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Van de voorzitter

Het gaat weer een prachtig seizoen worden

Het mooie van een zomerstop is dat je weer zo ver-
langt naar het nieuwe seizoen. Het afgelopen seizoen is 
er veel gebeurd bij onze club. Spirit heeft zich gepro-
fileerd als dè club van de regio. Groei van ledenaantal, 
een stabiele organisatie, een prachtige en bloeiende 
jeugdafdeling en een complex waar een ieder jaloers 
op is. En er is geen discussie over welke dag er ge-
voetbald wordt. We hebben vanaf het begin in 1945 
op zaterdag gevoetbald, hebben dat altijd gedaan en 
zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Sommige 
andere clubs hebben er 80 jaar over gedaan om dat te 
gaan doen wat wij al 65 jaar doen.

Gedurende de maanden juni, juli en augustus is er een 
enorme hoeveelheid werk verzet bij Spirit. Daar waar 
de meeste leden genoten van een lekkere vakantie 
en Spirit-loze zaterdagen, werkte een select groepje 
Spirit vrijwilligers zich wekenlang in het zweet om onze 
30 jaar oude kantine om te toveren tot een prachtig 
clubhuis, inclusief een dameskleedkamer en automati-
seringsruimte. Hulde voor de mannen en (paar) dames. 
Jullie hebben geweldig werk geleverd.

We zitten als Spirit een beetje aan onze grenzen. Dat 
wil zeggen, onze jeugdafdeling heeft meer aanmel-
dingen dan dat wij wekelijks kwijt kunnen op onze 4 
velden en 12 kleedkamers. Onze velden zijn werkelijk 
6 dagen per week overvol. En toch zitten we met een 
geweldig dilemma. Wij willen de jeugd aan het sporten 
krijgen. Zo net na de olympische spelen zijn we er met 
heel Nederland van overtuigd dat wij de sport willen 
stimuleren. Alleen is die gedachte na een aantal maan-
den jammer genoeg weer verdwenen. De euforie van 
de gouden medailles van Ranomi Kromowidjojo, Epke 
Zonderland, Marianne Vos en de hockey-dames zijn 
het resultaat van jarenlang trainen, met een minimale 
vergoeding van NOC/NSF. Toch gingen deze sporters 
er voor. De overheid zal, wanneer we deze successen 
willen herhalen, de sport moeten blijven ondersteu-
nen. Zeker gezien de gezondheidsproblemen die onze 
jeugd momenteel ondervind door overgewicht. Willen 
we niet dat onze jeugd massaal ten onder gaat aan de 
passiviteit van computerspelletjes, fast-food en social-
media, zullen we onze jeugd aan het sporten moeten 
krijgen. Dit kan alleen wanneer de overheid hier een 
stimulerende rol in speelt, een stimulerende rol door 
middel van voorlichting en facilitering. Facilitering 
door middel van het beschikbaar stellen van ruimte 
en (financiële) middelen. In dat kader hoop ik dan ook 

bij de discussie van de vervanging van ons hoofdveld 
door een kunstgrasveld zal worden ondersteund door 
de gemeenteraad de komende maanden. Sterker nog: 
met het voorgaande in ogenschouw genomen kan ik 
me eigenlijk niet voorstellen dat de gemeenteraad hier 
niet aan mee wil werken.

Zo aan een begin van een seizoen moet je als vereni-
ging je doelen stellen. Voor dit seizoen heb ik in ieder 
geval 3 duidelijk meetbare doelstellingen:

1. Minimaal een periodetitel voor ons 1e elftal
2. Spirit wordt algemeen erkend als DE club van 
 de Krimpenerwaard
3. We gaan met dezelfde gezelligheid, drukte, sfeer en 
 nauwelijks conflicten het nieuwe seizoen beleven.

De 1e behoeft geen nadere uitleg. Met het huidige 
spelersmateriaal denken wij dat dit realistisch is. Voor 
wat betreft de 2e denk ik dat wij over het algemeen al 
gezien worden als een club waar je veilig je kind kan 
brengen, die daar een geweldige (voetbal-) opleiding 
krijgt en die bovendien ook nog eens op een goed 
niveau zijn of haar geliefde sport kan uitoefenen. Wan-
neer dan ook nog eens zoals nu gebeurt, talentjes uit 
de gehele Krimpenerwaard zich spontaan bij ons gaan 
aanmelden mogen wij ons als club gelukkig prijzen. En 
dan heb ik het nog niet over de 3e doelstelling. Die zit 
in ons geel/witte bloed.

We gaan er met zijn allen weer een geweldig 
seizoen van maken.

Henk Lammertse
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Echter, daar waar afgelopen seizoen aan het woord 
“anoniem” nog een positieve draai gegeven kon worden, 
zal het in de komende jaargang toch meer een nega-
tieve lading hebben. De club is immers ambitieus en 
straalt dat uit in de regio. En eerlijk is eerlijk, daarbij past 
geen anoniem eerste elftal. Stilstand is achteruitgang, 
niet waar? Aan Van Loo en De Vries de mooie uitdaging 
om hun selectie, die goeddeels onveranderd is gebleven, 
naar een hoger plan te tillen. Ambitieus en gemotiveerd 
als altijd, vertellen de twee, die aan hun derde seizoen 
als eindverantwoordelijken beginnen, hoe ze dat voor 
ogen hebben. Aan de hand van 5 ploegen uit de nieuwe 
competitie-indeling blik ik met hen vooruit.

I. Leonidas (degradeerde vanuit de eerste klasse naar 
de afdeling van Spirit)
“Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk om wat over Leoni-
das te zeggen,” trapt Van Loo af. “Ik weet niet of er veel 
mensen zijn vertrokken na hun degradatie,” vervolgt de 
oefenmeester. “Misschien is er een leegloop geweest en 
raken ze in een vrije val. De zondag-afdeling is natuurlijk 
met name erg belangrijk voor hen. Maar voor hetzelfde 
geld hebben ze er een hoop nieuwe, goede spelers bij.” 
Van Loo noemt het al: “een hoop nieuwe spelers”. Het 
halen van nieuwe spelers kan negatief opgevat worden, 
maar aan de andere kant werken nieuwe gezichten 
misschien ook wel motiverend, prikkelend, vernieuwend. 
De Ouderkerkers vangen de competitie aan met vrijwel 
dezelfde spelers als in de voorgaande competitiejaar-
gangen. Weet het trainersduo hen nog te prikkelen? “Ik 
hoop het,” zegt De Vries met een glimlach. “Wij hebben 
daar uiteraard wel over nagedacht,” gaat hij verder. “In 
tegenstelling tot voorgaande jaren kiezen we voor een 
meer individuele benadering. Het teamgebeuren waar 
we altijd op gehamerd hebben is natuurlijk ook be-
langrijk, maar soms misschien ook wat te algemeen. We 
willen het dit seizoen allemaal wat persoonlijker maken. 
Gewoon eens met een speler om de tafel gaan zitten en 
dan uitspreken wat wij van hem verwachten, hem meer 
verantwoordelijkheid geven. We zullen op dat soort mo-

menten ook zeker kritisch zijn,” vertrouwt De Vries me 
toe. “Het is niet de bedoeling dat we spelers gaan afzei-
ken,” springt Van Loo in, “maar om spelers te stimuleren 
en beter te maken, moet je soms ook wel eens voor een 
wat negatievere benadering kiezen en niet altijd maar 
de positieve. We willen daar een evenwicht in vinden. 
We willen gewoon bij iedereen de gevoelige snaar raken 
en bij de een werkt dat anders dan bij de ander.” Met als 
doel? “Spelers wakker schudden, het gaat allemaal nog 
wel eens wat te makkelijk. Alsof ze niet helemaal door-
hebben waar het om draait. Aan ons de taak om spelers 
te prikkelen, hen te wijzen op hun mogelijkheden, zodat 
ze er alles uithalen,” aldus De Vries.

II. Strijen (eindigde vorig seizoen als tweede achter 
kampioen SHO in de afdeling van Spirit)
“Altijd een goede ploeg,” zegt De Vries meteen. “ Zij 
doen precies de juiste dingen op het juiste moment,” 
complimenteert hij de nummer 2 van het afgelopen 
seizoen vervolgens. “Wij drukten ze bij hen 
thuis het eerste half uur helemaal terug, 
kregen kansen op 1 of 2-0, maar na twee 
counters stonden we met 2-0 achter. 
Die slimmigheid en die sluwheid had-
den wij op dat moment niet.” Strijen 
is een vaste klant in de top van de 
tweede klasse en dat is precies waar 
Spirit ook zo graag heen wil. Kan 
die stap dit jaar al gemaakt worden? 
“Ik denk dat wij in bepaalde wed-
strijden hebben aangetoond dat we 
dat aankunnen ja,” vindt Van Loo. “We 
toonden ons alleen niet continue een 
top-tweedeklasser.” Die continuïteit, 
gaan we die zien dit jaar? “Ik vind 
dat dat we dit jaar sterker zijn in de 
breedte,” antwoordt Van Loo. “Dat 
is natuurlijk positief. Bovendien 
hebben bepaalde spelers 
flinke stappen gemaakt 

“We moeten aan wedstrijden beginnen alsof we met 1-0 achterstaan”

Na 5 seizoenen van alles-of-niets (3 kampioenschappen, 2 degradaties), beleefde het eerste elftal van vv Spirit 
een rustig jaar. De ploeg van trainer Patrick van Loo en zijn assistent Rob de Vries draaide zorgeloos mee in de 
middenmoot van de Tweede Klasse D. Het seizoen van de Ouderkerkers kan ook echt getypeerd worden als dat 
van een middenmoter. Zo werden knappe zeges op CWO, Zuidland en Den Bommel afgewisseld met onnodige 
nederlagen tegen laagvliegers als PPSC en ‘s-Gravendeel. De geelwitten vonden zich na 26 duels terug op de 
anonieme zevende plaats van de ranglijst. Ondanks dat er door de Ouderkerkse achterban zeker kritische no-
ten werden gekraakt, kon een ieder leven met deze plek in het linkerrijtje.

PRESENTATIEGIDS

thuis het eerste half uur helemaal terug, 
kregen kansen op 1 of 2-0, maar na twee 
counters stonden we met 2-0 achter. 
Die slimmigheid en die sluwheid had-
den wij op dat moment niet.” Strijen 
is een vaste klant in de top van de 
tweede klasse en dat is precies waar 
Spirit ook zo graag heen wil. Kan 
die stap dit jaar al gemaakt worden? 
“Ik denk dat wij in bepaalde wed-
strijden hebben aangetoond dat we 
dat aankunnen ja,” vindt Van Loo. “We 
toonden ons alleen niet continue een 
top-tweedeklasser.” Die continuïteit, 
gaan we die zien dit jaar? “Ik vind 
dat dat we dit jaar sterker zijn in de 
breedte,” antwoordt Van Loo. “Dat 
is natuurlijk positief. Bovendien 
hebben bepaalde spelers 
flinke stappen gemaakt 

kampioen SHO in de afdeling van Spirit)
“Altijd een goede ploeg,” zegt De Vries meteen. “ Zij 
doen precies de juiste dingen op het juiste moment,” 
complimenteert hij de nummer 2 van het afgelopen 
seizoen vervolgens. “Wij drukten ze bij hen 
thuis het eerste half uur helemaal terug, thuis het eerste half uur helemaal terug, 
kregen kansen op 1 of 2-0, maar na twee 

V.V. SPIRIT | 04



Door: Maarten Tissink

De staf: Patrick van Loo & Rob de Vries

vorig jaar.” Het trainerskoppel sluit daarom niets uit. De 
mannen die het echter moeten gaan waarmaken, staan 
op het veld. 

Proeven Van Loo en De Vries bij hun spelers de wil en 
de gretigheid om die stap te gaan zetten? “Ja, dat vind ik 
wel,” zegt De Vries. “Het viel me op dat bijna alle spelers 
een stuk fitter terug zijn gekomen van hun vakantie 
dan vorig jaar. Daarnaast zie ik meer volwassenheid op 
de trainingen. Niet meer dat gezeur over een bal die 
tien centimeter uit is of als ze een klein tikkie krijgen.” 
Van Loo knikt instemmend. “Bovendien was de groep 
al vroeg in de voorbereiding redelijk compleet,” zegt hij 
vervolgens. “Een goed teken.” Kunnen de ontwikkelin-
gen binnen de club (een ondernemersvereniging, een 
jeugdopleiding, veel veranderingen op het complex) 
bijdragen om die stap te zetten? De Vries denkt het wel. 
Althans hij vindt dat het zou moeten. “Daar moeten wij 
in mee ja. Als je ziet wat er allemaal gebeurt binnen de 
club, dan mogen wij als team niet achterblijven,” vertelt 
hij. “Ik denk dat er ook sprake is van een wisselwerking,” 
vult Van Loo aan. “Als wij goed presteren, zijn mensen 
tevreden en willen ze hun steentje bijdragen aan de 
club. En als je andersom ziet wat mensen allemaal voor 
de club doen of hoe hard ze bijvoorbeeld werken om 
het veld voor ons speelklaar te krijgen dan werkt dat 
voor ons weer erg stimulerend.” 

III. Rozenburg (eindigde in 2012 op plek 
drie, achter kampioen SHO en Strijen)

“Een hele uitgekookte ploeg,” vindt De 
Vries. “Daar hebben we afgelopen sei-
zoen moeizame wedstrijden tegen 
gespeeld,” vervolgt hij. “Wij zullen 
het meer moeten gaan invullen zoals 
zij,” is hij wederom complimenteus. 
De Vries doelt op de degelijkheid van 
Rozenburg. Een ploeg met weinig 
franje, maar bovendien met weinig 
zwakke plekken. En heel constant. “In 

die ploeg halen iedere week wel 8 of 9 
spelers een ruime voldoende,” zegt Van 

Loo bewonderend. “Daar moeten wij 
ook naar toe,” concludeert hij vervol-

gens. Volgens de oefenmeester 
spelen de kernspelers van 

zijn ploeg in dat proces 
een belangrijke rol. “Zij 
moeten de rest op 

sleeptouw nemen. 
Anderen moeten 

zich aan hen kunnen optrekken,” vindt Van Loo. “En zij 
moeten andere spelers corrigeren wanneer dat nodig 
is,” voegt De Vries daar aan toe. “Ik vind dat we allemaal 
nog te lief voor elkaar zijn. Er mag best wel eens wat 
gezegd worden tegen elkaar, zonder dat er direct discus-
sie ontstaat. Zo houd je elkaar scherp en maak je elkaar 
beter.” Van Loo bespeurt vooruitgang in dat proces. “Het 
acceptatievermogen gaat langzaam omhoog, het begint 
te komen.”

IV. Den Bommel (eindigde net als Spirit in de 
middenmoot)
“Ik heb het gevoel dat zij zeer afhankelijk zijn van hun 
voorhoede,” merkt Van Loo op. “Ik denk niet dat het 
goed is als je van een paar spelers afhankelijk bent,” 
gaat hij verder. “Dan kun je in de problemen komen. 
Den Bommel heeft het vorig jaar prima gedaan als 
promovendus. De ervaring leert echter dat het tweede 
jaar vaak nog lastiger is. Dat is de uitdaging voor hen.” 
Den Bommel is een ploeg met een herkenbare speelstijl, 
waarin de spitsen inderdaad centraal staan. Veel mensen 
achter de bal, snel de diepste spits zoeken en vervolgens 
de lopende aanvaller in stelling brengen. Welke speelstijl 
hebben Van Loo en De Vries met hun ploeg voor ogen? 
“We willen ver van onze goal spelen,” begint Van Loo. 
“En verzorgd voetballen, het liefst van achteruit,” gaat 
hij verder. “We hebben veel power in de as en hebben 
middenvelders met het vermogen om erover heen te 
gaan. Als dat loopt dan is het geweldig om naar te kijken 
en creëren we veel kansen. Het wordt de uitdaging om 
daar effectiever mee om te gaan. Daar hebben we het 
afgelopen seizoen nogal eens laten liggen. Het besef 
moet komen hoe lekker en belangrijk het is als er van 
de eerste twee kansen gelijk eentje invliegt.” De Vries 
benadrukt dat de technische staf zich niet op een tac-
tiek of speelstijl vast wil pinnen. “Het is fijn als je in een 
wedstrijd verschillende stijlen kunt hanteren. In fases 
aanvallen, maar ook aanvoelen wanneer je een paar 
stappen terug moet doen. Soms het initiatief nemen 
en gas geven, maar op momenten ook wel eens even 
afwachten en kijken of er zo wat te halen valt. Dat soort 
momenten zullen de spelers moeten leren herkennen 
en er vervolgens ook naar handelen. Nu gebeurt dat nog 
teveel vanaf de zijkant, terwijl er zeker de vrijheid is om 
het zelf in het veld op te lossen.”

V. Brielle (promoveerde vanuit de derde klasse 
naar de afdeling van Spirit)
“Ik heb begrepen dat Brielle een hele ambitieuze club 
is die zo snel mogelijk verder omhoog wil,” vertelt De 
Vries. “Ze hebben nieuwe spelers gehaald en hebben 
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ook een nieuw complex. Zij kunnen best wel eens gaan 
verrassen,” vermoedt De Vries. “Het zou voor hun een 
nadeel kunnen zijn dat ze veel derby’s spelen,” denkt 
Van Loo. “Dat zijn toch altijd speciale wedstrijden.” Spirit 
had het vorig seizoen juist lastig tegen de (op papier) 
zwakkere ploegen. Sterker nog, tegen de laaggeklas-
seerde ploegen speelde het zijn slechtste wedstrijden. 
Hoe komt dat? “Moeilijk om aan te geven,” vindt De 
Vries. “Een stukje onderschatting denk ik. Misschien wel 
onbewust.” “Het ontbrak ons in die wedstrijden aan 
scherpte,” verklaart Van Loo. “We begonnen al niet goed 
aan die wedstrijden, gingen niet van onze eigen kracht 
uit en kwamen zo moeilijk in die wedstrijden.” “ “Het 
leek alsof we 5 tot 10% minder speelden in die wedstrij-
den,” vindt De Vries.  “Alsof de spelers de scherpte niet 
vanuit zichzelf konden opbrengen. Ze begonnen pas 
te voetballen als er iets gebeurde in de wedstrijd. Een 
achterstand of een overtreding bijvoorbeeld. We zullen 
mentaal gezien dus aan de wedstrijden moeten gaan 

starten alsof we 1-0 achter staan, zodat we die 10% meer 
kunnen opbrengen. Als dat lukt dan kan het een mooi 
seizoen worden.” Daar is Van Loo het mee eens. “Dat zou 
best eens de sleutel kunnen zijn ja,” sluit hij af. “Er ligt ons 
een mooie uitdaging te wachten.”

Rob de Vries (links) en Patrick van Loo (rechts).

Smit Mode kleed v.v. Spirit aan.

Uitstraling is het halve werk. 
Dat moet de technische leiding 
van Spirit 1 gedacht hebben 
toen zij het verzoek indienden 
of er voor de wedstrijddagen 
colberts met Spirit-logo besteld 
konden worden. 

Uiteraard nam de sponsorcom-
missie dit verzoek serieus en vond 
een goede partner in Smit Mode 
om dit plan ook financieel aantrek-
kelijk te houden.  Smit Mode is 
sinds enige tijd gevestigd op WC 
Crimpenhof in Krimpen a/d IJssel, 

en heeft vestigingen door de hele 
regio, met name in de Alblasser-
waard. Gekozen is uiteindelijk voor 
marineblauwe colberts, waarvan 
het knoopsgaren weer is uitge-
rust in origineel Spirit geel. Een 
prachtige combinatie, waarvan wij 
overtuigd zijn dat we op voorhand 
al met een 1-0 voorsprong op de 
tegenstander beginnen.  

Door: Henk Lammertse

Technische staf in het nieuw gestoken

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie

ACTIECOUPON:
Bij aankoop van een 
jeans een shirt voor de 
halve prijs*

* Deze actie is alleen geldig in de maand
september en bij inlevering van deze bon.

Raadhuisplein 115
Krimpen a/d IJssel
T: 0180 - 51 88 22
www.smitmode.nl
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De Backs: Roy Valk & Sebastiaan Snoei

Back-up
Soms moet je wel een beetje geluk 
hebben. Maar als die kans dan 
komt, dan moet je hem natuurlijk 
wel grijpen. Door de afwezigheid 
van verschillende vakantiegangers, 
kreeg Snoei, destijds tweede elftal-
speler, vorig jaar in de voorberei-
ding een kans op de linksbackpo-
sitie. Die kans greep hij met beide 
handen aan. Niet alleen werd hij 
basisspeler, hij kreeg zelfs het 
doorgaans kritische Ouderkerkse 
publiek stil. Na een mooi debuut-
jaar, had Roy Valk het lastig vorig 
seizoen. Het verwachtingspatroon 
lag hoger en daar worstelde hij 
zichtbaar mee. Toch handhaafde 
hij zich in de basiself. Komend 
seizoen is het aan de twee om te 
laten zien dat zij de onbetwiste 
backs van de ploeg van trainer 
Patrick van Loo zijn. 

Back-af
“Het is aanpoten,” zegt Snoei. De 
Krimpenaar ploft neer op een 
stoel naast collega-vleugelverde-
diger Valk. De twee hebben er net 
een training opzitten en puffen 
nog wat na. “Je conditie gaat toch 
altijd sneller achteruit dan dat 
hij weer vooruit gaat,” merkt Valk 
op. De mannen beseffen echter 
dat de door hen verrichte arbeid 
noodzakelijk is en dat het niet 
voor niets is. “Ik moet het juist 
hebben van mijn conditie,” vertelt 
Snoei. “Ik moet nu dus gewoon 

knallen en snel weer op niveau 
komen.” Valk knikt. “Geloof me, 
je komt jezelf echt tegen als je 
niet fit bent,” zegt hij vervolgens. 
“En die spits ook,” vervolgt hij 
grinnikend. “Dat heb ik vorig jaar 
gemerkt. Daarom heb ik regelma-
tig hardgelopen in de zomerstop.” 
Ook Snoei heeft zijn conditie op 
peil proberen te houden. “Ik ben 
op donderdagavond door blijven 
trainen met een mix van de A en 
de B-selectie. En ook op de cam-
ping heb ik een aantal keer hard-
gelopen.” Het duo zal fit en scherp 
aan de start van de competitie 
moeten verschijnen. Er wachten 
hen immers weer pittige duels 
met hun directe tegenstanders en 
het is toch hun primaire taak, het 

ongedaan maken van hun tegen-
stander. Ze kijken er naar uit.

Backspace
“Ik houd van spelers met diepgang 
in hun spel, die voortdurend de 
een-tegen-een-situatie opzoeken,” 
vertelt Valk als ik hen naar hun fa-
voriete tegenstander vraag. “Duels 
aangaan, mijn lichaam gebruiken, 
slidings maken, zo heb ik het, het 
liefst.” Ook Snoei bijt zich het liefst 
vast in een behendige buitenspe-
ler. “Van die snelle, kleine spelers, 
daar speel ik graag tegen,” onthult 
hij. “Spelers die ik fysiek de baas 
ben.” En wat soort type speler 
vindt hij juist lastig te bespelen? 
“Combinatiespelers,” zegt Snoei 
resoluut. “Hun spel is toch on-

“De rol van de backs is veranderd”

Dat de back-posities onderbezet waren, ach ja, we hadden zoveel kwaliteit voorin lopen. Dat Van der Wiel 
zwaar uit vorm was en Willems wel erg jong was, ach ja, het enige wat ze hoefden te doen, was balletjes 
breed geven op de grote jongens. Bovendien zouden de ervaren mannen de rugdekking wel verzorgen. 
Niets om ons zorgen over te hoeven maken dus. Als het afgelopen EK iets duidelijk heeft gemaakt, dan 
is het wel dat een elftal niet zonder goede, betrouwbare, moderne vleugelverdedigers kan. Het is geen 
toeval dat Spanje (Alba), Portugal (Coentreao) en Duitsland (Lahm) de laatste vier bereikten. Zij hadden 
de beschikking over toppers op de backposities. Lange tijd werden de backposities nog wel eens onder-
schat, werd er nog wel eens laagdunkend gedaan over de vleugelverdedigers. Om daarmee voorgoed af 
te rekenen, stel ik u voor aan de backs van vv Spirit 1, Roy Valk en Sebastiaan Snoei.

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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Vervolg: De Backs: Roy Valk & Sebastiaan Snoei

voorspelbaar. Bij spelers die je opzoeken weet je min 
of meer wat er gaat komen.” Valk speelt niet graag 
tegen een statische tegenstander. “Dan loop je toch het 
gevaar dat je verslapt, dat je in slaap sukkelt,” legt hij 
uit. “Tegen van die beweeglijke types kun je gewoon 
niet verslappen, daar moet je scherp tegen blijven.” 
Zich echt voorbereiden op een specifieke tegenstan-
der, dat doen de heren niet, verklappen ze. “Zul je net 
zien: denk je te weten hoe je tegenstander speelt, blijkt 
alles heel anders uit te pakken,” verklaart Valk. “Nee ik 
pak gewoon mijn tegenstander op en ga de strijd aan, 
ongeacht wie het is. Je merkt snel genoeg wat voor 
speler het is.” Daar is Snoei het mee eens. “Dat gaat 
op gevoel,” vertelt hij. “Bovendien bepaal ik hoe een 
tegenstander speelt,” vervolgt hij met bravoure. “Het 
is een kwestie van je tegenstander een bepaalde kant 
opdrukken. En dan natuurlijk zijn minst goede kant.” De 
twee kunnen echt genieten van het kat-en-muisspel 
dat ze met hun tegenstanders uitvechten. “Het is ook 
een mentaal spelletje,” vindt Valk. “Zo probeer ik mijn 
tegenstander in het begin van de wedstrijd altijd even 
te laten voelen dat ik er ben. Even een tikkie geven en 
hem uit zijn spel halen.” Snoei heeft dat minder. “Ik ben 
sowieso geen man van de praatjes. En van die spelers 
die gaan lopen knijpen enzo, daar houd ik absoluut 
niet van.”

Goedgebackt
“Waar een goede back aan moet voldoen?” Valk kijkt 
zijn collega aan. “Hij moet verdedigend uiteraard 
sterk zijn,” zegt Snoei vervolgens. “En zuinig aan de 
bal zijn. Hij moet over duelkracht beschikken en een 
goed reactievermogen hebben,” aldus Snoei, die het 
stokje vervolgens overgeeft. “Snelheid en wendbaar-
heid zijn belangrijk,” vindt Valk. “En hij moet sterk in de 
lucht zijn. Daarnaast is communicatie heel belangrijk. 
Je moet aan een blik genoeg hebben met je collega-
verdedigers.” Ik vraag de heren elkaars sterke punten te 
benoemen. Valk trapt af. “Snoei is fysiek erg sterk en hij 
is snel. Echt zo’n speler die je drie keer tegenkomt, die 
je steeds opnieuw voorbij moet. Heel irritant voor een 
aanvaller lijkt me.” En de sterke punten van Valk? “Zijn 
uitschuifbenen,” zegt Snoei met een knipoog. “Daar-
mee zit hij echt overal tussen. Net op het moment dat 
je het niet meer verwacht, zit dat pootje er weer tussen. 
Daarnaast vind ik dat Roy goed mee kan voetballen. 
En ja, zijn looks he,” zegt hij lachend. In de minuten die 
volgen zijn de Krimpenaren vooral kritisch op zichzelf. 
“Dat linkerbeen,” zucht Snoei, “dat moet beter,” vervolgt 
de linksback. “Een pass over 5 meter gaat nog wel, maar 
ik doe bijna alles met rechts. Dat maakt je voorspelbaar. 
Het zorgt ervoor dat ik me steeds goed moet positio-

neren en ik een paar seconden nodig heb voor die bal 
goed ligt.” Valk over zichzelf: “Ik heb het positioneel 
nog wel eens lastig. Als ik mijn positie moet verlaten, 
ben ik soms nog te onzeker. Ik ben zo gehecht aan die 
zijlijn dat als ik er te ver van uit de buurt raak ik soms 
ga lopen zwemmen.”

Backham
“De rol van de backs is veranderd,” constateert Valk. “De 
back was altijd redelijk statisch, maar tegenwoordig 
wordt er meer van hem verwacht. Hij wordt veel meer 
betrokken in het spel en wordt geacht ook aanval-
lend zijn steentje bij te dragen. De achterlijn halen en 
voorzetten geven.” Arjen Robben weet er alles van. Als 
een wervelwind stormde zijn Portugese tegenstander 
keer op keer over hem heen. Het advies dat hij Bert 
van Marwijk, die hem daarop wees, gaf, had de aan-
valler beter zelf ter harte kunnen nemen (je moet je 
back houden!). Valk merkt dat hij voetballend sterker 
wordt. “Ik was vroeger een pure verdediger en heb het 
voetballende gedeelte echt moeten leren. Ik merk wel 
dat als je, je meer focust op 
het voetballende ge-
deelte, je wat inlevert 
op verdedigend vlak. 
Ik probeer daar een 
goede balans in te 
vinden.” Dus dat 
worden een 
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Vervolg: De Backs: Roy Valk & Sebastiaan Snoei

paar assits dit seizoen? “Misschien zelfs wel een doelpuntje,” zegt Valk lachend. 
Ook Snoei verlaat de verdedigende stellingen steeds vaker. “Maar een voorzet 
met mijn linkerbeen wordt lastig. Ik moet die bal dan toch weer terughalen. 
Ik blijf dan ook liever achterin en laat anderen inschuiven.”

Back to the future!
In de voorbereiding is het traditioneel vechten voor een plekje. 
Concurrentie, houden ze ervan? “Het houdt je scherp,” zegt Snoei. “Je 
moet voortdurend in jezelf blijven investeren, beter willen worden, 
want voor je het weet klopt er iemand anders aan. Ikzelf ben daar misschien 
wel het beste voorbeeld van.” “Ik ga van mijn eigen kracht uit,” zegt Valk vol 
zelfvertrouwen. “Ik doe mijn uiterste best en probeer mijn taken zo goed 
mogelijk uit te voeren. Die rechtsbackpositie dat is mijn plek. Ik hoop daar 
het hele seizoen te gaan spelen.” Wat verwachten ze van het komende 
seizoen? “Het team is vrijwel hetzelfde gebleven, iedereen heeft weer 
een jaar meer ervaring, dus een plek bij de eerste 5 moet mogelijk 
zijn,” vindt Snoei. “Vooral tegen de onderste ploegen zullen we beter 
moeten gaan presteren.” Valk knikt instemmend. “Als je ziet hoe 
dicht alles vorig seizoen bij elkaar stond en tegen welke ploegen 
wij punten hebben laten liggen, dan zit een periodetitel dit sei-
zoen er misschien wel in. Dat zou heel mooi zijn!”
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Het kan niemand ontgaan zijn dat wij als club dit jaar over een nieuw logo beschikken. Dit logo komt op 
meerdere prominente plaatsen terug bij onze vereniging, o.a. op de nieuwe kantinevloer, de ramen en de 
vlaggen. Ook op nieuwe voetbalkleding zal voortaan standaard het nieuwe logo d.m.v. een badge worden 
opgedrukt door Kean Sport op het shirt en de broek. 

Omdat nog veel mensen in de “oude” kledinglijn rondlo-
pen, willen wij ook hen de kans geven het nieuwe logo 
op hun kleding aan te laten brengen. Voor de voet-
balkleding zullen we dat op vooraf overeengekomen 
plaatsen doen (v.w.b. het shirt op de mouw, en op de 
broek op de onderkant van de pijp). Uiteraard mag u de 
badge op ieder ander gewenst kledingstuk laten druk-
ken. Enkele mensen hebben al aangevraagd of ze een 
logo op hun eigen poloshirt mogen drukken. Uiteraard 
mag dat.

Omdat de persmachine daarna weer teruggaat naar de 
betreffende leverancier zal het daarna lastig worden de 
badges aan te laten brengen.  De kosten voor een badge 
(we hebben 2 verschillende maten t.b.v. shirt en broek) 

bedragen € 2,00 per stuk incl. aanbrengen. Deze zijn 
op beide dagen te verkrijgen bij de mensen achter de 
persmachine.  Wij adviseren de leiders van de verschil-
lende (jeugd-)elftallen e.e.a. proberen te coördineren 
en bijvoorbeeld van tevoren geld in te zamelen en op 
de betreffende dag voorafgaand aan de wedstrijd het 
gehele team te laten behandelen. Dit werkt efficiënter 
en is bovendien leuk voor het team.

Op de volgende 2 dagen zal er in het clubhuis van 
Spirit de mogelijkheid bestaan voor het laten 
aanbrengen van logo’s op uw (voetbal-)kleding:

Zaterdag 15 september van 8.00 - 13.00 uur
Zaterdag 22 september van 8.00 - 13.00 uur

Door: De sponsorcommissie

Het nieuwe logo op bestaande kleding
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Indeling Seizoen 2012 - 2013

Spirit 1 - 2e Klasse D

s.v. C.W.O.
Trimpad 12
3135 GA  Vlaardingen
Tel.: 010 - 474 99 61
www.svcwo.nl

Seizoen 11/12: 5e in 2D
26 wedstrijden, 40 punten

v.v. Den Bommel
Schaapsweg 1a
3258 AW  Den Bommel
Tel.: 0187 - 61 22 33
www.vvdenbommel.nl

Seizoen 11/12: 8e in 2D
26 wedstrijden, 35 punten

v.v. Brielle
Geuzenpark 2
3237 KN  Vierpolders
Tel.: 0181 - 82 01 80
www.vvbrielle.nl

Seizoen 11/12: 2e in 3D
26 wedstrijden, 49 punten

v.v. N.S.V.V.
Wilhelminastraat 1
3281 BZ  Numansdorp 
Tel.: 0186 - 65 19 72 
www.vvnsvv.nl

Seizoen 11/12: 6e in 2D
26 wedstrijden, 37 punten

v.v. Rozenburg
Vinkseweg 31
3180 AH  Rozenburg
Tel.: 0181 - 21 37 85
www.vvrozenburg.nl

Seizoen 11/12: 3e in 2D
26 wedstrijden, 51 punten

v.v. Hellevoetsluis
Brielsestraatweg 6
3221 AA  Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 30 19
www.vvhellevoetsluis.nl

Seizoen 11/12: 1e in 3D
26 wedstrijden, 52 punten

v.v. Zuidland
Kerkweg 84
3214 VE  Zuidland
Tel.: 0181 - 45 16 55
www.vvzuidland.nl

Seizoen 11/12: 4e in 2D
26 wedstrijden, 41 punten

R.K.S.V. Leonidas
Erasmuspad 9
3052 KP  Rotterdam
Tel.: 010 - 418 13 51
www.rksvleonidas.com

Seizoen 11/12: 14e in 1B
26 wedstrijden, 13 punten

v.v. Pernis
Pastoriedijk 375
3195 HE  Pernis
Tel.: 010 - 416 67 01
www.vvpernis.nl

Seizoen 11/12: 10e in 2D
26 wedstrijden, 30 punten

V.D.L.
Sportlaan 1
3141 XN  Maassluis 
Tel.: 010 - 592 17 46
www.www.vdl-maassluis.nl

Seizoen 11/12: 9e in 2D
26 wedstrijden, 34 punten

v.v. Strijen
Prins Clausstraat 1
3291 BD Strijen
Tel.: 078 - 674 17 04
www.vvstrijen.nl

Seizoen 11/12: 2e in 2D
26 wedstrijden, 55 punten

v.v. Spirit
Sportlaan 3
2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 68 16 07
www.vvspirit.nl

Seizoen 11/12: 7e in 2D
26 wedstrijden, 36 punten

Lombardijen
Buitendijk 112 
3078 XC  Rotterdam
Tel.: 010 - 432 60 72
www.svlombardijen.nl

Seizoen 11/12: 1e in 3C
26 wedstrijden, 62 punten

v.v. Oude Maas
Albrandswaardseweg 84b
3172 XC  Poortugaal
Tel.: 010 - 501 80 13
www.vvoudemaas.nl

Seizoen 11/12: 4e in 3D
26 wedstrijden, 47 punten



Even voorstellen

A-Selectie v.v. Spirit 2012-2013

Patrick van Loo
Trainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds: 
2009

Geboortedatum:
03-03-1967
 
Vorige clubs:
Trainer: - SVS              
Voetballer: - Zwervers, 
- SVS, - Nieuwerkerk

Diede de Leeuw
Keeperstrainer

Bij de A-Selectie sinds: 
2010

Geboortedatum:
30-04-1975
 
Vorige clubs:
Geen

Jan Moerman
E�talleider Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
29-11-1955 
 
Vorige clubs:
Geen

Rob Ooms
Assistent scheidsrechter Spirit 2

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
08-09-1976   
 
Vorige clubs:
Geen

Mark Buijs
Trainer Spirit 2

Bij de A-Selectie sinds: 
2011

Geboortedatum:
21-10-1973
 
Vorige clubs:
Trainer: Geen              
Voetballer: - FC Perkouw

Jacob Pols
Verzorger

Bij de A-Selectie sinds:
2000

Geboortedatum:
26-09-1968 
 
Vorige clubs:
Geen

Wim Spek
E�talleider Spirit 2

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
13-06-1960 
 
Vorige clubs:
Geen

Rob de Vries
Assistenttrainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds: 
2010

Geboortedatum:
17-02-1957
 
Vorige clubs:
- RSM
- Heerjansdam
- v.v. Capelle

Piet van Duyvendijk
Verzorger 

Bij de A-Selectie sinds:
1999

Geboortedatum:
26-11-1947  
 
Vorige clubs:
- KOAG
- v.v. Capelle

Arie Lingen
Assistent scheidsrechter Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds:
2009

Geboortedatum:
21-10-1960 
 
Vorige clubs:
Geen
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A-Selectie v.v. Spirit 2012-2013

Bastiaan Haasnoot
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
21-10-1991  
 
Vorige clubs:
Geen

Jelmer Nomen
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2004

Geboortedatum:
17-10-1985 
 
Vorige clubs:
Geen

Roy Valk
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
15-01-1991 
 
Vorige clubs:
Geen

Arjan Hoogendijk
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
25-05-1987   
 
Vorige clubs:
- G.S.V.V. 
 The Knickerbockers

Michael Osseweijer
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:
2011

Geboortedatum:
03-01-1992  
 
Vorige clubs:
- Excelsior Rotterdam
- Feyenoord 

Sebastiaan Snoei
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
27-02-1987  
 
Vorige clubs:
Geen

Paul Spek
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2007

Geboortedatum:
12-10-1989   
 
Vorige clubs:
- v.v. Gouderak

Julian van Lith
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2009

Geboortedatum:
13-09-1991 
 
Vorige clubs:
Geen

Senel Dilek
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
23-05-1989
 
Vorige clubs:
- Capelle, - Haaglandia,
- Strijen, - ESDO, 
- DOTO, - ESDO

René Wigmans
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2007

Geboortedatum:
24-03-1982      
 
Vorige clubs:
- SVS 
- Sparta Rotterdam (AV) 
- DCV

Bjorn Zierts
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
1999

Geboortedatum:
10-02-1981
 
Vorige clubs:
Geen

Ricardo Deelstra
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
15-08-193
 
Vorige clubs:
Geen
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A-Selectie v.v. Spirit 2012-2013

Arjan van Velzen
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
02-12-1993
 
Vorige clubs:
Geen

René Groen
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2007

Geboortedatum:
11-10-1983 
 
Vorige clubs:
- Sparta Rotterdam (AV)
- DCV

Allard Ligthart
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
03-06-1990    
 
Vorige clubs:
Geen

Stijn Kuipers
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
30-09-90
 
Vorige clubs:
Geen

Arun Vernooij
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
24-06-1993
 
Vorige clubs:
Geen

Kevin Kriek
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2007

Geboortedatum:
22-02-1988   
 
Vorige clubs:
Geen

Kay Kriek
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2011

Geboortedatum:
01-12-1990  
 
Vorige clubs:
Geen

Stef de Goede
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
17-05-1994
 
Vorige clubs:
- Ommoord
- FC Perkouw

Sander Kalkman
Verdediger / Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
02-02-1989   
 
Vorige clubs:
Geen

Maarten Tissink
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2004

Geboortedatum:
09-12-1985   
 
Vorige clubs:
Geen

Mark Geneugelijk
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2011

Geboortedatum:
25-12-1991  
 
Vorige clubs:
Geen

Maarten Adriaanse
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
14-01-1987
 
Vorige clubs:
- FC Perkouw
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A-Selectie v.v. Spirit 2012-2013

Arian van Herk
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2008

Geboortedatum:
24-07-1983
 
Vorige clubs:
- DCV

Kevin van Vliet
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2002

Geboortedatum:
05-03-1985  
 
Vorige clubs:
- DCV
- Feyenoord

Bob van der Veen
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
24-09-1991
 
Vorige clubs:
- v.v. Gouderak

Daryl van Ommen
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
06-07-1993 
 
Vorige clubs:
Geen

Tom van Zwienen
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2012

Geboortedatum:
28-09-1993
 
Vorige clubs:
Geen

Ruben Vreeken
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2009

Geboortedatum:
05-05-1990
 
Vorige clubs:
Geen

Dennis Luijt
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2007

Geboortedatum:
13-09-1988    
 
Vorige clubs:
Geen

Berry de Jong
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
1993

Geboortedatum:
20-06-1973 
 
Vorige clubs:
Geen

Je�rey van der Kwaak
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2011

Geboortedatum:
12-02-1986 
 
Vorige clubs:
- v.v. Leiden
- Voorschoten ‘97
- UVS

Ruben de Vries
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2010

Geboortedatum:
10-09-1991   
 
Vorige clubs:
Geen

Mark van Dam
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:
2004

Geboortedatum:
09-05-1985
 
Vorige clubs:
Geen
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Indeling Seizoen 2012 - 2013

Spirit 2 - Reserve 1e klasse B

Indeling Seizoen 2012 - 2013

Spirit A1 - Hoofdklasse E

v.v. Alexandria ‘66 (2)
Leningradweg 50
3066 SH  Rotterdam
www.a66.nl

v.v. Capelle (A1)
P.C. Boutenssingel 1
2902 BG  Capelle a/d IJssel
www.vvcapelle.nl

v.v. RVVH (2)
Sportlaan 12
2982 SN  Ridderkerk
www.rvvh.nl

s.v. Slikkerveer (A1)
Kastanjelaan 28
2982 CM  Ridderkerk
www.svslikkerveer.nl

v.v. Brielle (2)
Geuzenpark 2
3237 KN  Vierpolders
www.vvbrielle.nl

O.V.V. (A1)
Zwartelaan 10 
3233 ZJ  Oostvoorne
www.ovv-oostvoorne.nl

M.V.V. ‘27 (2)
Doelpad 1
3155 AE  Maasland
www.mvv27.nl

C.V.V. Zwervers (A1)
Couwenhoekseweg 1   
2904 XZ  Capelle a/d IJssel
www.cvvzwervers.nl

c.v.v. De Jodan Boys (3)
Sportlaan 8 
2806 HC  Gouda
www.cvvdejodanboys.nl

v.v. Zwaluwen (A1)
Zwaluwenlaan 500
3136 VH  Vlaardingen
www.vvzwaluwen.nl

Sportlust ‘46 (2)
Waardsedijk 31 
3448 HV  Woerden
www.sportlust46.nl

v.v. Spirit (A1)
Sportlaan 3
2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
www.vvspirit.nl

Heinenoord (2)
Tienvoet 4
3274 BN  Heinenoord
www.svheinenoord.nl

v.v. Spirit (2)
Sportlaan 3
2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
www.vvspirit.nl

v.v. Zwaluwen (2)
Zwaluwenlaan 500
3136 VH  Vlaardingen
www.vvzwaluwen.nl

Spartaan ‘20 (A2)
Oldegaarde 251
3084 AA  Rotterdam
www.spartaan20.nl

v.v. SHO (2)
Langeweg18
3262 LE  Oud-Beijerland
www.vvsho.nl

R.V.V. Kocatepe (A1)
Oldegaarde 425 
3084 AA  Rotterdam 
www.rvvkocatepe.nl

v.v. N.S.V.V. (2)
Wilhelminastraat 1
3281 BZ  Numansdorp 
www.vvnsvv.nl

b.v.v. Barendrecht (A2)
Dierensteinweg 6,
2991 XJ  Barendrecht 
www.bvvbarendrecht.nl

b.v.v. Barendrecht (3)
Dierensteinweg 6,
2991 XJ  Barendrecht 
www.bvvbarendrecht.nl

s.v. C.W.O. (A1) 
Trimpad 12
3135 GA  Vlaardingen
www.svcwo.nl

v.v. Spijkenisse (2)
Lange Groeneweg 100 
3200 AA  Spijkenisse 
www.vvspijkenisse.nl

v.v. SHO (A1)
Langeweg18
3262 LE  Oud-Beijerland
www.vvsho.nl

v.v. Capelle (2)
P.C. Boutenssingel 1
2902 BG  Capelle a/d IJssel
www.vvcapelle.nl

P.S.V. Poortugaal (A1)
Albrandswaardseweg 84a  
3172 XC  Poortugaal
www.psvpoortugaal.nl

SV SLIKKERVEER



Voetbalnomade op zoek naar rust

Met zijn 23 jaar is Senel niet bepaald een veteraan te noemen, maar met Spirit is deze sluitpost toch al toe aan 
zijn 9e club. En dat terwijl hij pas op zijn 12e begon met voetballen in clubverband. In het dagelijks leven is Senel 
zelfstandig ondernemer. Naast het voetbal mag hij graag een potje squashen en heeft verregaande interesse in 
auto’s. Stof genoeg voor een nadere kennismaking met deze rustige sluitpost over het ‘’clubhoppen’’, de druk die 
hij zichzelf oplegde en zijn verwachtingen voor het komende seizoen.

Naam: Senel Dilek
Leeftijd: 23 jaar
Opleiding: Havo
Burgerlijke staat: Samenwonend
Werk: Zelfstandig ondernemer
Hobby’s: Voetbal, Squashen en auto’s
Levensmotto:  ‘’Haal zoveel mogelijk uit het leven, 
 het liefst iets meer dan mogelijk’’

Het nomadenbestaan
Na de donderdagavondtraining tref ik Senel in de be-
stuurskamer van Spirit. Met een sportdrankje in zijn hand 
gaat hij rustig zitten en laat de vragen op zich afkomen. 
Zo rustig als hij de vragen op zich af laat komen, zo rustig 
overdenkt hij ook zijn antwoorden. We beginnen met de 
onvermijdelijke vraag hoe het toch mogelijk is dat hij op 
zo een jonge leeftijd al zo’n arsenaal aan clubs achter zijn 
naam heeft staan. Glimlachend zegt hij: ‘’Met deze vraag 
had ik al een beetje rekening gehouden’’.

Zijn reis langs de velden begon in de jeugd van Alexan-
dria ’66. Eigenlijk heeft hij heel zijn leven al op doel 
gestaan. Vroeger op de pleintjes van Rotterdam, met 
jongens als Luigi Bruins die allemaal in de jeugd van 
Excelsior voetbalden, was er eigenlijk nog maar 1 plek 

over op het veld en dat was tussen de palen. Een positie 
die Senel maar wat 

graag innam, want 
dat was de positie 
waar zijn grote 
held ook altijd 
stond: Ronald 
Waterreus. ‘’ 
Ronald Water-
reus: de man met 

de lange haren, de 
perfecte uittrap 

en het 

mooie rugnummer 23’’, aldus Senel. ‘’Zijn uitstraling en 
zijn tweebenigheid waren ongelofelijk. Veel mensen 
zullen het niet met mij eens zijn, maar ik vond hem beter 
dan Edwin van der Sar.’’

Na een paar jaar in de jeugd van Alexandria ’66 te heb-
ben gespeeld hengelde Sparta naar de kunsten van Se-
nel. Uiteraard hoefde hij hier niet lang over na te denken, 
Sparta was een prima springplank naar zijn uiteindelijke 
doel: keeper worden in het betaald voetbal. Vandaar 
ook dat hij zijn volgende uitdaging bij Feyenoord niet 
uit de weg ging, nog een stapje hoger dan Sparta en 
weer een stapje dichterbij de realisatie van zijn droom. 
Hij speelde in de A2 en kwam daarna voor een lastige 
keuze te staan. Hij kon nog een jaar doorgaan in de 
jeugd van Feyenoord of hij kon in de selectie van v.v. 
Capelle gaan keepen. De ambitieuze keeper koos voor 
het laatste. Een plek in de hoofdmacht heeft hij bij 
Capelle nooit kunnen bemachtigen, maar na een half 
jaar kreeg hij een aanbieding van Haaglandia, een club 
uit de zondag Hoodfklasse. Door een zware blessure 
van hun vaste keeper waren ze met spoed op zoek naar 
een vervanger, wederom een uitdaging die Senel met 
beide handen aanpakte. ‘’In dit half jaar heb ik echt veel 
ervaring opgedaan, maar toen de vaste keeper weer fit 
werd, zat mijn rol er op. Toch was het wel een hele leuke 
ervaring.’’ Zijn dadendrang bracht hem toen bij Strijen, 
met nog steeds in zijn achterhoofd de ambitie om op 
het hoogste podium te acteren. Het avontuur bij bracht 
niet wat hij er zich van had voorgesteld, Senel belandde 
in het tweede elftal en de sfeer beviel hem ook niet. 
De volgende club in het lange rijtje werd ESDO, een 
zondag Derdeklasser uit Den Haag. Bij deze ploeg had 
Senel het erg goed naar zijn zin, maar toen kwam het 
telefoontje van Eersteklasser DOTO. Senel zag dit als de 
laatste kans om toch nog in het betaalde voetbal terecht 
te komen en greep deze kans met beide handen aan. 
‘’Achteraf gezien is Doto de leukste club waar ik gezeten 
heb, de sfeer in de groep was goed en ondanks dat we 

degradeerden bleef de onderlinge 
band goed. ’’ Helaas waren er na 
de fusie met Excelsior Pernis 5 

Door: Maarten Adriaanse

Kennismaken met: Senel Dilek
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keepers voor de selectie en had Senel het gevoel dat 
de jongens van Pernis de voorkeur kregen boven de 
jongens van DOTO. Tevens zochten al zijn teamgenoten 
hun heil elders, zodoende ging Senel terug naar ESDO. 
Het werd de hoogste tijd om weer plezier te krijgen in 
het spelletje. ‘’Sinds mijn tijd bij Sparta heb ik nooit echt 
kunnen genieten van het voetballen. Uiteraard was ik 
zeer blij als ik een goede wedstrijd had gekeept, maar 
dat woog eigenlijk niet op tegen de frustratie die ik had 
na een slechte wedstrijd. Ik wilde zo graag slagen en het 
maximale eruit halen, dat genieten niet aan de orde was. 
Vroeger bleef ik nooit hangen na een training of een 
wedstrijd, ik was vaak de eerste die in zijn auto naar huis 
zat.’’ Eenmaal terug bij ESDO kwam hij in de volgende te-
leurstelling terecht: halverwege het seizoen was er veel 
onenigheid in de selectie en besloten veel selectiespe-
lers hun tas in te leveren. Senel behoorde ook tot deze 
groep en besloot om even niet meer in clubverband te 
willen keepen. Maar het keepersbloed kruipt waar het 
niet gaan kan en de handschoenen lagen in de hoek van 
de kamer te smachten om weer aan het werk te gaan. Bij 
toeval herkende Senel in een van zijn buurtgenoten de 
trainer van Spirit 1, die hij gezien had op een interview 
bij Voetbalrotterdam tv, vlak na het behaalde kampioen-
schap van Spirit 1. Hij belde naar Spirit en kreeg een 
gesprek met hoofdtrainer Patrick van Loo, voorzitter 
Henk Lammertse en lid van de technische commissie 
Jan Hendrik Neet.
 
Het gesprek
Tijdens het gesprek dat volgde vielen alle puzzelstukjes 
op zijn plaats voor Senel. ‘’Het was een heel eerlijk en 
open gesprek. De club heeft een gezonde ambitie, maar 
voelde tegelijk als een warm bad, precies waar ik naar op 
zoek was.’’ Na dit gesprek was het snel beslist, Spirit zou 
zijn nieuwe club worden. Niet zomaar zijn nieuwe club, 
maar zijn club voor langere tijd.
 
De eerste weken
De eerste weken bevallen Senel uitstekend. ‘’Beter dan 
verwacht eigenlijk. Je komt toch als buitenstaander in een 
hechte groep, maar tot op heden doe iedereen zijn best 
om mij hier thuis te laten voelen en eerlijk gezegd voel 
ik mij dat ook. Met name de open en eerlijke houding 
spreekt mij erg aan.’’ Open en eerlijk, twee termen die 
redelijk vaak terugkomen in het interview en iets waar 
Senel bijzonder veel waarde aan hecht. Over de vraag wie 
hem tot nu toe in positieve zin zijn opgevallen binnen de 
selectie hoeft hij niet lang na te denken: ‘’Jelmer Nomen, 
de rust die hij uitstraalt is heel bijzonder. Voor een keeper 
is het heerlijk om zo’n speler voor je te hebben.’’

Heeft hij zelf nog punten waar hij aan moet werken? 
‘’Genoeg punten waar ik nog aan wil werken, maar het 
belangrijkste is op dit moment dat ik beter moet kunnen 
omgaan met veranderingen van routine.’’ Hij bedoelt 
hiermee dat hij voor een wedstrijd makkelijk uit zijn con-
centratie te halen is als dingen niet lopen zoals hij ze van 
tevoren gepland heeft. Op het moment dat de bakker ’s 
morgens niet het broodje verkoopt dat hij wil hebben, 
neemt hij dit mee in een wedstrijd. ‘’Dit is iets waar ik mij-
zelf overheen moet zetten.’’ Wat is dan zijn sterkste punt? 
Na een lange stilte: ‘’mijn reflex’’.

Zijn er nog bepaalde zaken die je op dit moment mist bij 
Spirit? Met een dikke knipoog: ‘’Het envelopje. Nee hoor, 
even serieus, ik mis niets bij Spirit het is een hele fijne 
vereniging en ik heb het bijzonder goed naar mijn zin.’’
 
De verwachting
De verwachtingen voor volgend seizoen zijn hoog ge-
spannen: ‘’We moeten met deze groep bij de bovenste 4 
kunnen eindigen.’’

Maar wat verwacht Senel van zijn eigen kansen? ‘’Met 
Bas en Micheal heeft Spirit al 2 fantastische keepers, het 
is aan mij om op de trainingen en in de wedstrijden te 
laten zien wat ik kan. Ik verwacht dat ik een eerlijke kans 
krijg, maar realiseer mij dat de concurrentie moordend is.’’ 
Ook hier weer een politiek correct antwoord van iemand 
die zowel binnen als buiten het veld rust uitstraalt.

Om Keeper te worden moet je een
beetje gek zijn!
‘’Ja, absoluut. Ik ben zelf ook een beetje een ‘ein-
zelgänger’, mijn vriendin daarentegen is juist heel 
sociaal en heeft graag mensen om zich heen. Ik kan 
juist heel goed alleen zijn en dat ben je als keeper 
in een wedstrijd toch een beetje. Je bent wel on-
derdeel van het team, maar staat toch vaak alleen 
te kijken naar de rest.’’
 
Ik blijf sowieso langer dan een jaar bij Spirit!
‘’Ja, dat is zeker mijn intentie. Hopelijk gaan wij 
meedoen voor promotie en krijgen we met elkaar 
een leuk jaar.’’
 
Ik ben de ‘’nr.1’’ van Spirit!
Na een lange stilte en een brede glimlach: ‘’Die 
ambitie wil ik zeker uitstralen, maar uiteindelijk 
bepaalt de trainer de opstelling.’’



Boven v.l.n.r.: Jan Moerman (Elftalleider Spirit 1), Arie Lingen (Assistent scheidsrechter Spirit 1), Jacob Pols (Verzorger), Arun Vernooij, Maarten Adriaanse, Ruben de Vries, 
Kevin van Vliet, Stef de Goede, Tom van Zwienen, Daryl van Ommen, Piet van Duijvendijk (Verzorger), Rob Ooms (Assistent scheidsrechter Spirit 2), Wim Spek (Elftalleider Spirit 2). 

Midden v.l.n.r.: Ricardo Deelstra, Arjan van Velzen, Dennis Luijt, Ruben Vreeken, Stijn Kuipers, Paul Spek, Senel Dilek, Bas Haasnoot, Bob van der Veen, René Wigmans, Kay Kriek, Mark Geneugelijk, 
Allard Ligthart, Julian van Lith. Onder v.l.n.r.: Mark van Dam, Sander Kalkman, Arian van Herk, Maarten Tissink, Kevin Kriek, Jelmer Nomen, Rob de Vries (Assistent trainer Spirit 1), 

Patrick van Loo (Trainer Spirit 1), Mark Buijs (Trainer Spirit 2), Bjorn Zierts, Berry de Jong, Arjan Hoogendijk, René Groen, Roy Valk, Sebastiaan Snoei.
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SPORTIEVE AMBITIES 
In het huidige amateurvoetbal is het een gegeven dat 
je met een minder gevulde sponsorpot niet op het 
allerhoogste sportieve ‘amateurniveau‘ kunt acteren. In 
de top van het amateurvoetbal gaan enorme bedragen 
om, met name rond de selecties. Spelers worden ieder 
jaar ‘gehaald’ en fors ‘betaald’. Spirit kan niet wedijveren 
met verenigingen uit de hoogste klassen, maar dat wil 
niet zeggen dat de club geen ambities heeft voor een 
hogere klassering. Zeker wel. Ook Spirit wil met haar 
selecties op een zo hoog mogelijk niveau acteren, maar 
wil daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden bieden 
voor recreatieve voetballers, nu en in de toekomst. 

VERENIGINGSCULTUUR
Spirit speelt met de eerste drie seniorenteams op een 
betrekkelijk hoog niveau en datzelfde geldt voor de 
hoogste juniorenteams. Spirit heeft deze hoge sportie-
ve status vooral te danken aan haar verenigingscultuur, 
een gevoel van verbondenheid tussen leden, vrijwilli-
gers en supporters in alle geledingen. Daarin schuilt de 
werkelijke kracht van de club. Het is mede daarom dat 
Spirit, soms tegen de landelijke trend in, meer senio-
renteams en met name juniorteams mag inschrijven. 
Een tendens die overigens alleen nog voor clubs in 
groeikernen op gaat en uniek is voor een vereniging 
uit een betrekkelijk kleine gemeente. Het is de taak van 
het bestuur om deze cultuur in stand te houden en 
er voor te zorgen dat de club financieel gezond blijft. 
Nieuwe spelers, die zich bij Spirit aanmelden, doen dat 
omdat zij graag bij Spirit willen spelen en deel uit wil-
len maken van de Spiritfamilie. Kenmerkend is dat veel 
selectiespelers tijdens of na hun actieve periode een 
taak willen vervullen binnen de club, hetzij als scheids-
rechter, trainer, begeleider of als lid van een commissie. 

BINDING
Naast de seniorenafdeling bezit Spirit een grote 
junioren- en pupillenafdeling met een zeer positieve  
uitstraling. Veel jeugdvoetballers uit de streek wil-
len graag bij Spirit spelen en daar is de club trots op. 
Jeugdtrainers recruteert Spirit waar mogelijk uit eigen 
geledingen. Oud-selectiespelers kunnen als geen 

ander het Spiritgevoel overbrengen en wij sluiten aan 
bij de woorden van Johan Cruijff die al jaren zegt dat 
jeugdige voetballers getraind moeten worden door 
de beste voetballers uit de club. Bij hun overgang naar 
de senioren krijgen de jonge voetballers, al naar gelang 
hun capaciteiten, altijd de kans zich in een selectieteam 
te manifesteren. Ieder voetbalseizoen stappen wel een 
aantal A-junioren over naar de hoogste seniorenselec-
ties. Zo blijft het Spiritgevoel in stand en het is vooral 
daarom dat tientallen vrijwilligers steeds weer bereid 
zijn de handen voor de club uit de mouwen te steken. 
Zij die op de velden staan moeten een gezonde en 
herkenbare binding met de achterban hebben, dat is 
waarnaar we altijd zullen blijvenstreven.

FACILITAIR KADER
Misschien wel tegen de verdrukking in houdt Spirit 
vast aan het standpunt dat zij geen betalingen dan wel 
onkostenvergoedingen aan spelers verstrekt. Het kan 
niet zo zijn dat voetballers in vertegenwoordigende 
teams ‘vreemden’ zijn voor de overige leden. Dat is een 
duidelijke keuze, die overigens ook beperkingen met 
zich brengt. Topklasse is daardoor waarschijlijk een 
utopie. 

De keuze houdt ook in dat goede, ambitieuze spelers 
die op een hoger niveau willen spelen en daarvoor mo-
gelijk een vergoeding ontvangen nooit tegengehouden 
mogen worden. Spirit streeft er wel naar door middel 
van goede facilitaire voorzieningen het voor alle selec-
tiespelers zo aantrekkelijk te maken bij Spirit te blijven 
en dat zij zich wel tweemaal zullen bedenken alvorens 
naar een andere club over te gaan. Het voorgaande 
betekent overigens niet dat Spirit niet openstaat 
voor nieuwe spelers van buiten. Natuurlijk wel, iedere 
voetballer die zich kan vinden in de cultuur die bij Spirit 
heerst is van harte welkom. Het facilitair kader dat Spirit 
selectiespelers biedt mag er zijn. Kleding, trainingsma-
terialen, begeleiding en medische verzorging zijn goed 
geregeld. Onze hoofd- en topsponsors maken, met de 
bijdragen van de Club van 50, deze faciliteiten voor het 
grootste gedeelte mogelijk. Alle andere sponsorinkom-
sten komen ten goede aan de gehele vereniging.

De mogelijkheden

Sponsorkader v.v. Spirit
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Een voetbalvereniging kan niet bestaan zonder bijdragen van sponsors. Hoewel Spirit een groot aantal 
leden heeft en de kantine veel opbrengt zijn de inkomsten hieruit niet voldoende om de financiële huishou-
ding van de club rond te krijgen. Sponsoring is daarom noodzakelijk. Inmiddels heeft de vereniging rond de 
850 leden en zijn er dit seizoen ruim 40 teams voor de competities ingeschreven. Spirit is een sterk merk en 
daarom willen veel bedrijven uit Ouderkerk en de regio zich aan Spirit verbinden om de club te ondersteu-
nen. Dat kan op vele manieren. Hieronder een overzicht van de criteria die daarbij worden gehanteerd en de 
mogelijkheden die Spirit aan sponsormogelijkheden biedt. 



COMMISSIE SPONSORING EN PR
Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden bestaat 
de Commissie Sponsoring en PR. Hoofdtaak van de 
Commissie is het door middel van het aantrekken van 
sponsors zoveel mogelijk middelen te genereren om 
de club op het huidige niveau te kunnen laten acteren 
en waar mogelijk bij te dragen aan het bereiken van 
een hogere klassering. Naast inkomstenwerving heeft 
de Commissie ook tot taak de uitstraling van de club 
door middel van goede PR te vergroten en de relaties 
met de bestaande sponsors te onderhouden en te 
intensiveren. Spirit heeft tenslotte ook wat te bieden. 

BESTEDING SPONSORGELDEN
Het grootste deel van de sponsorgelden komt ten 
goede aan de exploitatie van de gehele vereniging. 
Het gaat dan om de opbrengsten uit reclameborden, 
advertenties, ballenactie en andere specifieke activi-
teiten zoals de jaarlijkse huis aan huis verkoop van de 
bekende Spirit cakes en de Grote Clubactie. 

De bijdragen van de hoofdsponsor en topsponsors 
komen, na aftrek van gelden voor reclameborden 
en advertenties, ten goede aan de facilitering van de 
hoogste selecties. 

TOPSPONSORPAKKET
Hierbij moet worden gedacht 
aan een combinatie van bijv. een 
reclamebord, een advertentie in 
het clubblad en shirtsponsoring 
van een (selectie)-team alsmede 
afbeelding van het bedrijfslogo op 
het drukwerk en op de website. 

Een link naar de eigen website 
is hierbij uiteraard mogelijk. De 
bijdrage aan de club voor een 
dergelijk pakket is in overleg vast 
te stellen. Er geldt hier een af-
spraak van minimaal 3 jaar en een 
bijdrage van minimaal € 2500,-

BORDRECLAME HOOFDVELD
EN KUNSTGRASVELD:
Kosten voor een normaal reclame-
bord (305 x 65 cm) € 175,- per  
seizoen plus eenmalige aanmaak-
kosten van € 250,- De kosten voor 
een groot reclamebord (610 x 65 
cm) € 350,- per seizoen plus een-
malige aanmaakkosten van € 440,- 

ADVERTENTIES DE TREFFER:
De Treffer verschijnt 4x per seizoen. 
De Presentatiegids verschijnt als 
eerste nummer van De Treffer aan 
het begin van het voetbalseizoen. 
De oplage bedraagt 1000 exem-
plaren per editie. 

CLUB VAN 50
Op deze manier kunnen mensen 
die sympathiek staan tegenover 
de manier waarop Spirit de voet-
balsport bedrijft de vereniging 
extra ondersteunen. De extra 
inkomsten, thans € 50,- per lid, 
worden gebruikt om de faciliteiten 
voor de hoogste selecties en de 
jeugd in het algemeen zo optimaal 
mogelijk te maken. De leden van 
de Club van 50 maken overigens 
zelf de bestedingskeuze. Alle leden 
krijgen informatie over de beste-
ding van hun bijdrage.

WEBLINK:
Op onze site kunt u een weblink 
nemen (€ 100,-). Dit betekent dat 
uw bedrijfslogo op onze website 
komt te staan waardoor bezoekers 
door middel van uw logo aan te 
klikken direct worden doorgelinkt 
naar uw website.

BALSPONSORING:
Door middel van schenking van 
een wedstrijdbal (€ 75,-) voor 
Spirit 1 helpt u mee de kosten van 
het spelmateriaal te drukken. 
Op de wedstrijddag wordt er in 
het programmaboekje ‘t Treffertje” 
en via de geluidsinstallatie hier 
aandacht aan geschonken.

SHIRTSPONSORING LAGERE 
TEAMS OF JEUGDTEAMS
Ieder team, buiten de selectie-
teams, kan in principe worden 
gesponsord door middel van een 
shirt waarop de naam van een 
bedrijf prominent wordt opgeno-
men. In verband met de uniformi-
teit van de kleding zal de club in 
zo’n geval de shirts aanschaffen 
en erop toezien dat het logo/
de tekst op de juiste wijze wordt 
aangebracht.  

Voorwaarde hierbij is dat naast de 
shirtsponsoring, waaruit de club 
geen inkomsten heeft, minimaal 
een reclamebord wordt geplaatst 
tegen de daarvoor geldende 
tarieven.

Wilt u meer informatie over spon-
sorzaken? Stuurt u dan een mail 
naar sponsorzaken@vvspirit.nl of 
neemt u contact op met een van 
onze commissie leden.

Sponsorcommissie v.v. Spirit
Richard v/d Waal 06 - 5114 6987
Jeffrey v. Vuuren 06 - 4223 5889
Henk Lammertse 06 - 2396 6776
André v/d Hoeven 06 - 5312 0445
Gerrit Slob 06 - 3914 8661

DE SPONSORMOGELIJKHEDEN:
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0ndernemersclub Vrienden van Spirit beleeft flitsende start

Al enige jaren bestaat bij de bestaande sponsors van Spirit de behoefte om onderling meer contacten te kun-
nen onderhouden. Contacten om naast de aangename zaken als gezamenlijke uitstapjes en bedrijfsbezoeken 
ook de zakelijke mogelijkheden te bespreken. Ondernemers met gezamenlijke problematiek en uitdagingen, 
maar wellicht ook, en misschien vooral netwerken. De redactie sprak met de voorzitter van de OVVS, de heer 
Gert Stubbe van Nic Visser Kantoorwereld.

Nic Visser, Gert Stubbe, dat hoort toch bij VV Capelle?
Stubbe: Hoorde! Het is inderdaad zo dat wij vroeger 
met Nic Visser tot de leden van het eerste uur van de 
Businessclub van Capelle behoorden. Dat hebben we 
toch wel een behoorlijk aantal jaren volgehouden, maar 
op den duur ging ik toch dingen missen binnen die club. 
Hoe zal ik het zeggen, ik miste een beetje het echte club-
gevoel. Twee jaar geleden zijn we wel weer lid geworden 
van de businessclub, maar ik ben nog niet geweest.

En toen dacht je, kom, ik ga maar naar Spirit?
Stubbe: nee, nee. Toen wij gestopt waren met Capelle 
hebben we een aantal jaren even pas op de plaats ge-
maakt. Maar na een aantal jaren ging het toch kriebelen 
en wilde ik weer wat gaan doen in sportsponsoring, en 
ja, dan kom ik als voetballiefhebber toch snel weer bij 
een voetbalclub uit die op mijn sympathie kan rekenen.

Voetballiefhebber? Heb je zelf ook gevoetbald?
Stubbe: ja zeker. Bij CKC, DZB, SVS en Capelle. In Capelle 
heb ik zelfs nog samengespeeld met ex-kampioenen-
trainer Kees van der Poel. Ik was een snelle buitenspeler, 
maar had toch niet de kwaliteiten om vast in het 1e 
elftal te spelen, maar was wel helemaal gek van het spel-
letje. Nog steeds trouwens.

Komt het ook door Van der Poel dat je uiteindelijk 
besloot om die sponsoring bij Spirit te gaan doen?
Stubbe: nee nee, haha. Ik kende Spirit al jaren via mijn 
oom Steef van Kooten, die twee jaar geleden helaas is 
overleden. Toen hij nog zeer betrokken was bij Spirit 
vroeg hij mij ieder verjaardagsfeestje weer wanneer ik 
nou eindelijk eens wat voor Spirit ging doen. Via hem 
kende ik Spirit dus vrij goed. Toen mijn buurman Marcel 
Goos, directeur van hoofdsponsor Goos Communicatie-
makers vervolgens vroeg of ik geen topsponsor wilde 
worden werd mijn keuze vrij gemakkelijk.

Dus zo gemakkelijk is het. Je buurman vraagt of 
je wilt sponsoren en je zegt ja dat doe ik?
Stubbe: nee natuurlijk niet. Ik had Spirit zoals gezegd al-
tijd wel op mijn netvlies, en laten we zeggen dat Marcel 

het laatste zetje gaf. Spirit is natuurlijk een club met heel 
veel mogelijkheden, want eerlijk is eerlijk, om zo maar 
ergens geld in te steken zonder uitzicht dat mijn bedrijf 
er wat aan heeft is niet echt slim.

Vertel me dan eens waarom Spirit zo veel 
mogelijkheden biedt?
Stubbe: waar zal ik beginnen. Kijk naar het prachtige 
complex waar de club gehuisvest is. Met prima mogelijk-
heden voor reclame-uitingen. Kijk naar de uitstekende 
organisatie, waarbij het bestuur in mijn optiek de meest 
stabiele en gezonde club van de regio heeft gevormd. 
Kijk naar het aantal leden van 850, en de enorme 
jeugdafdeling. Het is werkelijk ongelooflijk dat een dorp 
als Ouderkerk een dergelijke club met het hoge niveau 
waarop gespeeld wordt binnen zijn grenzen heeft. Maar 
kijk ook naar het enorme sponsorbestand en stabiliteit 
van de sponsoring. Ik denk dat de eigen Spirit mensen 
nauwelijks beseffen in wat een luxe positie we zitten.

Verbaasde het je hoe er bij Spirit met sponsors 
werd omgegaan?
Stubbe: nou, laat ik het zo zeggen. Ik was aangenaam 
verrast. Al snel werd ik bij de sponsorcommissie ge-
vraagd en daar werd ik geconfronteerd met een zeer 
gedreven groep mensen. Onder aanvoering van voorzit-
ter Henk Lammertse, die samen met Jeffrey van Vuuren 
en Richard van der Waal keihard gewerkt hadden om 
de sponsorcommissie op een andere manier op te gaan 
zetten en andere vormen van sponsoring in de markt te

De eerste leden van de OVVS

Ondernemersclub

Vrienden van Spirit
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Erwin Spek Fotografie
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zetten. Op dat moment hadden ze al een nieuwe hoofd-
sponsor en 4 nieuwe topsponsors gevonden, maar ook 
het aantal nieuwe reclameborden was spectaculair. Het 
was mooi om te zien dat daarna ook nog nieuwe men-
sen aanschoven bij de sponsorcommissie die allemaal 
hun eigen specifieke netwerken en kennis inbrengen. En 
ja, ik vind het natuurlijk ook fantastisch dat Kees van der 
Poel bereid was om samen met mij en Henk de Onder-
nemersclub Vrienden van Spirit te gaan trekken.

Maar ik hoor daar toch al een aantal jaren over, 
over die OVVS?
Stubbe: zou kunnen. Feit blijft dat niet alleen wij, maar 
ook Spirit er echt klaar voor zijn. Daar moet je de tijd 
voor nemen. Een businessclub als bij Capelle, met hun 
eigen ruimte en cultuur zou niet bij Spirit passen. Daar 
ben ik me terdege bewust van. Wij zullen nooit spelers 
gaan betalen. Wat wij willen uitstralen is een platform 
voor ondernemers en zich ondernemend voelende 
mensen. Met een gezamenlijke liefde voor de club Spirit. 
Dat is toch prachtig. Voetbal en zaken combineren.

Vertel eens heel kort waarom iemand lid zou 
moeten worden van de OVVS?
Stubbe: dat kan ik inderdaad heel kort. Voor 500 
euro per jaar wordt je lid van de enige netwerkclub 
in Ouderkerk, met leden uit de gehele Rotterdamse 
regio. Een netwerkclub die je de mogelijkheid biedt je 
produkten of diensten aan te kunnen bieden aan de 
overige clubleden, met gelijkgezinden leuke dingen 
te doen (bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, di-
ners, uitstapjes), en last, maar zeker not least: je steunt 
er ook de A-selektie mee. De helft van de bijdrage 
gaat naar de A-selektie.

A-selektie steunen. Er gaat dus toch betaald worden?
Stubbe: nee, nee. Die steun zal met name in het facilite-
rende liggen. Als OVVS vinden we dat ons 1e elftal het 
vlaggenschip is van de vereniging Spirit. Deze moeten 
op een continu hoog niveau kunnen spelen, zeker 
gezien de omvang en het niveau van onze jeugdafde-
ling. En dan willen we toch dat deze jongens graag bij 
Spirit blijven voetballen. Niet voor geld, maar wel voor 
het niveau, de gezelligheid en wat andere zaken die er 
rond een 1e elftal georganiseerd kunnen worden, zoals 
af en toe een etentje, een trainingskamp. Onze jongens 
moeten trots zijn om bij Spirit te mogen voetballen in 
het 1e elftal. Al was het alleen maar om die grote, trouwe 
groep supporters die overal weer naar toe gaan.

Tot slot: je zegt dat je er zelf ook wel wat aan wil 
hebben wanneer je een club sponsort. Vertel, heb 
je al wat plezier beleefd aan je sponsoring?
Stubbe: (volmondig) Jazeker! Als ik nu al zie hoeveel 
contacten ik heb weten uit te breiden met wie ik nu goe-
de zaken doet. Neem bijvoorbeeld mede-topsponsor 
Facet. Een prachtig bedrijf met een zeer goede uitstra-
ling, maar voor mij lastig om daar nu eens in contact 
te komen. En wat denk je: de inkt van de sponsorover-
eenkomst was nog niet eens droog, en ik had al een 
afspraak met Facet. Want laten we eerlijk zijn: bij zaken 
doen gaat het nog steeds om de mensen die het doen. 
En die mensen ontmoet je bij Spirit.

Meer weten over of lid worden van de 
“Ondernemersclub Vrienden van Spirit” 
Bel Gert Stubbe (06-26162211), Kees van der Poel 
(06-27865022) of Henk Lammertse (06-23966776). 
Of stuur een mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl

Vervolg: 0ndernemersclub Vrienden van Spirit

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV zal dit jaar plaatsvinden op:

22 OKTOBER 2012

Aanvang: 20.00 uur   |   Plaats: Clubgebouw v.v. Spirit

Noteer de datum in uw agenda.  Wij hopen ook dit jaar weer vele leden te mogen begroeten. 
De definitieve agenda zal vanaf begin oktober beschikbaar zijn op onze site:  www.vvspirit.nl
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Indeling Seizoen 2012 - 2013

Senioren v.v. Spirit

3e KLASSE D

  BVCB 3

  Be Fair 3

  Capelle 3

  Gouda 2

  Jodan Boys 6

  Moerkapelle 2

  DSO 4

  DWO 2

  SPIRIT 3

  VVOR 3

  Berkel 2

  Zestienhoven 2

4e KLASSE 06

  Dilettant 1

  Lekkerkerk 2

  Bergambacht 2

  Berkel 4

  Capelle 4

  DCV 2

  Schoonhoven 3

  Soccer Boys 4

  Oudewater 2

  Perkouw 2

  SVS 2

  SPIRIT 4

4e KLASSE 05

  ARC 8

  Be Fair 4

  Berkel 3

  BVCB 4

  CVC Reeuwijk 2

  DSO 5

  Floreant 3

  Jodan Boys 7

  Soccer Boys 3

  SPIRIT 5

  Sportlust ‘46 6

6e KLASSE 14

  Alexandria’66 6

  Capelle 7

  Gouda 5

  Hermandad 3

  HOVDJSCR 4

  Ommoord 1

  PKC ‘85 2

  SDV 4

  Swift Boys 7

  VVOR 5 

  XerxesDZB 7

  SPIRIT 6

6e KLASSE 06

  Bergambacht 3

  Capelle 6

  DCV 4

  Gouda 4

  Jodan Boys 9

  Jodan Boys 10

  Lekkerkerk 3

  Olympia 1

  Oudewater 4 

  Sportlust ‘46 11

  SPV ‘81 2

  SPIRIT 7

7e KLASSE 07

  Capelle 9

  CVC Reeuwijk 8

  DCV 6

  Dilettant 2

  Gouda 8

  Jodan Boys 13

  Lekkerkerk 5 

  Perkouw 3

  RFC 2000 3

  Schoonhoven 4

  SDV 6 0 0 0 0 0 0 0 0

  SPIRIT 8

8e KLASSE 08

  Berkel 9

  BVCB 10

  Capelle 10

  DCV 8

  Dilettant 3

  Nieuwerkerk 4

  Perkouw 4

  Schoonhoven 5

  Soccer Boys 8

  SPIRIT 9

  SPV ‘81

  SVS 6

8e KLASSE 09

  Capelle 11

  DCV 10

  DCV 9

  Leonidas 6

  Perkouw 5

  PKC ‘85 4

  Schoonhoven 6

  SDV 8

  SPIRIT 10

  SVS 7

  XerxesDZB 10

  Zestienhoven 9

De afgelopen jaren zijn wij als vereniging geconfron-
teerd met enkele prijsverhogingen van grondstoffen 
van bier en accijnsverhogingen. Bovendien was ons 
“huisbier” Hertog Jan gunstiger geprijsd dan ons andere 
merk Jupiler, hetgeen vreemd is omdat de inkoopprijs 
van Hertog Jan juist substantieel hoger ligt. Doordat 
wij als vereniging het afgelopen jaar duidelijk te maken 
kregen met een teruglopende marge op onze kantine, 
hebben wij, mede met het oog op de komende BTW 
verhoging van 1 oktober moeten besluiten de prijzen 
van bier en mixdrankjes aan te passen. Deze prijsverho-

ging zal ingaan op 1 oktober a.s.. Overigens zijn deze 
prijsverhogingen met name voor ons “nieuwe huismerk” 
Jupiler bijzonder marginaal (10 cent voor een tapbier). 

Voor de goede orde: om alle geruchten en onwaarhe-
den op voorhand al weg te nemen. Dit is noodzakelijk 
om de voor de kantine inkomsten beoogde marge te 
kunnen realiseren. Deze dient dus niet ter dekking van 
de verbouwingskosten van ons clubhuis. Deze lopen 
niet via de normale exploitatie. Hiervoor waren reeds de 
benodigde middelen vooraf gereserveerd.

Door: Het bestuur

Prijsverhoging alcoholhoudende dranken
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Twee internationals met Spirit-verleden

Stefan de Vrij & Ebi Smolarek

Stefan de Vrij

De naam de Vrij is er een die veel herinneringen 
oproept bij Spirit. In de jaren 70 en 80 was Siem een 
gedegen 2e elftalspeler, en in dezelfde periode was 
diens broer Jan sterspeler van Spirit 1. In Jan’s tijd 
promoveerde dat 1e elftal naar het op 1 na hoogste 
zaterdagamateur niveau. Zelfs jaren nadat Jan besloot 
om op een lager niveau te gaan spelen is hij nog eens 
teruggehaald om Spirit tegen degradatie te behoe-
den. Wie kon toen al bevroeden dat zoon Stefan 20 
jaar na diens geboorte (5 februari 1992) de eerste 
speler van Spirit werd die voor het Nederlands elftal 
speelde? Nadat Stefan bij Spirit begon met voet-
ballen, meldde hij zich op 10 jarige leeftijd aan 
voor de talentendagen van Feyenoord. Eigenlijk 
had het vriendje zich aangemeld en vroeg 
of Stefan ook mee wilde. Stefan werd aan-
genomen, het vriendje niet. Stefan de Vrij 
doorliep alle jeugdelftallen van Feyen-
oord en heeft sinds de zomer van 2009 
een contract tot 2012. Dit lopende 
contract werd door Feyenoord en 
de Vrij verlengd tot medio 2014. 
Hij maakte zijn debuut in het 
eerste elftal in de uitwed-
strijd om de KNVB beker 
tegen Harkemase Boys op 
24 september 2009.

Op 6 december 2009 maakte hij zijn com-
petitiedebuut voor Feyenoord. Hij mocht 
in de 89ste minuut invallen voor Denny 
Landzaat tegen FC Groningen (3-1). 
Zijn tweede wedstrijd speelde hij 
tegen Willem II. Hij kwam in het veld 
voor Leroy Fer in de 84ste minuut. 
Van 8 tot en met 15 januari mocht 
De Vrij mee op trainingskamp 
met Feyenoord naar Alanya in 
Turkije. Stefan deed het in de 
oefenwedstrijd tegen Kay-
serispor zo goed dat hij de 
week erna tegen VVV-
Venlo in de basis stond, 
omdat Kelvin Leerdam 

en Dani Fernández beiden geblesseerd waren. De Vrij 
pakte zijn tweede basisplaats een week later, in de 
altijd zeer beladen Klassieker tegen Ajax. Zijn directe 
tegenstander was Luis Suarez, tegenwoordig spelend 
bij Liverpool en een van de sterspelers op het WK 
2010. Zijn eerste doelpunt maakte hij 2 mei tegen SC 
Heerenveen. Feyenoord won deze wedstrijd met 6-2.

Na de 2-0 nederlaag tegen Ajax op 19 
januari 2011, was Mario Been van me-
ning dat het centrum van de Feyen-
oord verdediging te kwetsbaar was, en 
te weinig opbouwend vermogen had. 

Als gevolg hierop haalde Mario Been 
de tot dan toe onomstreden 

André Bahia uit de basis en 
plaatste Stefan de Vrij naast 
Ron Vlaar in het centrum. 

Stefan de Vrij maakte 
hier zo’n goede indruk, 
dat hij nu de vaste keus 
is in het centrum van 
Feyenoord.

Dit verdedigingsduo 
werd gehandhaafd 

door de nieuwe trainer 
Ronald Koeman. Op 23 

oktober 2011 voegde De 
Vrij een nieuw persoonlijk 

hoogtepunt aan zijn carrière 
toe door Feyenoord naar een 

0-1 voorsprong te schieten in 
de ArenA tegen aartsrivaal Ajax. 

De wedstrijd eindigde in 1-1. 
Enkele weken later kreeg de Vrij 

een blessure aan de rechter enkel, 
waar hij echter sterk van terug-

keerde, wederom in het centrum van 
de verdediging. Na het seizoen, wat 
Feyenoord afsloot als tweede, werd 
de Vrij in de voorselectie opgenomen 
voor het EK 2012.

In het seizoen 2012/2013 werd 
hij na het vertrek van Ron Vlaar 

Dat we met Spirit al jaren op een prima amateurniveau acteren, doet niemand meer verbazen. 
Maar dat we inmiddels ook 2 echte internationals hebben voortgebracht mogen we toch wel eens 
de aandacht op vestigen

zaterdagamateur niveau. Zelfs jaren nadat Jan besloot 
om op een lager niveau te gaan spelen is hij nog eens 
teruggehaald om Spirit tegen degradatie te behoe-
den. Wie kon toen al bevroeden dat zoon Stefan 20 
jaar na diens geboorte (5 februari 1992) de eerste jaar na diens geboorte (5 februari 1992) de eerste 
speler van Spirit werd die voor het Nederlands elftal 
speelde? Nadat Stefan bij Spirit begon met voet-
ballen, meldde hij zich op 10 jarige leeftijd aan 
voor de talentendagen van Feyenoord. Eigenlijk 
had het vriendje zich aangemeld en vroeg 
of Stefan ook mee wilde. Stefan werd aan-
genomen, het vriendje niet. Stefan de Vrij 
doorliep alle jeugdelftallen van Feyen-
oord en heeft sinds de zomer van 2009 
een contract tot 2012. Dit lopende 
contract werd door Feyenoord en 
de Vrij verlengd tot medio 2014. 
Hij maakte zijn debuut in het 

-

tegen Harkemase Boys op 

Op 6 december 2009 maakte hij zijn com-
petitiedebuut voor Feyenoord. Hij mocht 
in de 89ste minuut invallen voor Denny 
Landzaat tegen FC Groningen (3-1). 
Zijn tweede wedstrijd speelde hij 
tegen Willem II. Hij kwam in het veld 
voor Leroy Fer in de 84ste minuut. 
Van 8 tot en met 15 januari mocht 
De Vrij mee op trainingskamp 
met Feyenoord naar Alanya in 
Turkije. Stefan deed het in de 
oefenwedstrijd tegen Kay-
serispor zo goed dat hij de 

Na de 2-0 nederlaag tegen Ajax op 19 
januari 2011, was Mario Been van me
ning dat het centrum van de Feyen
oord verdediging te kwetsbaar was, en oord verdediging te kwetsbaar was, en 
te weinig opbouwend vermogen had. 

Als gevolg hierop haalde Mario Been 
de tot dan toe onomstreden 

André Bahia uit de basis en 
plaatste Stefan de Vrij naast 
Ron Vlaar in het centrum. 

Stefan de Vrij maakte 
hier zo’n goede indruk, 
dat hij nu de vaste keus 
is in het centrum van 
Feyenoord.

Dit verdedigingsduo 
werd gehandhaafd 

door de nieuwe trainer 
Ronald Koeman. Op 23 

oktober 2011 voegde De 
Vrij een nieuw persoonlijk 

hoogtepunt aan zijn carrière 
toe door Feyenoord naar een 

0-1 voorsprong te schieten in 
de ArenA tegen aartsrivaal Ajax. 

De wedstrijd eindigde in 1-1. 
Enkele weken later kreeg de Vrij 

een blessure aan de rechter enkel, 
waar hij echter sterk van terug

keerde, wederom in het centrum van 
de verdediging. Na het seizoen, wat 
Feyenoord afsloot als tweede, werd 
de Vrij in de voorselectie opgenomen 
voor het EK 2012.

In het seizoen 2012/2013 werd 
hij na het vertrek van Ron Vlaar 

Foto: 
www.proshots.nl
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benoemd tot aanvoerder van Feyenoord. Hierna werd 
hij ook voor het eerst opgeroepen voor de definitieve 
selectie van het Nederlands elftal door de nieuwe 
bondscoach Louis van Gaal voor de oefeninterland 
tegen België in augustus 2012. In deze wedstrijd mocht 
Stefan invallen in de rust. De wedstrijd werd jam-
merlijk verloren, maar Louis van Gaal stelde na afloop 
dat Stefan een prima 2e helft gespeeld had. Snel na 
zijn interlanddebuut raakte Stefan geblesseerd op de 
training Hierdoor miste hij de voorselectie voor de 
WK-kwalificatie wedstrijd tegen Turkije. Bij het schrij-
ven van dit stuk lijkt de blessure gelukkig mee te vallen 
en denken wij dat Stefan zijn ingezette interlandcar-
rière snel een vervolg kan geven. In de presentatiegids 
van het seizoen 2010/2011 had ik het genoegen een 
interview te mogen houden met Jan en Stefan de Vrij. 
Als conclusie voorspelde ik toen dat Stefan de 
eerste Ouderkerkse international zou worden, en 
dat dat sneller zou zijn dan iedereen verwachtte. 
Een voorspelling die is uitgekomen. Op je 20e 
debuteren als verdediger voor het Nederlands 
elftal. Ik zeg, Stefan is niet alleen de eerste Ou-
derkerkse Nederlands elftal speler, maar ook 
de 1e Ouderkerker die de magische grens 
van 100 interlands zal overschrijden. Over 
een paar jaar kom ik hier weer op terug.

Onze trots op Stefan is onnoemelijk 
groot.

Ebi Smolarek

Toen vader Wlodi (he-
laas begin dit jaar veel te 
jong overleden) in 1988 
Eintracht Frankfurt ver-
ruilde voor het Rotterdamse 
Feyenoord, en besloot in Ouder-
kerk a/d IJssel te gaan wonen, 
werd zoon Ebi (van 9 januari 
1981) lid van Spirit. Begonnen 
in de E’tjes, voetbalde bij onze 
club tot de C-junioren, waarna 
hij zich aanmeldde bij Fey-
enoord, waarvoor hij in 2000 
debuteerde in het eerste elftal. 
Begin 2005 maakte Smo-
larek de overstap naar 
Borussia Dortmund. 
Tijdens het seizoen 

2007-2008 stond hij onder contract bij het Spaanse 
Racing Santander, dat hem in het seizoen 2008-2009 
verhuurde aan Bolton Wanderers FC.

Smolarek tekende in juli 2010 een tweejarig contract bij 
Polonia Warschau, dat hem destijds transfervrij overnam 
van AO Kavala. Na een conflict met de clubeigenaar 
werd zijn verbintenis niettemin na één jaar ontbonden, 
waarop Smolarek in juli transfervrij naar Al-Khor vertrok.
Op 31 Januari 2012 werd bekend dat Smolarek zijn car-
riére zou gaan vervolgen bij ADO Den Haag hij tekende 
daar een contract tot de zomer van 2012 verbond met 
een optie voor een volgend seizoen. Deze optie werd 
door ADO niet gelicht. Afgelopen maanden probeerde 
Ebi een contract af te dwingen bij NAC Breda.

Smolarek maakte zijn debuut voor het 
Pools voetbalelftal op 13 februari 2002 
tegen Noord-Ierland. Hij speelde tijdens 
het WK 2006 en EK voetbal 2008 alle 
wedstrijden. Hij scoorde drie keer voor 
zijn land in de gewonnen EK-kwalifica-

tiewedstrijd tegen Kazachstan. Smo-
larek scoorde tijdens een 10-0-zege 

op San Marino vier keer.

Smolarek werd drie maal 
achter elkaar uitgeroepen tot 
beste Poolse speler van het 
jaar en nam in 2008 de beker 

in ontvangst voor beste sporter 
van het land. In 2002 won Ebi 
met Feyenoord de Uefa-cup. 
Ebi speelde meer dan 40 inter-
lands voor Polen.

Onnodig te stellen dat wij als 
Spirit trots zijn op deze Poolse 
international.

Binnenkort zal er op gepaste 
wijze aandacht aan deze twee 
internationals geschonken 

worden in onze kantine.

Henk Lammertse

Gebruikte bronnen: 
Wikipedia, VI.NL, 
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jong overleden) in 1988 
Eintracht Frankfurt ver-
ruilde voor het Rotterdamse 
Feyenoord, en besloot in Ouder-
kerk a/d IJssel te gaan wonen, 
werd zoon Ebi (van 9 januari 
1981) lid van Spirit. Begonnen 
in de E’tjes, voetbalde bij onze 
club tot de C-junioren, waarna 
hij zich aanmeldde bij Fey-
enoord, waarvoor hij in 2000 
debuteerde in het eerste elftal. 
Begin 2005 maakte Smo-
larek de overstap naar 

Smolarek maakte zijn debuut voor het Smolarek maakte zijn debuut voor het 
Pools voetbalelftal op 13 februari 2002 
tegen Noord-Ierland. Hij speelde tijdens 
het WK 2006 en EK voetbal 2008 alle 
wedstrijden. Hij scoorde drie keer voor 
zijn land in de gewonnen EK-kwalifica

tiewedstrijd tegen Kazachstan. Smo
larek scoorde tijdens een 10-0-zege 

op San Marino vier keer.

Smolarek werd drie maal 
achter elkaar uitgeroepen tot 
beste Poolse speler van het 
jaar en nam in 2008 de beker 

in ontvangst voor beste sporter 
van het land. In 2002 won Ebi 
met Feyenoord de Uefa-cup. 
Ebi speelde meer dan 40 inter
lands voor Polen.

Onnodig te stellen dat wij als 
Spirit trots zijn op deze Poolse 
international.

Binnenkort zal er op gepaste 
wijze aandacht aan deze twee 
internationals geschonken 

worden in onze kantine.

Henk Lammertse

Gebruikte bronnen: 
Wikipedia, VI.NL, 

De Treffer

Foto: 
www.proshots.nl
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Door: Maarten Tissink

De Jeugdopleiding

Genieten
“Ik zit soms echt te genieten in de auto naar huis,” ver-
telt Kouwenberg. “Als de trainingen goed zijn verlopen 
en die gasten teleurgesteld zijn dat het er alweer op zit, 
geeft dat echt echt voldoening.” Bos beaamt dat het 
werken met de jeugd een boost van positieve energie 
oplevert. “Hun beleving en de dankbaarheid, daar doe 
je het voor. Je kunt die jongens nog zoveel dingen le-
ren en het mooie is dat ze het ook van je aannemen. Bij 
de senioren ben je meer bezig met afleren in plaats van 
aanleren en moet je altijd maar verklaren waarom je 
iets doet. En dat kost juist energie.” Jonker hoopt dat de 
jeugd mag ervaren, wat hij zelf als jonge jongen heeft 
mogen ervaren. “Het voetbal heeft mij veel gebracht,” 
legt Jonker uit. “Ik ben er al mijn hele leven mee bezig,” 
vervolgt hij. “Ik heb sportieve hoogtepunten meege-
maakt en heb er vriendschappen voor het leven geslo-
ten. Ik vind het leuk om deze generatie ook de kans te 
geven om dat mee te maken. Bij Spirit ben ik gelukkig 
zeker niet de enige die de handen uit de mouwen 
steekt en dat zorgt ervoor dat het ook erg gezellig is 
en voor mij persoonlijk een vorm van ontspanning.” Zo 
ervaart Kouwenberg het ook. “De energie die vrijkomt 
als tientallen mensen bezig zijn met de jeugdopleiding 
voelt goed, daar doe je het voor. Als de spelers zien dat 
wij er plezier in hebben, straalt dat ook op hen uit. En 
spelers leren veel in een voor hen plezierige en veilige 
omgeving.”

Enkele jaren geleden, werd er binnen Spirit besloten 
om (meer) werk van de jeugdopleiding te maken. 
Een nieuw beleid was in principe niet nodig, dat het 
beleid geactualiseerd en geïntensiveerd zou worden, 
was daarentegen een must. Een grote groep vrijwil-
ligers sloeg de handen ineen en tal van nieuwe ont-
wikkelingen werden in gang gezet. “De intentie was 
en blijft om het jeugdbeleid zo zichtbaar mogelijk te 
maken, zodat iedereen kan zien wat de standpunten 
en houding van de club zijn,” legt Bos uit. “De invoe-
ring van dat beleid zal enige tijd in beslag nemen.” 

Kouwenberg heeft in het afgelopen seizoen met een 
grote groep trainers en leiders aan de toepassing 
van het beleid gewerkt. “De intentie ervan is vooral 
het opzetten van een structuur en het afstemmen 
van verschillende geledingen op elkaar,” legt hij uit. 
“Daarnaast is het uiteraard onze intentie om ervoor te 
zorgen dat de kinderen plezier hebben in het voetbal-
len,” vult Jonker aan. “Wij proberen een omgeving te 
creëren waarin een ieder zijn of haar top kan berei-
ken. Kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen, 
keuzes leren maken en durven voetballen. Dat doen 
we onder meer door alle jeugdtrainers en leiders een 
opleiding aan te bieden, zodat zij op hun beurt de 
voetballers zoveel mogelijk leermomenten kunnen 
bieden.” Bos werd vorig jaar aangesteld als Hoofd 
Jeugdopleiding van de club. Samen met de jeugd-
coördinatoren, hoofdtrainers en het jeugdbestuur 
belegde hij in het afgelopen seizoen verschillende 
thema- en trainingsavonden. Daarnaast werd er op 
de vrijdagmiddag gestart met het geven van extra 
techniek-trainingen aan alle pupillen en werd een 
samenwerking met Excelsior gestart.

“Ik merk meer en meer dat we dezelfde lijn beginnen te volgen”

“Voetbalgeluk zit in kleine dingen”

Wanneer je op een willekeurige zaterdag rondloopt op het complex van v.v. Spirit, krioelt het van de per-
sonen met “Jeugd v.v. Spirit” op hun rug. Spirit is hot, de club uit Ouderkerk leeft en het is leuk om daar 
onderdeel van uit te maken. Velen zijn dan ook bereid om wat van hun vrije uren aan de club te besteden. 
Door slechts enkelen van hen aan het woord te laten, doe ik ongetwijfeld een heleboel anderen te kort. Marc 
Bos (Hoofd Jeugdopleiding), Bas Jonker (Algeheel Technisch Jeugdcoördinator, lid Jeugdbestuur en trainer 
F-pupillen) en Marcel Kouwenberg (trainer Ukken, E- en D-pupillen) vertellen hoe leuk het is om actief te zijn 
voor de jeugd van v.v. Spirit. 

Foto: 
Erwin Spek Fotografie



Techniektrainingen
De heren noemen de techniektrainingen op vrijdag-
middag een van de hoogtepunten van het afgelopen 
seizoen. “Met de deelname van maar liefst 130 kinderen, 
is dat inderdaad een enorm succes gebleken,” vertel 
Jonker. “Dat ook jongens uit de A-selectie aan deze 
trainingen een bijdrage leveren, maakt het extra mooi. 
Het is de bedoeling dat dit een vast onderdeel van de 
jeugdopleiding blijft.” Het succes van de jeugdopleiding 
zit volgens Kouwenberg echter met name in de kleine 
dingen. “Ik noem de bekerfinale van de E5, de groei van 
de E2, maar ook de trainingsopkomst bij de E6/E7 en 
E8. In dat soort dingen zit voor mij met name het suc-
ces. Met zijn allen maken we stappen.” Jonker beaamt 
dat het voetbalgeluk vaak in kleine dingen zit. “Een 
jeugdspeler die voor het eerst scoort, een speler die een 
nieuwe schijnbeweging ineens wel kan uitvoeren, maar 
ook het kameraadschap onder de trainers,” somt hij op.

Echte tegenvallers kunnen de heren trainers niet 
opnoemen, maar ruimte voor verbetering is er gelukkig 
nog voldoende. “Er zijn altijd punten voor verbetering 
vatbaar,” vindt Bos. “Het is daarom belangrijk dat we 
goed met elkaar blijven communiceren. Met name 
rechtstreeks en niet via via.” “We zijn in ontwikkeling,” 
vult Jonker aan. “En dan gaat er altijd wel eens wat mis 
of pakken dingen anders uit dan je van tevoren had 
gedacht. Dat hoort erbij, zolang je het maar gebruikt 
om van te leren.”

Een van de speerpunten van het komende seizoen 
wordt een cursus Looptraining. “We starten met twee 
trainingsavonden voor de jeugdtrainers met als thema: 
loopscholing,” onthult Bos. “Deze zullen verzorgd 

“Er zijn altijd punten voor verbetering vatbaar”

worden door looptrainer Jos van der Horst.” Kouwen-
berg kijkt uit naar de cursus die op 5 en 12 september 
gegeven gaat worden. “Ik ben daar inderdaad erg 
nieuwsgierig naar,” zegt Kouwenberg. “Volgens mij 
kunnen de spelers er baat bij hebben om zich op 
motorisch vlak te ontwikkelen.” Jonker vertelt: “De 
laatste jaren zijn er van verschillende kanten regel-
matig verzoeken geweest om meer aandacht aan de 
motoriek van onze jeugdvoetballers te besteden. In het 
voetbal is een goede looptechniek belangrijk en dan 
met name op de korte afstanden. De een heeft dat van 
nature, de ander wat minder. In de cursus wordt aan-
dacht besteed aan de coördinatie tussen benen, armen 
en hersenen en hoe dat kan worden toegepast in het 
voetbal. Interessante materie.”

Vrijwilligers
Voor het overige willen de heren de enkele jaren 
geleden ingeslagen weg vervolgen. “Ik geloof niet in 
een plotselinge verandering, maar meer in de ge-
leidelijke weg,” vertelt Jonker. “We werken met een 
grote groep mensen en ik merk meer en meer dat 
we met zijn allen dezelfde lijn beginnen te volgen en 
met dezelfde intentie met de jeugd van Spirit bezig 
zijn. Onze trainers en leiders zijn leergierig, willen zich 
ontwikkelen en dragen het motto “voetballen met 
plezier” met verve uit. Kijk maar eens langs de lijn op 
zaterdag of op doordeweekse trainingsavonden.” 
Kouwenberg vult aan: “de mensen die ik spreek, zien 
dat er erg veel gebeurd bij Spirit en dat er ook heel 
veel mogelijk is. Dat waarderen ze enorm.” Jonker 
benadrukt: “Behalve trainers en leiders spelen ook een 
hoop anderen een belangrijke rol. Zij zijn misschien 
wat minder zichtbaar, maar ook erg belangrijk. Ik 
doel op het kantinepersoneel, de materiaalmannen, 
scheidsrechters, de leden van de sponsorcommissie 
en de onderhoudsploeg. Pas als het op alle vlakken 
klopt, kunnen we een goede jeugdopleiding hebben.” 
Daar is Bos het mee eens. “Ik wil al die vrijwilligers die 
zich dit jaar weer voor de club gaan inzetten alvast 
bedanken. Zonder hen is er geen Spirit!”

“We zullen met man en macht aan een nog betere 
jeugdopleiding moeten blijven werken,” aldus Jonker. 
“Ik zeg met nadruk “nog betere”, omdat de jeugdoplei-
ding van Spirit altijd al goed geweest is. Het is echter 
een gezonde ambitie om nog hoger te mikken, zolang 
een en ander maar wel binnen onze unieke clubcultuur 
past.” Bos besluit: “We gaan er met zijn allen weer een 
mooi seizoen van maken en Spirit zowel binnen als 
buiten de lijnen nog meer op de kaart zetten.”

Vervolg: De Jeugdopleiding
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Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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Indelingen Seizoen 2012-2013

Jeugd v.v. Spirit

BEKER POULE GROEP 2 - 07

  Bergambacht A1

  Gouda A1

  Lekkerkerk A1

  Olympia A2

  Oudewater A1

  Schoonhoven A1

  SPIRIT A2

  UNIO A1

BEKER POULE GROEP 4 - 10

  DSO A5

  Forum Sport A3

  Lekkerkerk A2

  Schoonhoven A2

  SPIRIT A3

  SPV ‘81 A1

  Zoetermeer A4

  

1E KLASSE 08

  ASW B1

  Concordia B1

  Den Hoorn B1

  DHC B2

  DSVP B1

  Nieuwerkerk B1

  Olympia B1

  SPIRIT B1

  UNIO B1

  Wippolder B1

  Woerden B1

  CVV Zwervers

BEKER POULE GROEP 3 - 04

  Floreant B2

  Gouda B2

  Groeneweg B2

  Haastrecht B2

  ONA B1

  SPIRIT B2

  Stolwijk B1

   TOGB B2

BEKER POULE GROEP 5 - 06

  Cabauw B1

  DCV B2

  Gouderak B1

  Groeneweg B3

  Perkouw B1

  Rijnstreek B1

  SPIRIT B3

  SPV ‘81 B11

BEKER POULE GROEP 5 - 05

  Floreant B3

  Jodan Boys B4

  Olympia B3

  RVC ‘33 B1

  SPIRIT B4

  Sportief B1

  Sportlust ‘46 B4 

  VEP B2

1e KLASSE 08

  Alexandria’66 C2 

  Be Fair C1

  DWO C1

  Haastrecht C1

  Soccer Boys C1

  SPIRIT C1

  Sportlust ‘46 C1

  TOGB C1

  VVOR C1

  Woerden C1

  XerxesDZB C1

  Zoetermeer C1

BEKER POULE GROEP 2 - 06

  Bergambacht C1

  DONK C1

  Jodan Boys C2

  Moordrecht C1

  Olympia C1

  Schoonhoven C1

  SPIRIT C2

  UNIO C1

BEKER POULE GROEP 4 - 06

  Bergambacht C2

  Capelle C4

  Gouderak C1

  Lekkerkerk C2

  Moordrecht C2 

  Schoonhoven C3 

  SPIRIT C3

  Stolwijk C1

BEKER POULE GROEP 5 - 07

  Alexandria’66 C5

  CKC C3

  Nieuwerkerk C5

  SPIRIT C4

  UNIO C3

  VVOR C3

  XerxesDZB C5

  CVV Zwervers C3

BEKER POULE GROEP 6 - 11

  BVCB C6

  Groeneweg C3

  Jodan Boys C7

  Moerkapelle C2G

  Rohda ‘76 C3

  Soccer Boys C4

  SPIRIT C5

  TOGB C5

BEKER POULE GROEP 6 - 13

  Capelle C5

  Haastrecht C3

  Nieuwerkerk C7

  Perkouw C1

  RVC ‘33 C3

  Schoonhoven C6

  SPIRIT C6

  TOGB C7
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HOOFDKLASSE F

  Capelle D1

  Feyenoord AV D1

  GLZ Delfshaven D1

  Nieuwerkerk D1

  Overmaas D1

  RVVH D1

  SHO D1

  Sparta (AV)

  Spartaan’20 D2

  Spijkenisse D2

  SPIRIT D1

  XerxesDZB D1

BEKER POULE GROEP 3 - 05

  Groeneweg D2

  Jodan Boys D3

  Rohda ‘76 D2

   Schoonhoven D2

  Soccer Boys D2

  SPIRIT D2

  TOGB D3

BEKER POULE GROEP 5 - 05

  Bergambacht D2

  Cabauw D1

  CVC Reeuwijk D3

  Floreant D3

  Jodan Boys D5

  SPIRIT D2

  Stolwijk D1

  Zwammerdam D1

BEKER POULE GROEP 6 - 06

  Capelle D4

  Dilettant D2

  Nieuwerkerk D7

  Perkouw D1

  Schoonhoven D4 

  SPIRIT D4

  SVS D3

  UNIO D3

BEKER POULE GROEP 7 - 06

  Ammerstol D1

  Capelle D5

  Jodan Boys D6

  Lekkerkerk D3

  SPIRIT D5

  Stolwijk D2

  TOGB D7

  CVV Zwervers D4

BEKER POULE GROEP 8 - 09

  Bergambacht D3

  CVC Reeuwijk D4

  Jodan Boys D8M

  Lekkerkerk D4 

  Moordrecht D4

  Schoonhoven D5

  SPIRIT D6

  UNIO D4

BEKER POULE GROEP 1 - 15

  CKC E1 

  DCV E1

  Haastrecht E1

  Nieuwerkerk E2 

  Schoonhoven E1

  SPIRIT E1

  VVOR E1

  XerxesDZB E1

BEKER POULE GROEP 2 - 05

  Bergambacht E1

  Capelle E2

  Dilettant E1

  Lekkerkerk E1

  Nieuwerkerk E3

  Spirit E2

  VVOR E2

  CVV Zwervers E1

BEKER POULE GROEP 3 - 06

  Cabauw E1

  Capelle E3

  DCV E2

  Moordrecht E1

  Nieuwerkerk E4 

  Schoonhoven E2 

  SPIRIT E3

BEKER POULE GROEP 4 - 07

  Bergambacht E2 

  Dilettant E2

  Lekkerkerk E2

  Oudewater E1

  Perkouw E1

  SPIRIT E4

  SPV ‘81 E1

  Stolwijk E1

 

BEKER POULE GROEP 5 - 07

  Capelle E4

  Gouderak E1

  Haastrecht E3

  Schoonhoven E3

  SPIRIT E5

  SPV ‘81 E2

  UNIO E2 

BEKER POULE GROEP 6 - 08

  Bergambacht E3

  Cabauw E2

  Nieuwerkerk E7

  Oudewater E2

  Schoonhoven E4

  SPIRIT E6

  Stolwijk E2

  SVS E3

Indelingen Jeugd v.v. Spirit
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BEKER POULE GROEP 7 - 09

  Bergambacht E4

  Haastrecht E4

  Lekkerkerk E4

  Nieuwerkerk E9

  Schoonhoven E5

  SPIRIT E7

  SVS E5

  UNIO E4

BEKER POULE GROEP 8 - 12

  Alexandria’66 E9

  BVCB E11

  Capelle E7

  Nieuwerkerk E13

  SPIRIT E8

  SVS E8

  TOGB E12

BEKER POULE GROEP 9 - 19

  Capelle E8

  DCV E5

  Dilettant E4

  Nieuwerkerk E16

  Schoonhoven E9

  SPIRIT E9

  Stolwijk E4

  CVV Zwervers E6

BEKER POULE GROEP 9 - 20

  DCV E6M

  Jodan Boys E11M

  Nieuwerkerk E17

  Olympia E9

  Soccer Boys E8

  SPIRIT E10

  CVV Zwervers E7

BEKER POULE GROEP 1 - 08

  BVCB F1

  Capelle F1

  Excelsior R. F2

  Nieuwerkerk F2

  Olympia F1

  ONA F1

  SPIRIT F1

  TOGB F2

BEKER POULE GROEP 4 - 05

  Cabauw F1

  Jodan Boys F4

  Moordrecht F1

  Nieuwerkerk F5

  Olympia F3

  Schoonhoven F2

  SPIRIT F2

  CVV Zwervers F2

BEKER POULE GROEP 5 - 06

  Bergambacht F2

  Capelle F3

  DCV F2

  Nieuwerkerk F6

  SPIRIT F3

  Stolwijk F1

  SVS F2

BEKER POULE GROEP 6 -  06

  Alexandria’66 F4

  CKC F3

  Lekkerkerk F2

  Nieuwerkerk F7

  Schoonhoven F3 

  SPIRIT F4 

  SVS F3

  VVOR F5

BEKER POULE GROEP 7 - 06

  GSV F1

  Jodan Boys F6

  Nieuwerkerk F8

  Olympia F6

  ONA F3

  Schoonhoven F4

  SPIRIT F5 

  Stolwijk F2

BEKER POULE GROEP 9 - 10

  Bergambacht F4

  Gouderak F2

  Haastrecht F3 

  Oudewater F2

  Schoonhoven F5

  SPIRIT F6

  UNIO F4

  VEP F9

BEKER POULE GROEP 9 - 11

  Capelle F6 

  Dilettant F3

  Nieuwerkerk F10

  Schoonhoven F6 

  SPIRIT F7

  SVS F6G

  XerxesDZB F9

  CVV Zwervers F3

BEKER POULE GROEP 10 - 19

  Ammerstol F2

  Bergambacht F6

  DCV F5

  Nieuwerkerk F12 

  Perkouw F1

  SPIRIT F8

  Stolwijk F3

  CVV Zwervers F5

Indelingen Jeugd v.v. Spirit



‘Samen zijn wij Spirit’ draagt bij aan sociaal veilige sfeer

Sinds de zomer van 2011 is bij vv Spirit een waarden- en normen commissie actief. Op 24 oktober 2011 
is het bijbehorende statuut op de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Op dit moment bestaat 
de commissie uit de volgende leden: Roland Amoureus (voorzitter), Anita van Ast, Gert Visser, Kees van 
Dalsen, Jan de Vrij en Cindy Snoeck. Op de website kun je het statuut en informatie over het doen van een 
melding vinden.

Hierna volgt een interview van 
journalist Jan J. Timmer uit de IJssel 
en Lekstreek van 2 mei 2012 met 
de commissie. Het geeft een goed 
beeld van waar de commissie voor 
staat:

Met dank aan een groep leden en 
de waarden- en normencommissie, 
weet Spirit precies wat voor vereni-
ging het wil zijn en welke afspra-
ken op het gebied van gedrag en 
sociale veiligheid de ‘kanaries’ met 
elkaar hebben gemaakt.

“We werden vorig jaar benaderd 
door het bestuur met de vraag of 
we zitting wilden nemen in een 
commissie die het waarden- en 
normenstatuut zou willen voor-
bereiden”, vertelt Anita van Ast, in 
het dagelijks leven werkzaam bij 
een antidiscriminatiebureau. “We 
begonnen met het uitnodigen van 
22 bij Spirit betrokken mensen, 
oftewel een dwarsdoorsnede van 

de vereniging. Met hen zijn we om 
de tafel gaan zitten om met elkaar 
vast te stellen wat goed en minder 
goed gaat bij de club. Dat leverde 
een helder beeld op”.

Roland Amoureus: “Spirit wordt 
gezien als een club waar plek is 
voor iedereen en alle leden kunnen 
‘meedoen’ in een sociaal veilige 
sfeer. Als minder positief werd het 
ongewenste gedrag van som-
mige mensen op en rond het veld 
ervaren”.  Na twee praatsessies 
werden alle ‘plussen en minnen’ en 
de bevindingen die de commissie 
opdeed bij de KNVB en een aantal 
verenigingen op een rijtje gezet 
en onder het motto ‘Samen zijn wij 
Spirit’ gezamenlijk geformuleerd 
waar Spirit voor staat. “Daarna 
hebben we een en ander gepre-
senteerd aan het kader van onze 
vereniging” vertelt Kees van Dalsen, 
“en hebben we aan de hand van 
cases discussie gevoerd. 

Vervolgens vond de implementatie 
plaats.” Door deze grondige voor-
bereiding wordt het waarden- en 
normenstatuut breed gedragen.

Spirit staat van oudsher goed 
bekend in de regio. De club heeft 
een vriendelijk en sociaal imago 
en draagt daarom met recht het 
predicaat ‘warme dorpsclub’.  Gert 
Visser kan het beamen. “Maar dat 
wil niet zeggen dat maatschap-
pelijke ontwikkelingen aan onze  
vereniging voorbij gaan”, zegt 
hij.”Ook hier gebeurt wel eens iets 
dat je onder ‘ongewenst’ gedrag 
kunt rangschikken. Een waarden-

Door: Cindy Snoeck

Waarden en Normencommissie
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Polderdichter van de Krim-
penerwaard en commissielid 
Cindy Snoeck heeft zo’n 25 six 
word stories geschreven om de 
waarden en normen te commu-
niceren. Op een korte en kern-
achtige manier staat beschre-
ven waar Spirit voor staat. 

De teksten zijn terug te vinden 
in Spiritclubblad De Treffer, op 
het infokanaal in de kantine, op 
de website en binnenkort op 

borden langs de velden en op 
het voetbalcomplex. 

Een paar voorbeelden van 
deze ‘zeswoorders’ :
- ben jij je mond de baas? 
- de tegenstanders zijn ook 
 gewoon mensen
- ik geef de scheids geen 
 ongelijk
- we willen allemaal wel 
 Stefan zijn
- je bent goed zoals je bent.

Six word stories ter onder-steuning waarden en normen

De 10 spirit cultuurwaarden

Samen zijn wij Spirit, 
Geel-wit zit ons in’t bloed

1.  Wij hebben respect voor 
 de leiding
2.  Wij respecteren elkaar en 
 onze tegenstander
3.  Wij spreken elkaar aan - 
 óók op ongewenst gedrag
4.  Wij helpen elkaar en zijn 
 er voor elkaar
5.  Wij zijn een voorbeeld voor 
 elkaar en voor anderen
6.  Wij discrimineren niet en 
 maken geen onderscheid
7.  Wij leveren een sportieve 
 strijd
8.  Wij voetballen samen 
 met plezier
9.  Wij houden Spirit samen 
 schoon, heel en veilig
10. Wij zijn trots op Spirit



De social media zijn inmiddels niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Social Media zijn een manier 
om te netwerken, om kennis te delen, discussies te voeren of gewoon informatie uit te wisselen. Informatie 
van zeer diverse aard. Uiteraard blijft onze vereniging Spirit niet achter in deze ontwikkeling. Ook een 
vereniging en haar leden hebben behoefte aan kennisdeling dan wel kennisvragen. Momenteel zijn er 
grote Spirit groepen actief op de volgende Social Media;

 LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, 
 actief sinds 2003, dat gericht is op vakmensen. 
 Nederland is met 2 miljoen deelnemers goed 
vertegenwoordigd (top tien land). 

Het belangrijkste doel van de website is geregistreer-
den gebruik te laten maken van elkaars (zakelijke) 
netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met 
anderen die je vertrouwt. Door middel van deze contac-
ten kan je ook hier weer kennis delen, een baan zoeken, 
een baan aanbieden, discussies openen, etc. Precies de 
zaken die op de Groeps Linked In van “Spirit Netwerk” 
ook gebeuren. Al zo’n 60 mensen hebben zich inmid-
dels aangesloten en er zijn al leuke successen mee 
behaald. Doe mee, en wordt ook deelnemer aan het 
Spirit Netwerk.

 Hyves is de grootste Nederlandse sociaal-
 netwerksite met voornamelijk Nederlandse  
 bezoekers en leden. Hyves werd in 2004 
opgericht. In januari 2011 had Hyves meer dan 10,9 
miljoen accounts. 

Hyves is met name populair onder jongeren. Dat is 
ook te zien op de Public Hyves van Spirit, met ruim 350 
leden, waar naast discussies ook vele foto’s worden 
gedeeld.  (http://vvspirit.hyves.nl)

 Facebook is een social netwerk site, waar 
 gebruikers hun persoonlijke interesses delen 
 met anderen. Er zijn meer dan 800 miljoen 
gebruikers actief (september 2011). Dat zijn meer men-
sen dan inwoners in Europa. Gebruikers kunnen een 
persoonlijk profiel aan maken en anderen die ook een 
profiel hebben uitnodigen om vriend te worden. Iedere 
gebruiker kan (net zoals Twitter) op een zogenaamde 
prikbord (in het Engels: “wall”) berichtjes plaatsen. Deze 
berichtjes kunnen gaan over waar ze mee bezig zijn, 
waar ze aan denken of wat hun mening is.

Een gebruiker kan natuurlijk ook zijn persoonlijke 
contact informatie in zijn of haar profiel plaatsen. Men 
kan met elkaar communiceren via publieke en privé 
berichten. Sinds enige tijd zit VV Spirit ook op Facebook. 
Vind VV Spirit leuk, of “like”het.

 Twitter is een internetdienst waarmee 
 gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 
 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerk-
site waarop men zichzelf, zoals bij Facebook, een profiel 
en een avatar kan aanmeten. De korte berichten van 
anderen kunnen gemakkelijk gevolgd worden door 
de betreffende persoon (of club) te volgen. Ook Spirit 
is actief op Twitter met o.a. uitslagen, tussenstanden, 
mededelingen en ander nieuws. Volg #vvspirit

Door: Henk Lammertse

Spirit in de Social Media
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en normenstatuut en een bijbeho-
rende commissie zijn daarom ook 
bij onze club op zijn plaats.”

De commissie wil zichzelf zeker 
niet zien als een soort ‘tuchtcol-
lege’ dat mensen bij zich ontbiedt 
en vervolgens straffen uitdeelt. 
“We zijn er vooral om gedrag po-

sitief te beïnvloeden en indien 
gewenst advies uit te brengen 
aan het bestuur, legt Roland 
Amoureus uit. “Dat is wat 
anders dan een ‘moraalpolitie’ 
die alles in de gaten houdt. 
Uiteindelijk gaat het erom dat 
iedereen zich thuis voelt bij 
onze club.



Clubinfo

v.v. Spirit

 HOOFDBESTUUR:
 
 Henk Lammertse T: 06 - 23966776
 Voorzitter E: voorzitter@vvspirit.nl

 Willem Visser T: 0180 - 683043  
 Secretaris  E: secretaris@vvspirit.nl

 Theo van Zwienen T: 06 - 54334430 
 Penningmeester  E: penningmeester@vvspirit.nl

 Jan Hendrik Neet T: 06 - 51570713
 Commissaris Technische Zaken  E: technischezaken@vvspirit.nl

 Hugo van der Wal T: 06 - 55368434 
 Commissaris Jeugd  E: jeugdcommissaris@vvspirit.nl

 Sandra Kooij T: 0180 - 684448 
 Wedstrijdsecretaris Senioren  E: lageresenioren@vvspirit.nl

 Ina van Duijvendijk T: 0180 - 682072 
 Commissaris Nevenactiviteiten  E: activiteiten@vvspirit.nl

JEUGDBESTUUR:
Harry Spreeuwenberg Voorzitter T: 06 - 21534284 E: jeugdvoorzitter@vvspirit.nl
Bas Jonker Technisch jeugdcoördinator T: 06 - 51460578 E: jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Peter van der Veen Wedstrijdsecretaris A-junioren T: 06 - 50252217 E: ABsecretaris@vvspirit.nl
Marc Advocaat Wedstrijdsecretaris B+C-junioren T: 06 - 11368486 E: Csecretaris@vvspirit.nl
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris D-pupillen T: 06 - 20208112  E: Dsecretaris@vvspirit.nl
Ronald Boertje  Wedstrijdsecretaris E-pupillen T: 06 - 20484524  E: Esecretaris@vvspirit.nl
Cor van Ho� Wedstrijdsecr. F-pupillen & Ukkenvoetbal T: 0180 - 522987 E: Fsecretaris@vvspirit.nl

TECHNISCHE COMMISSIE:
Jan Hendrik Neet Commissaris Technische Zaken T: 06 - 51570713 E: technischezaken@vvspirit.nl
André Vuik Coördinator Keepers T: 06 - 53715334 E: keeperscoordinator@vvspirit.nl
Jan Hendrik Neet Coördinator A-selectie T: 06 - 51570713 E: coordinatorAselectie@vvspirit.nl
Jan Willem Baas Coördinator B-selectie T: 06 - 14789257 E: coordinatorBselectie@vvspirit.nl
Marc Bos Hoofd Jeugdopleiding T: 06 - 57344005 E: hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Vacature Jeugdcoördinator A+B-junioren 
Bas Jonker Jeugdcoördinator C-junioren T: 06 - 51460578 E: jeugdcoordinatorC@vvspirit.nl
Stef Geneugelijk Jeugdcoördinator D-pupillen T: 06 - 51703031 E: jeugdcoordinatorD@vvspirit.nl
Ron Visser Jeugdcoördinator E-pupillen T: 06 - 25044125 E: jeugdcoordinatorE@vvspirit.nl 
Rick Sterk Jeugdcoördinator F-pupillen T: 06 - 51107183 E: jeugdcoordinatorF@vvspirit.nl
Bas Jonker Jeugdcoördinator Ukkenvoetbal T: 06 - 51460578 E: jeugdcoordinator@vvspirit.nl

OVERIG:
Johnny Zierts Toernooien Jeugd T: 06 - 24741343 E: jeugdtoernooien@vvspirit.nl
Gert Visser  Planning velden T: 0180 - 523336 E: g.c.visser55@planet.nl
René Bitter Webmaster & PR T: 06 - 24210429 E: webmaster@vvspirit.nl
Je�rey van Vuuren Clubblad de Tre�er T: 06 - 42235889 E: kopiedetre�er@vvspirit.nl
Richard van der Waal Sponsorcommissie / Fanshop T: 06 - 51146987 E: sponsorzaken@vvspirit.nl
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg T: 06 - 23334968
Jan de Jong Aanspreekpunt bar en keuken T: 06 - 42451737 

Sportpark Ouderkerk
Postbus 703, 2920 CA  Krimpen a/d IJssel
Sportlaan 3, 2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
T: 0180 - 681607, E: info@vvspirit.nl
www.vvspirit.nl
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Staand v.l.n.r.: Theo van Zwienen, Henk Lammertse, Hugo v/d Wal 
Zittend v.l.n.r.: Willem Visser, Jan Hendrik Neet, en Ina van Duijvendijk

Foto: 
Erwin Spek Fotografie




