het team 
elke wedstrijd. In alle opzichte een zeer geslaagd en 
onvergetelijk jaar.

eindstand: 1  Spirit F2 42 punten
 2  Be Fair F3 37 punten
 3  Nieuwerkerk F5 34 punten

v.l.n.r.: Tobie, Daan, Lars, Marijn, Hugo, Finn, Noah, Jordi en Tess

Op een regenachtige ochtend op 21 april is Spirit F3 
kampioen geworden! Op 20 augustus begon dit team 
wat onwennig aan de eerste echte wedstrijd. 

Een nieuw team met spelers vanuit de Ukken, som-
mige net op voetbal en anderen die al iets meer erva-
ring hebben opgedaan in F7/F8. De eerste wedstrijd 
gaat dan ook verloren en het lijkt een lastig seizoen te 
worden. Maar niets is minder waar. De mannen leren 
snel onder de bezielende leiding van hun leiders en er 
ontstaat al snel een geoliede machine. F3 speelt veelal 
tegen grotere tegenstanders en heeft het daarmee 
lastig maar blijkt over een stel winnaars te beschikken.  
Hetgeen uiteindelijk resulteert in een knappe 3de 
plaats in de bekercompetitie en een groeiend team. 
 
Tussen beker en competitie staan wat oefenwedstrij-
den op het programma waarvan de opvallendste de 
wedstrijd tegen Gouderak F1 is. Dit team bestaat uit 
reuzen en heeft zelfs wat dispensatiespelers in de 
gelederen. De oefenwedstrijd gaat met 5-1 verloren 
dat is even schrikken.  Gouderak F1 is in dezelfde 
competitie ingedeeld als onze F3 dus we verwachten 
een loodzware competitie.  Tekenend voor de ontwik-

keling van de mannen van F3 is dat, zoals sommige al 
hadden voorspeld, zij in de competitie Gouderak F1 
verslaan met 4-1! met goed verzorgd voetbal wor-
den de beulen uit Gouderak opzij gezet. Ook andere 
wedstrijden worden allemaal gewonnen waardoor de 
eerste plaats in de competitie snel wordt bereikt. 

Het aftellen begint en uiteindelijk is het op 21 april 
zover. F3 heeft nog 1 punt nodig tegen Dilletant, wint 
met 5-1 en is dus kampioen! Een geweldig feest volgt! 
Compleet met buikschuivers, champagne douches en 
schalen uitgereikt door Bas Jonker. 

door: Aad de Groot

Spirit F2 kampioen!

door: Frank en Conja van der Hoeven

Kampioenen Spirit F3!

Foto: 
Erwin Spek Fotografie



door: Cees van Vliet

De Harde Kern

In de april Treffer ben ik geëindigd 
met de uitspraak “en dan bij Hoe-
velaken rechtsaf”. Tot nu toe heb 
ik slechts één persoon ontmoet 
die het wel herkende maar niet de 
oorsprong kon vertellen. Misschien 
loopt het ergens nog wel een oude 
wegpiraat rond met een passende 
oplossing, dan hoor ik het graag. 

Het voetbalseizoen is inmiddels 
voorbij, op het EK na en de harde 
kern is best tevreden met de plaats 
op de ranglijst met de wetenschap 
dat we veel beter kunnen en erop 
vertrouwen dat er in het seizoen 
2012-2013 weer eens een prijs 
behaald moet worden, wij zijn er 
klaar voor! 

Of we er echt allemaal klaar voor 
zijn weet ik eigenlijk nog niet zo 
zeker. Het gebeurde bij de uitwed-
strijd tegen TOGR in Rotterdam 
dat ons kernlid Arie Kool het nodig 
vond de Tom-Tom in te schakelen 
en dat ding begon net over de van 
Brienenoordbrug al de verkeerde 
informatie te spuien. Na overleg 
met zijn medepassagiers werd 
toch de juiste weg gevonden en 
terwijl de cornervlaggen van TOGR 

al in zicht waren zei die Tom-Tom 
feeks nogmaals keer om! 

Maar als je nou veertig dienstjaren 
in Rotterdam hebt gewerkt bij de 
Rotterdamse recherche op commis-
saris niveau dan mag je toch wel 
Arie Dom-Dom genoemd worden. 

In onze harde kern zijn gelukkig 
ook wat vrouwelijke supporters 
trouw aanwezig waarvan ook 
enkele een redelijk potje kunnen 
klaverjassen. Op een winterse 
kaartavond won Marion een prijsje 
uit het winkeltje van Ina, maar 
werd vreemd genoeg naar voren 
geroepen om een speciale prijs in 
ontvanst te nemen. Gelegenheids- 
spreekstalmeester, Mart het woord 
nam bij overhandiging van een 
damesfiets die negen maanden 
eerder als gepikt was opgegeven. 

Op een andere heldere winterse 
morgen zag een andere vrijwilliger, 
Dirk, de fiets in de sloot tussen 
Spirit en de tennisclub. Met de 
hark op het droge en met de slang 
weer nat en schoon gespoten 
bleek het karretje volledig bruik-
baar, zelfs het voorlicht wilde nog 

branden, achter bleek de batterij te 
zijn leeggelopen. Op navraag was 
de fiets zoek op de kampioensdag 
van Spirit en ons is niet bekend of 
Marion nog kon en wilde fietsen. 

Onze invalmedewerker bij het rad 
van avontuur en voorzitter bij het 
bepalen van de speler van de wed-
strijd kan hij nog aardig, geweldig 
zingen. Eddy heeft een stem die bij 
z’n figuur past en z’n figuur past 
bij zijn vroegere beroep, Ik was een 
Groot scheepsbouwer zo zegt hij. 
Zachtjes zegt hij er achteraan, ik 
mocht alleen aan de schoorstenen 
werken onder de waterlijn ver-
trouwden ze mij niet toe. 

Wellicht in de volgende harde kern 
meer overzijn schepen die alle 
oceanen van de wereld varen en 
eventueel andere sterke verhalen 
over het vak.

De harde kern wenst u allen een 
goede vakantie, een goed voetbal 
seizoen en een goede gezondheid 
toe. 

En dan bij Hoevelaken rechtsaf. 
Cees van Vliet

DE TREFFER | 51clubblaD



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 hon-
derden 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 zakelij-
ke 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
André v/d Hoeven T:  06 - 5312 0445 
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door: De redactie

Wist u dat...

• bij de lagere senioren Spirit 5 en Spirit 7 prachtige 
kampioenschappen behaalden; de mannen er mooie 
feesten van maakten, inclusief vuurwerk en traditionele 
duiken in het (Perkouwse) water; felicitaties!!! 

• de selectieteams geen prijzen behaalden, maar zowel 
bij de senioren en A- en B-junioren goede prestaties 
werden neergezet; met name de handhaving van Spirit 
2 een knappe prestatie genoemd mag worden;

• de werkploeg er dit seizoen veel werk heeft geleverd; 
niet alleen buiten met de groenvoorziening en de 
verzorging van de velden, maar ook in en rondom de 
kleedkamers en kantine; ook de bar- en keukenploe-
gen dit jaar weer fantastisch werk leverden

• over de werkploeg gesproken: Bas van Herk opeens 
bij het bosmaaien zijn maaier kwijt was, het apparaat 
afbrak en Bas bijna in de sloot belandde; Cees Bur-
ger na tussenkomst van Jaap Koolwijk het ding weer 
repareerde en Bas weer vrolijk verder ging met het 
ding. Dat niet zolang duurde want Cees had de boel er 
andersom aan vast gemaakt;  

• er toch veel zaken kunnen veranderen in het ama-
teurvoetballandschap in de regio; wat te denken van 
DCV, Lekkerkerk en Bergambacht alleen nog maar op 
zaterdag, wie had dat een paar jaar geleden kunnen 
bedenken; 

• het gaat op zaterdagmiddag aan sommige tafeltjes 
in de kantine niet alleen maar over voetbal, het gaat 
ook over andere zeer serieuze zaken, over literatuur 
en natuur bijvoorbeeld; natuurkenner, maar ook 
literatuurlezer MvP regelmatig praat over moeilijke 
boeken met TO;

• RV staat er dan wat beteuterd bij te kijken, maar als 
het over de natuur gaat kan hij absoluut  meepraten en 
begint dan over zijn pruimenbomen in zijn tuin; MvP 
ook op zaterdag wel eens les geeft in vlindersoorten, 
gewoon gezien in een Ouderkerkse tuin: de ‘lindepijl-
staartvlinder’,  hij bestaat echt; Arco Noorlander ook wel 
eens uitleg geeft over verschillende yoghurtsoorten; 

• Jan Groen afgelopen weken die gehele vereniging 
afliep met de voetbalpool van zijn zonen; hier beleven 
veel mensen de komende weken plezier aan;

• Rene Boers van Spirit 6 onlangs afscheid nam met 
een goal in zijn laatste wedstrijd; Rene nu zijn zaterdag 
ietwat anders gaat indelen;     

• aanstaande vader Richard de Jonge onlangs briquet-
tes voor zijn BBQ kocht in een vestiging van de een 
bouwmarkt;  Richard niet al te klantvriendelijk werd 
geholpen op zijn vraag waar deze briquettes zich 
bevonden; hij toen zelf maar een bouwladder uit de 
winkel pakte om zijn wel degelijk aanwezige briquettes 
uit de schappen te pakken;

• Dirk van Duyvendijk handelt in gewassen grindtegels; 
hij met aanhanger te water ging, en de tegels eruit 
gehaald werden door “Wiggert “die spoelde ze na met 
zweet;
 
• Hertog Jan bier nu Hertog Jan speciaal bier is gewor-
den; het flesje en de inhoud niet is veranderd, maar 
de prijs wel en dat is dus het speciale eraan; Jupiler nu 
normaal bier is, was eerst SPECIAAL er zit minder in 
(KABOUTER BIER);

• dat de pupillen weer een prachtige Nacht van Spirit 
beleefden onder leiding van onder andere Spiritselec-
tiespelers Kevin en Kay Kriek, Ruben de Vries en Arjan 
Hoogendijk;
 
• dat bij Nederland - Denemarken de gehele Spiritka-
tine gevuld was met Oranjegekke supporters; het resul-
taat helaas teleur stelde maar de sfeer fantastisch was;  

• Hannes Krijgsman van zijn maandagmorgen com-
panen, een mooie verjaardagskaart heeft gekregen, 
met allemaal fluitende vogeltjes voor zijn vogelkooitje; 
Hannes de kaart bij een geopend raam openvoude en 
tegen Aagje zij: moet je eens luisteren hoe mooi de 
vogeltjes daar buiten zingen; Aagje hem verbaast aan-
keek en zij: stommert, dat geluid komt uit die kaart;

• Mirella Stolk gelooft in barbecue’s die muziek geven; 
ze een geluidsspeaker aanzag voor een barbecue; de 
sinds kort geïntroduceerde rosé die dag erg lekker was;

• de kantine flink op de schop gaat, u de kantine niet 
meer terug kent als u het nieuwe seizoen binnen komt;

Iedereen een fijne vakantie en tot volgend seizoen!

aLLe eInDSTanDen KunT u TeruG VInDen OP OnZe weBSITe: www.VVSPIrIT.nL
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door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Aan het begin van het laatste jaar 
van de middelbare school, kwam 
een vriend van mij, die later jour-
nalist wilde worden, met de op-
merking dat goede cijfers belang-
rijk zijn, maar dat de bloemen pas 
aan de finish worden uitgereikt. 
Deze opmerking kwam zonder 
twijfel uit een sporthart, want wat 
zijn de herinneringen mooi, aan de 
heroische gevechten, die er op alle 
vlakken van de sport arena zijn uit-
gevochten. Hoeveel waarheid zit 
er in die ene zin: de prijzen worden 
aan de finish uitgereikt. 

Hierbij maakt het niet veel uit of 
het om eendaagse wedstrijden 
gaat of over competities die gaan 
over 38 rondes. Een mooi voor-
beeld was recentelijk toch wel 
weer de titelstrijd in de Engelse 
Premier League, die uiteindelijk 
alleen nog ging tussen de 2 groot-
machten uit Manchester. United 
leek de beste papieren te hebben 
met 8 punten voorsprong vlak 
voor het einde.  Maar met nog 2 
wedstrijden te gaan was de stand 
gelijk en was City door een beter 
doelsaldo zo goed als kampioen. 
Des te verrassender was het dat 
City het in de laatste wedstrijd te-
gen QPR nog bijna verspeelde. Na 
90 minuten was de stand 2-1 voor 
QPR, maar na 94 minuten was City 
op miraculeuze wijze toch kampi-
oen geworden, door in de blessu-
retijd nog 2 keer toe te slaan. 

Dit roept natuurlijk herinneringen 
op aan de Champions League fi-
nale tussen Manchester United en 
Bayern München van 1999. Bayern 
leidde bijna de gehele wedstrijd, 
door een vrije trap van Basler, met 
1-0. Door doelpunten in blessure-
tijd van Sheringham en Solskjaer 
wist United alsnog de cup met de 
grote oren te winnen en liet Bay-
ern München verassend met lege 

handen staan.  Het moet gezegd 
dat Bayern München en Manches-
ter United in eigen land de laatste 
decenia als echte prijzenpakkers 
te boek staan.  Bayern  München 
heeft inmiddels 21 landstitels 
achter z’n naam staan en voor 
Manchester United staat de teller 
inmiddels op 19. Saillant detail is 
natuurlijk dat coach Alex Ferguson, 
die sinds 1986 in dienst is bij Uni-
ted, inmiddels 12 keer de Premiers 
League gewonnen heeft. 

Maar wat typeert nu een echte 
prijzenpakker ? Vaak staat aan de 
basis een goede organisatie onder 
leiding van mensen die streven 
naar het hoogst haalbare, met in 
achtneming van de aanwezige 
kwaliteiten. Zo’n zelfde gedachte is 
er een paar jaar geleden bij Spirit 
ook gaan leven. Met een paar man 
wordt al jaren gewerkt aan het 
opzetten en verder vervolmaken 
van een goede organisatie, die 
de jeugd van Spirit, van de ukken 
tot en met A1, klaar moet stomen 
om uiteindelijk in het 1e elftal te 
komen tot het pakken van prijzen.  

In de tussenliggende jaren wordt 
er ook gestreefd om kampioenen 

af te leveren, maar de basisgedach-
te blijft dat je het meeste leert uit 
weerstand situaties. Of zoals Johan 
Cruyff het altijd plastisch meent te 
moeten uitdrukken: “bij mij hoeft 
er geen enkel jeugdteam kampi-
oen te worden, zolang het 1e elftal 
maar elk jaar met de schaal aan de 
haal gaat. Dat daar een kern van 
waarheid in zit blijkt wel uit het 
feit dat Ajax inmiddels voor de 31e 
keer landskampioen van Neder-
land is geworden.

Dat prijzenpakkers ook niet het 
eeuwige leven hebben in indivi-
duele – en in team sporten moge 
wel duidelijk zijn. Toch hebben 
de laatste jaren op vele gebieden 
echte topper gezien die elk jaar de 
prijzen pakte, denk hier maar bij-
voorbeeld aan Tiger Woods, Roger 
Federer of onze eigen Sven Kramer. 
Ieder heeft zo zijn eigen verhaal, 
maar de basis van elk succes is het 
jarenlang investeren in jezelf, heel 
veel training, veel talent gecom-
bineerd met de juiste mentaliteit, 
want alleen met die ingrediënten 
kun je uitgroeien tot een echte 
prijzenpakker.

Malcolm Osseweijer
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