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CommeNtAAr:

Week in week uit spannen tientallen vrijwilligers 
zich in voor de jeugd van vv Spirit. Trainers, scheids-
rechters, de terreinploeg, jeugdbestuur en de mate-
riaalmannen, iedereen doet zijn uiterste best om het 
voetballen in de jeugdopleiding van Spirit zo aange-
naam mogelijk te maken. Spirit moet het dan ook 
hebben van talentvolle spelers, want van buitenaf 
wordt er zelden een speler gehaald. De trainers pro-
beren hun pupillen dingen bij te brengen, schaven 
aan de techniek van de talenten en proberen ieder 
jaar nieuwe spelers af te leveren aan de A-selectie. 
Ze verliezen daarbij het belangrijkste ingrediënt van 
het voetbal  echter niet uit het oog: plezier! Marc 
Advocaat, jeugd-voorzitter van Spirit, streeft er dan 
ook naar dat iedere speler op vrijdag denkt: morgen 
mogen we weer een lekker potje voetballen!

Veel leesplezier!
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Van de voorzitter

Terwijl het Derde nummer van dit 
seizoen van De Treffer weer voor 
u ligt, en ik dus ook al aan mijn 3e 
voorwoord bezig ben, realiseer ik me 
dat het uitgeven van een clubblad 
als deze een luxe situatie is. En dan 
bedoel ik niet alleen het feit dat een 
dergelijk blad, in de kwaliteit zoals 
deze wordt gehanteerd, een behoor-
lijk hoge kostenpost met zich mee-
brengt. Nee, dan bedoel ik ook de 
luxe die we hebben met een redactie 
die er iedere keer in slaagt inhoude-
lijk een fantastisch themanummer te 
produceren. Geen dagelijks nieuws 
en opsommingen van uitslagen en 
standen, maar themanummers , 
waarin interviews, columns en vaste 
rubrieken zich in de juiste verhouding 
afwisselen. Het medialandschap is de 
laatste jaren, met name onder invloed 
van het Internet, sterk veranderd. 
Het nieuws komt veel sneller tot ons, 
en laat zich een stuk gemakkelijker 
ontsluiten. Het is dan ook een enorm 
talent van de redactieleden dat ze 
er ook nu weer in geslaagd zijn een 
prachtig exemplaar samen te kun-
nen stellen. En misschien is het nog 
wel het mooiste compliment dat de 
regionaal bekende sportjournalist Jan 
Timmer mij onlangs toevoegde ons 
clubblad te gebruiken als voorbeeld 
voor het blad van zijn eigen (badmin-
ton)club. 

Dat we talent in onze redactie 
hebben, mag duidelijk zijn. Mooi 
bruggetje naar het thema van dit 
nummer: talenten. Talent is  volgens 
Wikipedia een aangeboren aanleg. 
Deze aangeboren aanleg kan zich ui-
ten in verschillende vormen: fysiek of 
psychisch. Maar het is niet iedereen 
gegeven deze talenten ten volle te 
benutten. Om een voetbalvoorbeeld 
te geven: een spits van 2 meter hoeft 
niet perse een uitstekend koptalent 
te hebben, terwijl hij er wel de fysieke 
aanleg (want langer dan zijn tegen-
stander) voor heeft. Talent moet ook 
nog ontwikkeld worden, en deze 
ontwikkeling kan achterblijven door 

bijvoorbeeld de omgeving waarin je 
opgroeit (een enorm voetbaltalent 
dat geboren wordt in Mali, heeft 
statistisch gezien minder kans een 
wereldster te worden dan een wel-
licht zelfs iets minder getalenteerde 
jongen die in Nederland wordt ge-
boren. Het is dus zaak om niet alleen 
talent te HEBBEN, maar het ook te 
ONTDEKKEN en ONTWIKKELEN. 

Wanneer we deze redenatie doortrek-
ken naar onze vereniging, iets wat ik 
graag doe, hebben wij geen invloed 
op het HEBBEN van talent, maar wel 
op het ONTDEKKEN en ONTWIKKE-
LEN. En het is evident dat het ontdek-
ken en ontwikkelen (trainen) van 
voetbaltalent ons over het algemeen 
wat gemakkelijker afgaat, dan het 
zoeken naar andere talenten, ook zo 
noodzakelijk voor het goed functio-
neren van een grote vereniging. Met 
bijna 900 leden zullen er heel veel 
mensen rondlopen met talenten die 
we heel goed kunnen gebruiken, 
maar daar waar een goede voetballer 
gescout kan worden op zijn talenten, 
is iemand die bijvoorbeeld de bege-
leiding en opleiding van scheidsrech-
ters op zich kan nemen al een stuk 
lastiger te ontdekken. En daar waar 
voetballers en ouders van voetballers 
een bestuur altijd weten te vinden 
wanneer voetbaltalent in hun ogen 
onvoldoende wordt onderkend, 
lijkt deze weg een stuk lastiger voor 
mensen die hun andere talenten aan 
willen bieden. Toch mogen we niet 
klagen, want we hebben al heel veel 
talenten op allerlei gebied rondlopen 
bij Spirit. Toch is er altijd behoefte 
aan meer mensen die hun talenten 
aan de club willen bieden. Op allerlei 
gebied: helpen in de keuken, begelei-
ding van jeugdelftallen, scheidsrech-
ters, etc. etc. Ik hoop echt dat mensen 
zich realiseren dat een vereniging als 
de onze, waarbij wekelijks meer dan 
500 kinderen voetballen en soms 
meer dan twee keer per week trainen, 
voldoende getalenteerd kader nodig 
heeft. En weet u wat het leuke is: 

iedereen heeft talent voor iets, en 
wanneer u denkt dat deze nog onvol-
doende ontwikkeld is, kunnen wij als 
vereniging daar gewoon voor zorgen. 
Dan wel door middel van begeleiding 
danwel door  middel van training. 
Ik daag u uit uw talenten voor onze 
vereniging in te gaan zetten, en mij of 
een van de andere bestuursleden hier 
eens van op de hoogte te stellen.

De ontwikkelingen voor het nieuwe 
seizoen zijn al weer in volle gang. 
Kees van der Poel keert na 5 jaar weer 
terug op het voor hem zo vertrouwde 
nest als hoofdtrainer, de besprekin-
gen met de gemeente inzake de aan-
leg van een extra kunstgrasveld en de 
vervanging van het huidige kunstgras 
zijn beland in een fase waarbij we 
naar de leden kunnen gaan voor 
een algemene leden vergadering 
(15 april!) en we zijn hard bezig met 
een nieuwe kledinglijn die vanaf het 
seizoen 2014/2015 voor Spirit als 
standaard teamwear zal gaan gelden. 
Kortom: er gebeurt veel en er moet 
nog veel gebeuren. En dat gaat zeker 
lukken wanneer wij gebruik gaan 
maken van al onze TALENTEN! Veel 
leesplezier.

Met sportieve groet,
Henk Lammertse
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Deze keer de vraag van Marcel Kouwenberg:

In de jeugd maakt iedere speler in de D, C of B een groeispurt door. Daardoor gaat het voetballen wat minder omdat 
lichaamsverhoudingen uit balans raken. Het is ook periode waarin spelers een blessure oplopen. Wat kan een speler 
doen om blessures te voorkomen?

Beste Marcel, goede vraag! Een stuk in opgroeien wat 
zeer sterk onderbelicht is. Laten we eerst de groeispurt 
eens beter bekijken. De groeispurt is een periode in het 
leven waarin we in relatief korte tijd veel groeien. Als baby 
maken we er een aantal door, maar de meest bekende is 
die in onze puberteit. Puberteit is afgeleid van het Franse 
woord ‘pubscere’ wat letterlijk betekent ‘bedekt zijn met  
haar’. Puberteit wordt gestart door een verandering van de 
hormoonspiegel in het bloed, er komen groeihormonen 
vrij. Vaak wordt de veranderingen die deze hormonen met 
zich meebrengen voor het eerst zichtbaar voor ouders en 
kinderen door het eerste oksel, borst, gezichts- en schaam-
haar wat zich aandient. In deze periode rijpen ook onze 
geslachtsorganen. Er treedt ook psychische rijping op met 
name in het abstracte denken en wat later leert men ken-
nen welke plek kinderen in hun sociale omgeving innemen. 
Er gebeurt dus enorm veel in een relatief korte tijd. Bij 
jongens meestal tussen het 13e en 20e levensjaar, meestal 
een jaar of 2 later dan meisjes.  

Deze tijd waarin er heel veel onderdelen van ons lichaam 
groeien kost enorm veel energie. Kinderen kunnen hier-
door soms wat lusteloos of vermoeid zijn. Energie komt 
immers allemaal uit hetzelfde potje, dus wanneer we veel 
energie kwijt zijn aan dit soort groeiprocessen hebben 
we dus minder energie voor andere zaken. School, sport 
en binnen of buiten spelen kunnen hier voorbeelden van 

zijn. Als je dus minder energie hebt om te bewegen, kan 
de kwaliteit van het bewegen minder worden en dit kan 
leiden tot blessures. Zorg dus dat uw kind goed aan zijn 
rust en voeding komt, sommige pubers slapen zelfs wan-
neer zij terug komen van school, laat dit vooral toe, indien 
het abnormaal wordt adviseer dan een huisarts.  

Daarnaast moeten we ons realiseren dat in de groeispurt 
botten sneller groeien dan de spieren. Dat betekent dat 
op de plekken waar spieren vast zitten op het bot, de 
zogenaamde aanhechtingen, meer spanning komt te 
staan. Als de belasting op deze plekken hoog blijft kan het 
soms als gevolg hebben dat daar microschade ontstaat. 
Een stukje pees schiet los van het bot, soms met nog een 
stukje bot eraan vast. Dit is vaak pijnlijk en belemmert 
het sporten fors. Als reactie hierop herstelt het lichaam 
zich door nieuw bot aan te maken. Dit kenmerkt zich door 
meer bot terug te laten komen dan dat er was. Hierdoor 
kunnen abnormale botwoekeringen ontstaan. De meest 
bekende vorm hiervan is die net onder de knieschijf op 
de bovenkant van het scheenbeen, de ziekte van Osgood- 
Schlatter. Maar ook liesproblemen en problemen van de 
achillespees zijn veel voorkomend. 

Huisartsen geven vaak als advies niet meer te sporten op 
het moment dat dit soort klachten optreden. Vaak zien 
zij de kinderen als het te laat is. Dit is natuurlijk geen fijn 

De redactie in gesprek met Willem van Rij

Medisch (ver)antwoord
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vervolg: Medisch (ver)antwoord

nieuws voor een jongen of meisje wat niets liever doet dan 
voetballen. Daarom  zouden wij dit soort problemen liever 
voorkomen. Daar kunnen we natuurlijk geen garantie op 
geven, maar we kunnen het wel nauwkeuriger in de gaten 
houden. De volgende stelregel kan hierbij helpen: Wanneer 
uw pupil meer dan 5 centimeter groeit in drie maanden is 
het belangrijk om in de gaten te gaan houden of hij klaagt 
of met kleine pijntjes thuis komt. Het lichaam kan dan 
minder belastbaar zijn. Indien dit zo is, is het belangrijk 
de intensiteit van het bewegen terug te schroeven. Door 
dit nauwlettend in de gaten te houden voorkom je dat dit 
soort klachten uitmonden in langdurige blessures. Meten is 
weten. Het is dus zeer belangrijk dit soort informatie terug 
te koppelen aan trainers, aangezien zij vaak de intensiteit 
van een training bepalen. 

Dit hoeft dus niet per se te betekenen dat uw kind niet 
meer kan voetballen, maar dat het wat aangepast traint 
en misschien geen hele wedstrijd voetbalt. Zo behoud 

je plezier en betrokkenheid. Op zulke 
momenten is het zeer belangrijk dat 
de explosieve kracht, dus met hoge 
frequentie en voor langere tijd sprinten, 
springen, schieten, minder of helemaal 
niet gedaan wordt. Alles op geleide van 
pijn. Laat het kind zelf goed voelen, en 
kijk en luister naar het gedrag wat uw 
kind vertoon, u ziet snel genoeg wan-
neer het zich afwijkend gedraagt of zich 
afwijkend beweegt. Als het beeld vaag is 
of onduidelijk schakel dan de hulp in van 
een specialist in bewegen, bijvoorbeeld 

een sportfysiotherapeut of kinderfysiotherapeut afhankelijk 
van wat de leeftijd van het kind is. Kinderen herstellen nor-
maal enorm snel, duren klachten te lang onderneem dan 
actie. In de groeispurt wordt de basis gelegd voor de rest 
van hun leven, geen tijd om aan te knoeien dus. 

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

www.topfysiotherapiekrimpen.nl

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

Alphe d’Huzes: Ik fiets hem 6x op!
Mijn naam is Remko Advocaat, woonachtig in Ouderkerk aan 
den IJssel en vader van een tweeling (Timo en Anouk). Ik heb 
jarenlang bij VV Spirit gevoetbald. Tijdens en na mijn actieve 
voetballoopbaan ben ik fanatiek gaan wielrennen.
 
Voor dit jaar heb ik me ingeschreven voor Alpe d’Huzes. Mis-
schien kent u het evenement, misschien ook niet, maar het 
doel is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor de 
kankerbestrijding. Vorig jaar brachten ruim 7.700 deelnemers 
34 miljoen euro bijeen. Ik zal proberen op donderdag 6 juni 
2013 6x Alpe d’ Huez op te fietsen in de strijd tegen kanker.

De reden dat ik meedoe is om mijn passie in te zetten voor 
het goede doel. Daarnaast vind ik het ook een enorme uitda-
ging om te proberen op 1 dag 6x Alpe d’ Huez op te fietsen.

Uiteraard is het de bedoeling dat ook ik zoveel mogelijk geld 
inzamel voor het goede doel. Hierbij wil ik vragen of u mij 
wilt sponsoren voor Alpe d’Huzes.

Mochten bedrijven geinteresseerd zijn voor sponsoring, dan 
kan ik hierover nadere informatie geven. Hieronder vindt u 
de link naar mijn Actiepagina waar u meer informatie kunt 
vinden. http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/
remkoadvocaat/remko-advocaat/actie.aspx

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 

Met vriendelijke groet,
Remko Advocaat



“Eeuwig talent? Dat vind ik echt een lelijke titel!”

De aanname is perfect en verraadt direct zijn klasse. Met een simpele lichaamsbeweging naar rechts zet hij zijn 
directe tegenstander op het verkeerde been. Zelf draait hij naar links en met een voetbeweging legde hij de bal goed. 
Hij heeft tijd zat om een beslissing te nemen. Al heeft hij die tijd nodig, want in een fractie van een seconde heeft hij 
zijn besluit al genomen. De bal ligt op zo’n veertig meter, iets links van het het doel. Op de rechterkant wordt diepte 
gemaakt, zijn teamgenoot is klaar om de bal te ontvangen. Hij weet al lang dat hij de bal niet gaat geven, want hij 
heeft iets anders bedacht. Hij plaats zijn standbeen naast de bal, haalt uit en raakt de bal perfect, vol op zijn wreef. 
De bal verdwijnt in een streep richting het doel. De keeper, die iets voor zijn goal staat, weet dat hij te laat is. In een 
uiterste krachtinspanning rent hij terug naar zijn goal. Tevergeefs, de bal daalt precies op tijd en verdwijnt tegen 
de touwen. In een actie laat hij zijn grote kwaliteiten zijn, zijn enorme potentieel. Inzicht, techniek, kracht, zelfver-
trouwen. Al zijn capaciteiten kwamen samen op dat moment. Maar eerlijk is eerlijk. Hij maakte zijn mooiste goal in 
de hoofdmacht niet op zaterdagmiddag, half 5, voor een volle tribune op het hoofd-veld van Spirit. Zijn finest hour 
beleefde hij op het bijveld van Xerxes, in Zevenkamp. Op een dinsdagavond ergens in november. Aan zijn kwaliteiten 
twijfelt niemand en dat hij er gaat komen, daar is iedereen overtuigd. De brandende vraag: Wanneer gaat Bob van 
der Veen (21) definitief doorbreken in het eerste elftal van de Ouderkerkers? Een analyse.

BLESSuRELEED
Ik verontschuldig me tegenover hem, maar kan niet om 
het onderwerp heen. Ik merk op dat het als een rode draad 
door zijn nog prille voetballoopbaan loopt. “Blessures,” zucht 
Van der Veen, terwijl hij naar zijn knie kijkt. Inmiddels zit hij 
alweer zo’n drie maanden in de lappenmand. “Ik heb last 
van een knieblessure,” licht Van der Veen toe. 
“Een tijdje terug is er een stukje van mijn 
meniscus afgeknipt.” Hoe staat hij er voor? 
“Het gaat goed,” vertelt de Ouderkerker. 
“Ik sta inmiddels al weer op de 
loopband en hoop over een 
week of twee het veld weer 
op te gaan.” De blessure 
kwam op een wel heel 
vervelend moment. Van 
der Veen had net een 
plekje veroverd in de ploeg 
van trainer Patrick van Loo. 
“Het ging inderdaad net lek-
ker ja,” blijkt hij terug. “En toen 
ging het mis,” vervolgt de mid-
denvelder. “Weer,” benadrukt Van 
der Veen. Het is namelijk niet zijn 
eerste blessure sinds hij een jaar of 
drie geleden de overstap naar de 
A-selectie maakte. “Ik had aan het 
einde van vorig seizoen een enkel-
blessure,” legt Van der Veen uit. “Ik had 
daarom in de zomer hard gewerkt om fit 
aan de voorbereiding te kunnen beginnen. 
Die eerste paar weken ging het ook hart-
stikke goed. Toen ging het weer fout met 
die enkel. Het is om gek van te worden. 
Vorig jaar was het mijn hiel. Daar heb ik 
een half jaar mee getobd en niemand wist 
wat het nu precies was.” En daarvoor? “Pff, 

goede vraag. 
Dat weet ik niet 
eens meer. Mijn 
liezen geloof ik.” 
Het moet toch 
frustrerend zijn. 
“Ja, dat is het 
natuurlijk ook. 
Echt ontzettend 
balen. Zeker die 
eerste weken. 
Maar er zit niets 
anders op dan je erbij neer te leggen. Je moet wachten, 
meer kun je niet doen.” Wordt hij er niet onzeker van? “Dat 
valt wel mee. Als ik eenmaal weer op het veld sta, houd ik me 
in ieder geval niet in. Ik trek mijn been dan zeker niet terug 

in duels.” Genoeg over zijn blessureleed, we laten 
de fysieke malheur voor wat het is. Uitgaande 

van een fitte Van der Veen, wat zijn dan zijn 
mogelijkheden?

Op RAppORT
“Ik heb een goede traptechniek,” 

trapt Van der Veen af. “En een 
gevaarlijk, hard schot. Ik ben 
een goede passer en heb een 

redelijke vrije trap en corner 
in huis.” Cijfer? “Een 8,” zegt Van 

der Veen zelfverzekerd. Scorend 
vermogen? “Een 6.5,” becijfert hij zichzelf bescheiden. Want? 
“Ik heb het wel, maar ik ben geen killer, geen echte spits. 
Ik maak meestal mooie goals, geen spitsengoals. Toch, als 
ik een seizoen fit ben, moet ik er minimaal tien in kunnen 
schieten.” Van der Veen ziet zichzelf als een echte nummer 
tien. “En dat terwijl ik bij Gouderak nog wel ben begonnen 
als laatste man,” zegt hij lachend. “In de D1 bij Spirit ging 
ik ik centraal op het middenveld speler en later werd dat 

Datum: 21-02-2013 Locatie: kantine v.v. Spirit Tijd: 21.30 uur Duur: 45 min. Consumpties: 1 Hertog Jan

Tiss | Bob van der Veen

krItIsChe fAN:

“Mijn meeste kritische fan? Dat is Stefanie, 
zonder twijfel,” zegt Van der Veen lachend. 
“Als ik vind dat ik goed gespeeld heb, noemt 
zij altijd wel wat dingen op die beter konden. 

Mijn vader? Die is vooral trots als ik in het 
eerste speel.”
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vervolg: Tiss | Bob van der Veen
de toppers VAN bob:

Jean Paul van Gastel: “Een held van vroeger. 
Wat een vrije trap had die in huis.” 
John Guidetti: “Moet ik meer zeggen?” 
Cristiano Ronaldo: “Vind ik een mooiere speler 
dan Messi. Zijn kracht is ongelofelijk.” 
Andres Iniesta: “Zijn steekpass is onovertroffen.” 
Robin van Persie: “Uitstekende spits. 
Heel knap wat hij presteert.” 

vooral een aanvallende rol. In het eerste heb ik vooral in 
de spits gespeeld. Dat vind ik zeker niet erg, maar ik vind 
mezelf toch meer een tien, want mis het killersinstinct van 
een spits.” Door naar het volgende onderdeel, zijn actie. “Ik 
kan wel een mannetje uitspelen,” beoordeelt hij zichzelf als 
ruim voldoende. Ik ben sneller dan gemiddeld en kan het 
overzicht behouden na een actie. Waar ik het meest van kan 
genieten, is een mooie steekpass. Zoals Xavi en Iniesta die 
geven, prachtig! Ik ben in de kleine ruimte redelijk behendig, 
ondanks mijn lengte en heb een goede basistechniek.” 

Over zijn fysieke kwaliteiten zegt Van der Veen: “Ik heb mijn 
lichaam zeker mee, ben atletisch en kan daardoor prima een 
bal vasthouden. En ik kan ook wel een lekkere tackle zetten.”  
Aan zijn loopvermogen wordt daarentegen nog wel eens 
getwijfeld. Toch? “Ik hoor wel eens dat ik dat zou missen,” 
beaamt hij. “Maar ik vind dat zelf op zich wel meevallen. 
Je moet gewoon de juiste momenten kiezen,” zegt hij met 
een knipoog. Zelfs zijn kopkracht is in de loop van de jaren 
voldoende geworden. “Dat geef ik nu net een zesje. Een hele 
verbetering ten opzichte van vroeger. Toen was het echt een 
2! Nu scoor ik soms zelf met mijn kop.” Ook tactisch is het al-
lemaal in orde. “Ik kan het spel verleggen, heb een steekpass 
in huis en volgens mij kan ik wel aardig de momenten her-
kennen waarop we als team druk moeten zetten of juist even 
moeten inzakken. Ik probeer in het veld ook veel te coachen. 
Soms misschien wel te veel.” Al met al heb ik vooral plussen 
kunnen noteren. Samen met Van der Veen kom ik dan ook 
tot de conclusie dat het met het totaalpakket wel goed zit. 
Misschien is de enige die hem van het eerste elftal kan weer-
houden, buiten het vervelende blessureleed om, hij zelf. 

FLIEREFLuITER
Op het eerste gezicht lijkt het hem allemaal immers niet zo 
heel veel te doen. Zijn voorkomen en de eeuwige glimlach 
op zijn gezicht geven hem een beetje het imago van een 
flierfeluiter. “Dat hoor ik wel vaker,” zegt Van der Veen. “Maar 
dat is maar een houding, de buitenkant. Van binnen voelt dat 
wel anders hoor. Natuurlijk baal ik van de situatie. En geloof 
me, ik heb absoluut de drive om het eerste te halen, die heb 
ik altijd gehad.” Van de titel eeuwig talent walgt hij dan ook, 
al kan hij zich voorstellen dat een dergelijk label op een ge-
geven moment op iemand geplakt wordt. “Het is heel simpel: 
ik heb nog niet waargemaakt wat er van me verwacht wordt 
en wat ik ook zelf van me eis.” En dat is? “Dat ik een vaste 
kracht wordt in het eerste,” zegt hij vol overtuiging. “Een spe-
ler die het verschil maakt,” vervolgt hij met bravoure.  Van der 
Veen twijfelt er niet aan, dat het hem gaat lukken. “Ik geloof 
in mezelf en ben ervan overtuigd dat ik het kan. Ik ben geen 
speler die veel vertrouwen nodig heeft van een trainer. Ik 
moet er gewoon voor zorgen dat een trainer niet om me 
heen kan,” zegt hij zelfbewust. Een keer liep zijn zelfvertrou-
wen een deukje op. “Dat was vorig seizoen. We speelden een 
oefenwedstrijd. Ik zat dicht tegen het eerste aan en stond 

die dag in de basiself. De trainer daagde me in de voor- 
bespreking een soort van uit, zei dat het tijd werd dat ik mijn 
kans ging pakken. We wonnen vervolgens dik. Ik scoorde 
drie keer en gaf twee assists. Toch zat ik een week later weer 
bij het tweede. Dat voelde op dat moment als een klap in 
mijn gezicht, was echt ontzettend balen. Ik dacht bij mezelf: 
wat moet ik nog meer doen?”

Nu hij langzaam aan weer fit begint te raken, kan hij weer 
vooruit kijken. Hij verlangt naar zijn terugkeer op het veld. 
En hij is realistisch genoeg om zich te beseffen dat het dan 
maar eens moet gebeuren, een vaste basisplek en Spirit 1. Is 
het nu of nooit? “Nee, zo zie ik dat niet. Ik ben pas 21 he. Na-
tuurlijk zou het fijn zijn als ik dit seizoen nog speelminuten 
kan maken. Maar als het dit jaar niet gebeurt, dan moet ik 
volgend seizoen de aansluiting vinden.” Volgend jaar staat er 
een bekende voor hem voor de groep. Kees van der Poel, de 
vader van zijn vriendin, Stefanie. Hij ziet de aanstelling van 
Van der Poel niet per se als een voor- of nadeel. “Ik zal mezelf 
gewoon moeten bewijzen, net zo als ik dat bij iedere trainer 
zou moeten doen.” Over Van der Poel zegt hij: “ik ken hem 
niet als trainer en weet dus niet wat ik precies moet verwach-
ten.” Ze praten met regelmaat over het spelletje. “Niet zo zeer 
specifiek over mij hoor,” vertelt Van der Veen. “Meer over het 
eerste in het algemeen. Over bepaalde wedstrijdsituaties of 
trainingsvormen.”  

AMBITIES
Tot slot werpen we nog een blik op de 
toekomst. Van der Veen deinst er niet 
voor terug om zijn ambities uit te spre-
ken. “Ik zou het mooi vinden, om ooit 
nog eens een stap hogerop te maken. De 
eerste klasse bijvoorbeeld of misschien 
zelfs de hoofdklasse. Het zou toch leuk 
zijn als ik nog wat geld kon verdienen 
met voetbal.” Tegelijkertijd is hij realistisch 
genoeg om in te zien dat hij het dan 
eerst maar eens bij Spirit moet 
laten zien. “Dat is mijn eerste 
doel, belangrijk worden 
voor Spirit, een paar 
seizoenen presteren 
op een constant, 
hoog niveau. Het 
zou geweldig zijn 
om kampioen 
te worden met 
Spirit. Dan zien 
we daarna wel 
verder.”
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door: Maarten Tissink

Marc Advocaat: Voorzitter van de jeugd

Wat heeft je er toe doen besluiten om deze uitdaging 
aan te gaan, na je loopbaan als speler ben je er immers 
toch een poos tussenuit geweest?
“Het klopt dat ik er een paar jaar tussenuit ben geweest. 
Aan het einde van mijn actieve carrière heb ik twee kin-
deren gekregen. Mijn vrouw werkt vaak in het weekeinde 
waardoor ik op zaterdagen bij de kinderen was en die 
hadden toen nog geen zin om op het voetbalveld te staan. 
Gelukkig voor mij heeft mijn zoon besloten om ook te gaan 
voetballen (en nee, ik heb hem niet gedwongen) en dan 
rol je eigenlijk overal weer snel in. Na twee weken is het 
alsof je nooit bent weggeweest. Toen mijn zon begon te 
voetballen heeft Bas Jonker gevraagd of ik zin had om de 
Ukken League te gaan begeleiden en dat had ik uiteraard 
wel. Daarnaast leek het hem ook wel aardig als ik wat teams 
zou gaan trainen en zo ben ik wat F-teams gaan trainen. 
Dit doe ik overigens nog steeds en dat is prachtig om te 
doen. Aan het begin van het vorige seizoen werd via de 
website een wedstrijdsecretaris voor de C en de B-junioren 
gevraagd en dat leek me leuk. Hiermee kwam ik gelijk in 
het jeugdbestuur. Gedurende dat seizoen hebben we het 
er onder andere over gehad dat het goed zou zijn als de 
jeugdvoorzitter ook zitting heeft in het bestuur. Ik heb toen 
aangegeven dat ik dat wel zou willen doen en zo ben ik hier 
nu terecht gekomen. Ik ben dus eigenlijk van het een, in het 
ander gerold.”

Welke doelen heb je gesteld voor jezelf en voor Spirit?
“Ik hoor onze voorzitter regelmatig zeggen dat hij wil dat we 
de beste club van de Krimpenerwaard worden/blijven. Dat 
lukt niet zomaar. Het eerste wat naar mijn mening belang-
rijk is, is dat iedereen plezier heeft bij de club. Of je nu in A1 
speelt of in D6, iedereen moet op zaterdag weer denken: ‘Yes, 
we gaan weer lekker voetballen’. Dit is het allerbelangrijkste 
en dit is dan ook mijn belangrijkste doel. Daarnaast is het zo 
dat we alle spelers, ieder naar zijn niveau, zo goed moge-
lijk het spelletje willen leren. Dit doen we door in principe 
alle elftallen de mogelijkheid te bieden om minstens twee 
keer per week te trainen. Dit alles begeleid door goede, zelf 
opgeleide trainers, onder leiding van de technische commis-
sie van Bas en Marc Bos. Dit zal naar mijn mening ook weer 
leiden tot meer plezier, maar uiteindelijk ook dat we meer en 
meer goede voetballers zullen opleiden voor de selecties in 
de senioren. Het is dan ook mijn doel om uiteindelijk jaarlijks 
een aantal spelers naar de A-selectie overgeheveld te krijgen. 
Dit heeft Spirit naar mijn mening ook nodig om zich uitein-
delijk op Tweede Klasse-niveau te kunnen handhaven.”

Hoe staat de jeugd erop bij Spirit?
“Prima, naar mijn mening. Als ik in naar pupillen kijk, spelen 
de hoogste teams inmiddels allemaal op Hoofdklasse-
niveau, waardoor de jongens en meisjes veel kunnen leren. 
Daarnaast zie ik dat de kinderen enorme sprongen maken 
ook door bijvoorbeeld de techniek-trainingen die door 
Spirit worden aangeboden. Bij de junioren spelen de C1 en 
de B1 nog niet in de hoofdklasse, maar de A1 weer wel. Het 
zou mooi zijn als we op termijn weten te bereiken dat ook 
B1 en C1 naar de hoofdklasse gaan, omdat de jongens daar 
toch net weer wat meer weerstand krijgen. Daarnaast wor-
den vanaf volgend seizoen alle jeugdteams getraind door 
eigen trainers en de hoofdtrainers zijn intussen allemaal ge-
diplomeerd, waardoor ze nog meer bagage hebben om de 
spelers dingen bij te brengen. Ja, ik zie het heel positief in.”

Waar is er nog winst te behalen voor de jeugd van Spi-
rit? En voor de organisatie?
“Op organisatorisch gebied kunnen we nog winst behalen 
door de verschillende commissies, werkgroepen, etcetera 
nog beter met elkaar te laten samenwerken. Ik zag dat er 
in het verleden allerhande commissie waren die volledig 

“De jeugd van Spirit staat er prima op”

Als iemand iets over de succesvolle jeugdopleiding van Spirit kan vertellen dan is het Marc Advocaat. Sinds enkele 
maanden is hij voorzitter van het jeugdbestuur. De oud-eerste-elftalspeler is in zijn functie verantwoordelijk voor 
het jeugdbeleid zoals dat door de club wordt uitgedacht. Samen met een grote groep vrijwilligers ontfermt Advo-
caat, die in het hoofdbestuur van Spirit tevens de portefeuille jeugd onder zich heeft, zich over de jeugdspelers 
van Spirit. Het doel? plezier maken, lekker voetballen en het klaarstomen van spelers voor de A-selectie. Advocaat 
vertelt over zijn functie, signaleert enkele verbeterpunten en bespreekt zijn doelen. Iedereen moet op zaterdag 
denken: Yes, we gaan weer lekker voetballen!
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vervolg: Marc Advocaat: Voorzitter van de jeugd

los stonden van het jeugdbestuur. Dit is naar mijn mening 
niet gewenst en we zijn nu op zoek naar hoe we kun-
nen organiseren dat een commissie/werkgroep optimaal 
wordt ondersteund vanuit het jeugdbestuur en dat we 
dit vervolgens via mij ook op tafel bij het hoofdbestuur 
leggen. Daarnaast is het ook belangrijk om constant na te 
denken of er dingen moeten worden veranderd en verbe-
terd. We kunnen naar mijn mening dingen die niet meer 
of minder leuk worden gevonden sneller aanpassen aan 
wat wel gewenst is. Een mooi voorbeeld van iets dat nu 
naar mijn mening op een goede manier wordt veranderd 
is het E- en F toernooi. De laatste jaren zag je dat de animo 
begon af te nemen en dat het er een beetje bij hing. Nu 
heeft de toernooi-commissie het nieuw leven in geblazen, 
onder meer door middel van een rand-programma met 
als gevolg dat we op zaterdag 1 juni vijftig teams op het 
terrein hebben die allemaal lekker gaan voetballen. We 
moeten dus continu na blijven denken of hetgeen we 
doen nog leuk wordt gevonden en als dat niet het geval 
is, moeten we iets nieuws bedenken.”

Wat is je in positieve zin opgevallen in je eerste maan-
den in deze functie?
“Ik loop nu al weer een jaar of twee mee in de jeugd en met 
name op het technische vlak waren er al enorme stappen 
gezet. Zoals eerder gezegd krijgt iedere speler twee keer 
training door vaak zelf opgeleide trainers, worden er tech-

niek trainingen gegeven, zijn er clinics in de zomer en doen 
we nog een aantal andere zaken op technisch vlak.”

Waar haal je, je voldoening uit?
“Ik vind het geweldig als ik op zaterdag bij vv Spirit loop en 
al die teams lekker zie spelen, Henkie en Koekie hoor lopen 
mopperen, omdat we een team in de verkeerde kleedkamer 
hebben laten zitten, de werkploeg aan het werk is om ons 
terrein er goed uit te laten zien, de scheidsrechters in de be-
stuurskamer vol enthousiasme over hun wedstrijd praten en 
aan het einde van de dag in de kantine iedereen verteld over 
hun belevenissen van die dag. Daar gaat mijn geel/witte hart 
echt sneller van kloppen en dat zorgt ervoor dat ik super-
gemotiveerd ben en blijf, omdat dat  altijd zo te houden.”

Waar moet de jeugd van Spirit/de organisatie/de club 
over 5 jaar volgens jou staan?
“Zoals ik eerder al zei, ga ik ervoor dat ook over vijf jaar ie-
der jeugdlid bij Spirit met veel plezier zijn hobby kan uitoe-
fenen, dat we jaarlijks een aantal spelers aan de A-selectie 
kunnen afleveren en dat we bij de jeugd een organisatie 
hebben neergezet die snel en adequaat kan inspelen op 
veranderende wensen vanuit de kinderen. Ik verwacht 
dat we hierdoor als club een enorme aantrekkingskracht 
hebben op spelers uit Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel 
en dat we onze goede naam nog verder hebben weten te 
verspreiden.”

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

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

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

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

95 procent
wilskracht

Samen zijn wij Spirit
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TOpSCORERS SpIRIT 1:

Naam:  Doelpunten:
Kevin Kriek 5
Björn Zierts 4

TOpSCORERS V.V. SpIRIT:

Naam:  Team: Doelpunten:
Cheddy van Ommen Spirit B3 16
Kevin Gutting Spirit B1 16
Ingmar Burema Spirit C1 14
Danny van der Poel Spirit B1 10
Stefan Vreeken Spirit A1 10
Jochem Kelder Spirit D1 9
Jordi Heuvelman Spirit 6 9
Adriaan Schutte Spirit 7 9
Rick de Koning Spirit B1 / B2 9
Wesley de Vendt Spirit D6 9
Stefan Bitter Spirit A1 8
Joeri Heeling Spirit B1 / B2 8
Frans Slappendel Spirit 6 8
Martijn van Herk Spirit 7 8
Raoul Haliwela Spirit B1  7
Berry de Jong Spirit 2 / 4 / 6 7
Tom van der Wal Spirit B3 7

Naam:  Team: Doelpunten:
Aart van der Velden Spirit 7 7
Daan Schakelaar Spirit C1 6
Raoel van der Spoel Spirit B1 6
Eric Jansen Spirit A1 6
Ruben Slooff Spirit B1 6
Alec Dullaart Spirit D1  6
Ricardo Noordegraaf Spirit D1 6
Marco van Cappellen Spirit 4 6
Diede de Leeuw Spirit 6 6

12 spelers scoorden 5 keer
13 spelers scoorden 4 keer
13 spelers scoorden 3 keer
20 spelers scoorden 2 keer
43 spelers scoorden 1 keer

ASSISTS V.V. SpIRIT:

Naam:  Team: Assists:
Ebe Stienstra Spirit C1 14
Danny van der Poel  Spirit B1 12
Kevin Gutting Spirit B1 10
Giovanni Spalberg Spirit A1  9
Cristian de Jong Spirit D1 8
Ingmar Burema Spirit C1  6
Daan Schakelaar Spirit C1  6
Timme van Hof  Spirit A1  6
Tjerk de Kogel  Spirit D1  6
Raoel van der Spoel  Spirit B1  5
Stefan Vreeken  Spirit A1  4
Menno Demper  Spirit D1  4
Kevin van Vliet  Spirit 1  4

Naam:  Team: Assists:
Julian Rook  Spirit 2  4
Stefan Bitter  Spirit A1  3
Raoul Haliwela Spirit B1  3
Eric Jansen  Spirit A1  3
Corne Klein  Spirit C1  3
Ryan Terlouw Spirit A1  3
Bram Voorwinden Spirit B1  3
Tim van der Zee  Spirit C1  3
Wouter Niehorster  Spirit B1  3

7 spelers gaven 2 assists
19 spelers gaven 1 assist

door: Eric de Vendt

Topscorers / Assists v.v. Spirit
(Bijgewerkt t/m 2 maart 2013)
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door: Gert Visser

Sportvrienden
Ik erger me er groen en geel aan. Ik ben een voetballief-
hebber, ben geïnteresseerd in sport en achtergronden, 
maar ik lees en hoor in de media alleen nog maar over 
randzaken. 

Ik neem zomaar een willekeurige week. Op maandag 4 
februari 2013 nam ik lekker in bad mijn krant door en wat 
las ik? Gedoe bij Vitesse, gedoe bij FC Twente. In Arnhem 
ging het al dagen over de problemen van Vitesse, de ‘zie-
ke’ trainer Fred Rutten ligt in de clinch met de eigenaar 
van de club. In Enschede ging het over de oorzaken van 
de mislukte transfer van Leroy Fer. Beide clubs verloren 
hun wedstrijd, en de media wisten allemaal te vertellen 
dat de oorzaak aan die problemen te wijten waren. 

Ik vond bijna niets over de goede prestatie 
die NEC en FC Utrecht dat weekeinde 
tegen de bovengenoemde clubs 
hadden geleverd. Toevallig had 
ik beide wedstrijden gezien 
en genoten van hun spel. 
Jammer is dan dat je in de 
krant te weinig leest over 
de trainers Pastoor en 
Wouters die een puike 
prestatie hadden gele-
verd. Een week eerder 
was de transfer van We-
sley Sneijder en de hoed 
van Yolanthe onderwerp, 
maar ook de scheiding 
van Syl en Raf. Vermoei me 
er niet mee!  Het is al erg 
genoeg dat deze toch grote 
voetballers al maandenlang 
amper een bal raakten. 

Echte sportverhalen, die wil ik 
lezen. Ik zou wensen dat bijvoor-
beeld Wilfried de Jong iedere week 
een mooie sportdocumentaire 
maakte. Of verhalen over prachtige 
voetballers als Ryan Giggs, Paul Scholes of de geweldige 
prestaties van trainer Brian Laudrup bij Swansea. Dan 
gaat het echt over sport: vakmanschap, cultuur, het ge-
voel, de rillingen, het kippenvel. Daar is het in sport toch 
om te doen. 

Over kippenvel gesproken. Wat een machtige wedstrijd 
van Stefan de Vrij tegen Italië. ‘De Vrij slaagt voor eerste 
grote examen’,  kopte het ANP op donderdag 7 februari 
2013. ‘Verdedigend kwam hij nauwelijks in de problemen 

tegen gerenommeerde aanvallers als Balotelli, Stephan 
El Shaarawy en Alberto Gilardino’, en sterk aan de bal’, zo 
luidde de tekst een stukje verder in het artikel. We heb-
ben het goed gedaan, we kunnen tevreden terugkijken, 
aldus de altijd bescheiden Stefan na de wedstrijd. 

Ik moet dan altijd aan vader Jan en moeder Corrie 
denken. In de Volkskrant van die dag stond ook een 
overzicht van vaders en zonen in Oranje. Danny en Daley 
Blind, Jerry en Nigel de Jong, Jan en Yoeri Mulder, Johan 
en Jordi Cruijf waren de voorbeelden. Ik miste eigenlijk 
vader Jan de Vrij in dat rijtje. Hoe had het kunnen lopen 
als Jan ook bij het Feijenoord van destijds voorzitter Guus 
Brox was gaan spelen...      

Toch nog even over begin 2013 en sport gespro-
ken. Het waren de maanden van doping en 

matchfixing, maar ook niet te vergeten van 
het snelle vergeten en opportunisme in het 

voetbal. Was het niet net na de minuten 
stilte voor Richard Nieuwenhui-

zen dat de rouwband van 
Ricardo van Rijn door 

de lucht vloog, de 
arm van Erik Pieters 

door een raam 
en de rel met 

Lens in de Kuip? 
We zijn het 
allemaal weer 
vergeten. 

Toch merk ik 
langs de (Spirit)

lijnen dat er meer 
respect is naar el-

kaar. Het is mijn gevoel. 
Misschien de wens vader 

van de gedachte, maar toch. 
Ik zie op zaterdagmiddag ook 

mooie dingen. Ik hoop dat het besef bij 
iedere voetballer en liefhebber nu echt doordrongen 

is van het feit dat de voetbalsport niet ten onder mag 
gaan aan onsportief en ongewenst gedrag.      

Gelukkig maar dat we bij Spirit in ieder geval kunnen 
praten over de fantastische prestaties van Stefan de Vrij. 
Laten we hopen dat we dat nog lang kunnen doen en dat 
we hem bij zijn verdere carrière mogen volgen. Ik wens 
hem alle succes. 

Gert Visser
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door: Teus Oosterom

De oude doos: 1982/1983

1982, “het jaar van de waarheid”. Daarmee begint de eerste 
Treffer van Januari 1982. Oud en Nieuw 1981/1982. De 
Nieuwjaarsreceptie, valt elk jaar, méér “in de smaak”, méér 
bezoekers, méér vrouwen/dames. “Men” kijkt uit naar het 
voorjaar, kan de afwerking van het - nieuwe - complex begin-
nen.  In nauw overleg met de gemeente, worden de laatste 
plannen in kaart gebracht, als die worden goedgekeurd, kan 
de uitvoering daarvan beginnen. De toegang aan de Dek-
kerstraat, zal worden afgesloten en worden verplaatst naar 
de Sportlaan, en het terrein rondom de kantine zal worden 
afgewerkt. Ook veld 4, zal nog een grondige opknapbeurt 
ondergaan. De resultaten van de junioren - 1e comp.helft 
- zijn zeer redelijk, met uitzondering van de C-junioren. Die 
resultaten zijn méér dan redelijk. Vier C-elftallen, álle vier, 
koploper. Mooi, toch? Kan een mooie tweede competitie-
helft worden. Er kan er weer gevoetbald worden. Tot ieders 
vreugde, zou je zeggen, maar naar aanleiding van de vele 
afzeggingen, lijkt dat”t er niet erg op. Nog effe het laatste 
nieuws over de nieuwbouw, kunnen we gaan voetballen. 

Het werk is bijna klaar en de openingsdatum komt in zicht.
Sportief gezien, moeten er nog wel wat “smetjes” worden 
weggewerkt. Spirit 1, staat (nog) maar net bóven de de-
gradatie streep. Daar zal wat aan “gedaan” moeten worden. 
Bij het 2e én 3e, is er sprake van een versterkte promotie/
degradatie- regeling en is het belangrijk om bij de éérste zes, 
te eindigen om degradatie te voorkomen. Is een zware taak, 
maar vooralsnog, zijn er geen problemen. Het 4e, is duidelijk 
“aanwezig”, in de strijd om de titel. Topscorer, zo halverwege: 
AE. Hart (Spirit 8). Het nieuwe hoofdveld geeft reden tot 
bezorgdheid. De kwaliteit is nu (bij aanleg) al niet best en 
men denkt/vreest, dat “t over een aantal jaren, vér onder het 
polderpeil ligt en dat ‘t de vormen van een zwembad - voor 
eenden - zal gaan aannemen. Enkele regels hierbóven, wordt 
er nog beweerd, dat Spirit 1, nódig punten moet gaan halen. 
Bleek geen probleem. In de laatste vier wedstrijden haalde 
het 1e, méér punten, dan in de voorgaande, negen. Met een 
serie van vier wedstrijden en zeven punten, “werkte” het 1e 
zich uit de gevarenzone.

Spirit 2 en 3, presteren goed, is ook hard nodig, om bóven de 
streep - zes ploegen degraderen - te blijven. Andere teams, 
handhaven zich naar behoren, alleen het 5e, “staat” er niet 
best op, en ook het 11e, verkeerd in de problemen. Bij de 
junioren, is het nog steeds “volle bak” bij de C-tjes. Vier C-
teams, vier toppers. “De Treffer, wij kunnen hem niet missen, 
geen maand”. Het clubblad, heeft de laatste jaren, steeds 
meer fans (lezers?) gekregen, en de redactie is dan ook blij 
dat er weer voldoende adverteerders zijn, voor een nieuwe 
serie van twaalf Treffers. De Treffer, begint aan z”n vijftiende 
jaar, het clubgebouw, staat aan het begin, van een nieuw “le-
ven”. Burgemeester de Zeeuw, zal 24 April 1982, de officiële 
opening verrichten. Zou hiermee het “jaar van de waarheid” 
(zie boven), bedoeld zijn?

Behalve voor Spirit 1, zit de competitie voor andere teams 
erop. Het 2e en 3e, zijn dan wel geen kampioen geworden, 
maar complimenten voor hun prestaties, zij zeker op z”n 
plaats. Ondanks de verstérkte degradatieregeling, eindigden 
zij bij de éérste zes, waarmee zij zich handhaafden, in hun 
klassen. Na een uitstekend seizoen, komt het 4e, twee punt-
jes tekort om kampioen te worden. De titel, gaat naar Sport-
lust 3. De overige elftallen, presteren - over het algemeen - 
redelijk/goed. Bij de junioren, is het feest voor de C-tjes, bijna 
compleet. C1, C3 (na een 7-1 overwinning - tegen Floreant 
C6) en C4, zijn reeds kampioen en als het C2, óók lukt - die 
kans is groot - dan is de “greep naar de macht” compleet. 
Wisten jullie dat... de vv. Haarlem - olv. Kick Smit, wie kent”m 
niet? - de éérste landskampioen was, ná de 2e wereldoorlog? 
Heel eerlijk? ik wist”t niet.

Vóórdat het nieuwe seizoen begint, gaat de Spiritselectie 
een weekendje naar Duitsland. Naar Hassfürt, in de buurt 
van Würzburg, ruim 600 km. “van huis”. Vertrek: 06.00!!!!! uur. 
Trainingsweekend/teambuilding of gewoon een weekendje 
“uit”? “t Zal er iets tussenin zijn geweest, sfeer was altijd al 
goed en die werd zéker niet minder en er werd - sportief, als 
we waren - nog gevoetbald óók. Tegen de FC.Hassfürt. Bun-
desliga? Jawohl. In ieder geval was er sprake van een inter-
nationale wedstrijd: FC.Hassfürt - vv.Spirit. Er werd verloren 
(2-0), maar de pret, was er niet minder om. Na afloop, werden 
we met z’n allen, behoorlijk “in de watten” (drank?) gelegd. 
Een barbecue, váten bier en ander (alcoholische) versnape-
ringen, waren de ingrediënten voor een “heerlijk avondje”. De 
afterparty, vond plaats in een “wijnkelder” en ook hier werd 
nog effe flink doorgefeest. Ook bij aankomst in het hotel, 
vinden er nog enkele (kleine) feestjes plaats. De volgende 
morgen, ging grotendeels verloren aan lichamelijk “herstel”s. 
Middags werd er een bezoek gebracht aan Bamberg óf een 
rondvlucht gemaakt óf gekaart. Ná het diner, nog een feestje 
in de hotelbar, andere dag naar huis. Slapen. Veel slapen, was 
er niet veel van gekomen, afgelopen weekend. Dat was nou, 
wat je noemt een “prettig weekend”. 

In Augustus 1982, werden we opgeschrikt, door het bericht 
van het overlijden van Leendert (Leo) Boers. Een tragisch 
ongeval maakt een eind aan zijn jonge (27 jaar) leven. De 
voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang en 
de Spiritselectie boekt redelijke resultaten, waaronder een 
“thuis”-overwinning op het Goudse ONA, waartegen óók een 
“uit”-wedstrijd werd gespeeld, die ging verloren, helaas ging 
het hier om de 1e ronde van de KNVB-beker. Er is sprake van 
een grote groei van de jeugdafdeling, dat vraagt organisato-
risch veel meer werk en betere begeleiding van de jeug-
delftallen, daarom heeft het jeugdbestuur besloten om het 
jeugdbestuur met twee man uit te breiden: Sjaak Kalisvaart 
en Lenard Broere. Speelde Spirit 1, een wisselvallig (vórig) 
seizoen, de start van het nieuwe, was niet anders, het 2e 
startte ronduit slecht. Eén puntje uit vier wedstrijden. Andere 
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vervolg: De oude doos

teams beginnen ook verre van overtuigend, daarbij is het 
puntenaantal, van het 7e het meest opvallend: núl. Ondanks 
de (voorlopige) magere resultaten van Spirit 3, is dit team 
wel in het bezit van een sponsor. K. Goudriaan van GEGO.bv/
Krimpen, zorgt voor nieuwe trainingsjacks en sporttassen. 
Hiermee kan het 3e, “op jacht” naar punten. Sinds de laatste 
algemene vergadering, hebben er enkele veranderingen 
plaatsgevonden, binnen het bestuur. Wat betreft de reclame 
en publiciteit, worden die taken waargenomen, door Cees 
van Vliet, die de taken overneemt van de vertrokken Jos Ko-
ning. Om de taken van de 1e penningmeester - H. Lammens 
-enigszins te verlichten, is er een functie van 2e penning-
meester, die wordt waargenomen door Marinus (Rinus) de 
Jong. Intussen, heeft de herfst zich gemeld, zijn er gemiddeld 
zo”n 7/8 wedstrijden gespeeld en komt er een beetje zicht in 
de krachtsverhoudingen. Spirit 1 en 2, begonnen wisselval-
lig/stroef, maar intussen komen de pinten, sorry... punten, 
regelmatig binnen en “werken” het 1e en 2e zich wat uit de 
gevarenzone. Geldt niet voor Spirit 3, zij gaan een “zwaar” sei-
zoen tegemoet. Het 4e, is weliswaar nog ongeslagen, maar 
hebben toch al drie verliespunten méér dan de nummer één 
(Be-Fair 3).  Op de algemene ledenvergadering, wordt dhr. 
Arie Houweling, benoemd tot lid van verdienste, van de vv. 
Spirit. Op de algemene ledenvergadering van de KNVB, afd. 
Gouda, wordt dhr. Aris Maat onderscheiden met de “gouden 
speld van de KNVB”. Ja, ‘t is niet anders, 1982 is zo goed als 
voorbij en er kan worden teruggekeken op het afgelopen 
jaar. Terugkijkend, wordt “r geconstateerd, dat de vv. Spirit, 
is uitgegroeid tot een trotse zaterdag-2e klasser, in het bezit 
van een prachtig sportpark. Dit had men 37 jaar geleden 
(oprichting vv.Spirit), niet voor mogelijk gehouden. Sportief , 
is het seizoen 1982/1983 tot dusver, geen vetpot. Alleen het 
10e, onttrekt zich enigszins aan de sportieve malaise. Bij de 
junioren, worden de hoofdrollen - opnieuw - opgeëist door 
de C-tjes. Met name C1 en C2. Oók dit seizoen, mengen zij 
zich in de strijd om de titel. Clubtopscorers: Niels Zijlstra (A), 
Jan van Stein (B) en Hotze Scheeringa (C). 

Volgens “overleveringen”, was”t een winter van wind en 
regen, geen ideale voetbalomstandigheden, werd”r dan 
ook niet, wél getraind. Van kunstgras, was nog geen sprake 
van (van die huizen, die”r nu staan, ook niet), maar op het 
trainingsveldje. Nou, dat is misschien teveel eer, voor iets wat 
op een dichtgeslibd binnenmeertje leek. Was dan ook niet 
écht een pretje, maar toch werd”r door enkele (échte) lief-
hebbers doorgemodderd om, als de competitie weer begint, 
conditioneel, in orde te zijn. Of de vv. Spirit, nou een échte vv. 
is of een fv. (feestvereniging), is nu effe niet duidelijk, want 
er volgt een reeks aankondigingen van feestavonden. Eerst 
is er een feestelijke contactavond, dan volgt de jaarlijkse 
grote feestavond. Is er ook nog een film/foto/dia-avond. Hier 
worden alle foto”s/dia”s/films ge(ver)toont, die zijn gemaakt 
tijdens de aanleg van het sportpark en de bouw van het 
clubhuis. Lijkt me wel genoeg zo, moeten we maar”s gaan 

voetballen. Pakken meteen goed uit: Feyenoord (2) - mét 
1e-elftalspelers Stanley Brard, Henk Duut en Pierre Vermeu-
len - is wel een aardige (oefen)tegenstander. Feyenoord, had 
- toen ook al? - de nodige moeite met z”n tegenstander. “t 
Won wél (0-2), maar Spirit, werd zeker niet weggespeeld en 
creërde ook nog enkele goede kansen. Na dit “opwarmertje”, 
gaan we weer competitievoetballen. “t Wil niet echt “vlotten”. 
Echt degradatiegevaar, is er niet bij het 1e en 2e, “t blijft wel 
oppassen. Degradatiegevaar is er wél voor het 3e, ondanks 
een overwinning op de nr.2 (Rozenburg 3). Spirit 9 en 10, 
zijn de hoogst geklasseerde elftallen, maar ook hun kansen 
op een - eventuele - titel, worden kleiner. Arie Kool (10e), is - 
halverwege - de clubtopscorer. 

Voor het nieuwe seizoen (1983/1984), is Coen Nieuwstraten 
aangesteld, als trainer van de A-selectie. Hij is hiermee de 
opvolger van Piet de Jong. Hij wordt met ingang van het 
nieuwe seizoen, trainer van de Zondag-vierdeklassr Moerka-
pelle. De vv. Spirit, is in het bezit van een nieuw scorebord. 
Elektronisch, ook dat nog. “t Werd in gebruik genomen, tij-
dens de wedstrijd: Spirit - RVVH. Zo”n elektronisch scorebord 
is nogal kostbaar, er is dan ook een wens, om de (on)kosten 
te financieren. Voor de helft, wordt ‘t scorebord gefinancierd, 
door Garage Dekker. Of dit nieuwe scorebord een positieve 
invloed had, op de prestaties van het 1e (én 2e), zal wel nooit 
duidelijk worden, zij boekten - beiden - een serie overwin-
ningen, waardoor het -eventuele - degradatiegevaar, meteen 
definitief voorbij was. Het 1e, heeft zelfs nog kans op de 3e 
(promotie) plek. Oók het 3e, beleefd “goede” tijden, en degra-
datie kán nog voorkomen worden. Het competieoverzicht. 
Spirit 1, is na een matige éérste seizoenshelft, uiteindelijk 
toch “gewoon”(?) in de middenmoot geëindigd. Ditzelfde 
geldt zo”n beetje voor Spirit 2. Spirit 3, een moeilijk seizoen 
en constant degradatiegevaar, wist toch aan degradatie te 
ontkomen. Eén puntje méér dan Stellendam 3 en Zuidland 
2, is voldoende voor handhaving in de Res. 3e klasse KNVB. 
Verder geen hoogvliegers in 1982/83. Clubtopscorer: Arie 
Kool, maar... hij was niet alleen. In het laatste speelweekend, 
werd hij ingehaald door R. Van Drooge. Bij de junioren was 
de eer van clubtopscorer weggelegd voor: Leen Schakelaar 
(A), Jan van Steijn (B) en Arie Verhagen (C). 

Volgende keer meer.
Teus Oosterom



Door: Simone van Zwienen 

Zo vader, zo zoon

Jongens treden vaak in de voetsporen van hun grote voorbeeld: pa. In 
de rubriek Zo vader, zo zoon komen voetbalfamilies aan bod. Deze 
keer: Aris en Dennis Maat. Valt voetbaltalent te vermenigvuldi-
gen? Bij de familie Maat valt dat te betwisten.

De boomlange Aris Maat (46) hing zijn voetbalcarrière 
lange tijd geleden al aan de wilgen. Ooit zag hij alle 
hoeken van het veld, maar sinds een jaar is hij officieel 
‘rustend lid’ van VV Spirit. De Ouderkerker schopte 
het als scheids verder, dan voetballer. Deze vertegen-
woordiger in de transportsector mocht zich een tijd 
wedstrijdsecretaris noemen. Zoon Glenn (17) gaf 
het na de C-tjes op, dus noemt Maat zich nu trouwe 
supporter van zijn zoon Dennis. De ongekend 
fanatieke voetballer komt dezer dagen nog wel 
in actie als fractievoorzitter van de partij voor de 
Arbeid bij de gemeente Ouderkerk.  

Zoon Dennis (10) speelt een beter balletje. Deze 
razendsnelle voetballer speelt in E5 en weet 
daar met regelmaat het doel te vinden. 

Dennis zit in groep 6 van basisschool De Schakel 
en weet precies wat hij wil: voetballen bij Ajax. 
Op  het veld zijn ze niet te vergelijken, maar 
daar buiten zijn het twee druppels water.

 
Zo heren, wat zijn jullie voetbalkwaliteiten?
Dennis: ,,Keepen kan ik wel, net als aanvallen. Verdedi-
gen kan ik voor geen pepernoot.”
Aris: ,,Ik kon beter verdedigen, maar ik heb overal in 
het veld gestaan. Al is dat nooit echt tot uiting geko-
men. Ik ben met mijn vrouw Diana niet op huwelijkse voor-
waarden getrouwd, maar één ding heb ik wel gezegd: naast 
haar krijgen Spirit en de politiek ook een plekje.”

Wie heeft er nou meer talent?
Dennis: ,,Ik!”
Aris: ,,Die eer is altijd voor de jeugd. Het is niet te vergelijken. 
Die jongens zijn veel meer getraind, dan wij vroeger. Al speel-
den wij wel vijf dagen in de week voetbal op de pleintjes in 
Ouderkerk. Dat ging er serieus aan toe. Helaas zijn die allemaal 
verdwenen.”

Trappen jullie nog wel eens een balletje samen?
Dennis: ,,Zelden.”
Aris: ,,Op het pleintje achter ons huis mag niet meer gevoetbald 
worden, omdat er teveel ballen in de tuinen belandden.”

Wat is het mooiste wat jullie bereikt hebben?
Dennis: ,,Ik ben al twee keer met mijn team kampioen gewor-
den, in F6 en F5. Ook een keer bijna in E6, maar toen ging het de 
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laatste wedstrijd tegen Jodan Boys mis. Ik scoorde, maar 
het doelpunt telde niet.”
Aris: ,,Ik ben een keer kampioen geworden bij de vetera-
nen. Ik zat toen zelf in militaire dienst waardoor ik geen 
vast team had, ik was een jaar of 19 en vaste invaller. Als 
scheids kwam ik verder, dat heb ik gedaan tot ik een jaar 
of 35 was. Ik heb nog een tijdje gespeeld, maar als je 
teammaten zeggen ‘ga maar op doel’, dan weet je dat het 
tijd is om te stoppen. Weet je, ik ben ook nog wel eens 
Junior Sportman 
van Ouderkerk geworden, tijdens de opening van de Drie 
Maenen. Maar dat is wel heel lang geleden.”

Wat is jullie ultieme voetbaldroom?
Dennis: ,,Jeugdleider worden, net als mijn vader deed.”
Aris: ,,Maar eerst ga je nog wel even voetballen, toch?”
Dennis: ,,Ja, in de eredivisie bij Ajax.”

Zeg Dennis, kan pa nog een beetje voetballen?
,,Ja, dat kan hij nog wel.”

En pa, hoe doet Dennis het?
,,Hij is snel, linksbenig en hij wil graag. Er zit onvoorstel-
baar veel vooruitgang in, dat is mooi om te zien. 

Zijn er voetballende overeenkomsten tussen jullie?
Aris: ,,Helemaal nergens. Al was ik ook niet groot op die 
leeftijd. Dennis speelt technisch veel beter, dan ik ooit 

deed. Ik was eerlijk gezegd geen prettige medespeler. Ik 
was bloed fanatiek. Gelukkig pakt Dennis het beter op, 
die vergeet een verloren wedstrijd veel sneller.”

En buiten het veld?
Dennis: ,,Een beetje.” 
Aris: ,,Heel veel. We zijn allebei graag buiten en we heb-
ben ons hele leven nooit verder dan tweehonderd meter 
bij Spirit vandaag gewoond.”

Dan staan jullie ongetwijfeld als een blok 
achter Spirit?
Aris: ,,Spirit, Sparta en Ajax. Toch Dennis!”
Dennis: ,,Ik ben voor Ajax. Voor Sparta was ik, maar de 
beste spelers zijn vertrokken en ze liggen uit de Eredivi-
sie. En ja, bij Spirit ben ik begonnen dus die hoort er ook 
bij.”

Rolt het onderwerp Spirit vaak bij jullie over de keu-
kentafel?
Aris: ,,Ja, best veel. We zitten altijd om de website te 
kijken en iedere zaterdag zijn we bij Spirit te vinden. Ik ga 
bijna altijd kijken. Dat is ook het mooie van de vereni-
ging: het is een grote familieband. Iedereen die langs de 
zijlijn staat tijdens de wedstrijden heeft wel wat gedaan 
voor Spirit. De jongens die ik ooit training gaf, spelen nu 
in het eerste - de hoofdmacht van Spirit. Het zijn nu beren 
van gasten, maar dezelfde streken zitten er nog altijd in.”
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Tekst: Maarten Tissink

Hij over...

Hoi Simone,

Begin 1988 werden er in Den Haag twee grote voetbaltalen-
ten geboren. Op 26 februari zag Jordy Brouwer het levenslicht 
in de stad achter achter de duinen. Ruim een maand later, op 
3 april, werd Tim Krul er geboren. Al vroeg bleek dat beide 
jochies een voorliefde hadden voor het voetbal en op jonge 
leeftijd werden ze lid van een Haagse amateurclub. Brouwer 
ging spelen voor Rks GDA, Krul koos voor Hvv RAS. De twee 
bleken talent te hebben en verschenen al snel op de radar 
van ADO Den Haag. Krul verkaste naar ADO. Brouwer doorliep 
er een stage, maar koos uiteindelijk voor Ajax. Beiden doorlie-
pen de hoogste jeugd-elftallen van hun club en hen werd een 
grote toekomst voorspeld. Krul zou echter nooit in het eerste 
van ADO spelen. Brouwer zou nooit speelminuten maken 
voor Ajax. Beiden lieten zich verleiden door de lokroep uit 
Engeland. Allebei pakten ze vervolgens hun koffer en vertrok-
ken naar overzees. Krul transfereerde in 2005 naar Newcastle 
United. De Magpies telden tweehonderdduizend pond voor 
de talentvolle doelman neer. Brouwer verruilde in januari 
2007 de Toekomst voor Anfield Road. Liverpool maakte ruim 
tweehonderdtwintigduizend pond voor hem over. Ver van 
hun familie in een voor hen vreemd land probeerden de 
twee Hagenaars hun voetbaldroom te verwezenlijken. Op 
druiligere dagen en op afgelegen velden knokten de twee 
snotneuzen in de Engelse reservedivisies voor hun kans.

Omdat een kans in het eerste elftal van hun club uitbleef, 
werden Krul en Brouwer verhuurd om ervaring op te doen. 
Krul verruilde het grauwe Newcastle voor de Schotse hoog-
landen en ging spelen voor laagvlieger Falkirk. Een seizoen 
later verdedigde hij het doel van Carlisle United, dat uitkomst 
in de kelder van het Engelse voetbal. Niet bepaald de atmo-
sfeer waar Krul van droomde toen hij het Zuiderpark verliet 
voor St. James Park, maar Krul hield geloof in zichzelf en wist 

dat zijn kans nog wel zou komen. Datzelfde seizoen was 
Brouwer te bewonderen op in Nederland. Hij sloot een te-
leurstellende huurperiode bij RKC uiteindelijk doelpuntloos 
af. Terwijl Krul voor Carlisle keepte, degradeerde Newcastle 
United uit de Premier League. De club haalde Krul echter 
wel terug en zo was hij ineens reservekeeper van een club, 
uitkomend in de Engelse First Division. 

Op 6 februari 2013 haalden beide spelers de krant. Op de 
voorpagina stond Krul, net als het hele Nederlands elftal 
bewierookt om zijn spel tegen Italië. Ergens in de kantlijn 
stond een berichtje over Brouwer. Hij was opgepakt op het 
vliegveld. In zijn woning was een hennepkwekerij aangetrof-
fen. Krul kreeg uiteindelijk zijn kans en greep die met beide 
handen. Hij blinkt nu wekelijks uit bij Newcastle dat weer 
terug is in de (sub-)top van de Premier League. Brouwer 
belandde na mislukte huurperiodes bij de amateurs van HBS 
en verdween uiteindelijk in de cel. De discussie over het te 
vroeg vertrekken van talenten naar het buitenland is al vaak 
gevoerd. “Ze moeten niet te snel kiezen voor hun bankre-
kening”, wordt er geroepen. Maar zeg maar eens nee tegen 
een grote zak met geld. “Ze moeten eerst maar eens ervaring 
opdoen in de Eredivisie”, schreeuwt men. Maar wie zegt dat 
Liverpool ooit weer eens bij je op de stoep staat? Ik denk dat 
er geen goed of fout is als het op dit onderwerp aankomt. 
Veel zal afhangen van het doorzettingsvermogen van een 
speler, het geloof in zichzelf, de mensen om hem heen en de 
club waarvoor hij kiest. En natuurlijk is er altijd een geluks-
factor. Want wat als er geen trainer was geweest die in Krul 
geloofde. En wat als Brouwer tijdens een invalbeurt twee 
goals had gemaakt voor Liverpool? Of je dus moet vertrek-
ken naar Engeland als je pas 16 bent? Ik heb geen idee! Wat 
vindt jij ervan?

Maarten
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Tekst: Simone van Zwienen

Zij over...

Ha die Maarten,

Ik moet even zuchten van jouw ellenlange wikipediakrab-
bel. Je kunt hun memoires wel gaan schrijven, dan ben 
je snel klaar. Eerlijk gezegd heb ik even moeten surfen 
voordat talentjes Krul en Brouwer een belletje deden 
rinkelen. Vergane glorie en wellicht de nieuwe Wesley 
Sneijder. Hebben zij zelf de keus gemaakt om op hun 
16de naar Engeland te vertrekken? Of waren dat overdre-
ven fanatieke ouders, die zich suf schreeuwen naar hun 
kroost vanaf de zijlijn?

Misschien een beetje te vroeg om hier een mening over 
te brouwen, Krimpenaar. De heren Krulletje en Brouwer-
tje zijn slechts 24 lentes jong. Een leven voor de boeg 
om stapels bankbiljetten en blonde voetbalvrouwen met 
zwarte leren jasjes binnen te halen. Al zal dat Brouwertje 
inderdaad niet meer lukken, vanuit de lik. 

‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen,’ is ook een veel 
gehoorde spreuk toch? Ik denk dat het voor broekies een 
enorme uitdaging en kans is om te groeien. Niet alleen 
voetballend, maar ook voor zichzelf. Wat je zegt, Liver-
pool staat niet elke dag op de stoep. Dus: doen!

Talenten zijn er genoeg. In plaats van Hollands kroost kijk 
liever naar Diego Maradonna, die ooit menig voetballief-
hebber aan de buis kluisterde. Jan Vertonghen (25) heeft 
als broekie al mooi naam gemaakt. Van Persie verruilde 
Feyenoord op 21-jarige leeftijd voor het Engelse Ar-
senal en Manchester. Wist je dat er zelfs een top 100 van 
voetbaltalenten is. Luc Castaignos, Giorginio Wijnaldum 
en Ricky van Wolfswinkel zijn de enige drie Nederlandse 

voetballers die in de mondiale top 100 staan. Dat valt me 
dan weer tegen.

Alle weg geplukte talenten op een rij vormen een elftal 
van potentieel grote spelers. Maar niet alle buitenlandse 
avontuurtjes lopen uit op een teleurstelling, kijk maar 
naar jouw mascotte Tim Krul. Maar, er is meer talent: 
Aangeboren talent: Daley Blind
(Omdat zijn vader toevallig Ajaxcoach is)
Ontalenten: Die zitten op de tribune
Nooit ontdekt talent: Mark van Dam, Spirit 1
Halfbakken talent: Royston Drenthe
(Nooit gespeeld en bakken met geld)
Goddelijk talent: Graziano Pellè
Zangtalent: Ruud Gullit
(ja ja een derde plek in de top 40)
Toneeltalenten: Mario Balotelli
Ouwehoer talent: Johan Cruijff
Lokaal talent: Stefan de Vrij

Om het dicht bij huis te houden: waarom is ‘onze’ De Vrij 
nooit weggekaapt? Dat is toch wel weer het tegenbeeld 
van koekenbakkers die veel geld verdienen. Ik ben be-
nieuwd waar deze Ouderkerker eindigt. Dan kunnen we 
een tussenstand opmaken. Eerst vormen en dan scoren à 
la De Vrij, of meteen de wijde voetbalwereld in zoals jouw 
krullenbol. 

Hoe zit het met jou, Maarten? 
Welk talent heb jij eigenlijk?

Simone

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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Het team van de toekomst

De glazen bol...

Het seizoen 2024/2025 loopt op zijn 
einde, met nog 2 wedstrijden te gaan 
kan Spirit, de ploeg van trainer Arian 
van Herk het kampioenschap in de 
eerste klasse A binnen halen.

In een rechtstreeks duel met DCV, 
dat op de 2e plaatst staat kan Spirit 
voor het eerst in de geschiedenis van 
de club de Hoofdklasse bereiken. 
Volgens aanvoerder Bastiaan Haas-
noot is het team er klaar voor: ‘’Het 
hele seizoen loopt al lekker, we staan 
aan de vooravond van een unieke 
gebeurtenis, het is nu zaak om goed 
met de spanning om te gaan.’’, aldus 
de routinier van de kanaries.

De 11 jongens die door Van Herk het 
veld in gestuurd worden zijn de vol-
gende: Op doel:  Bastiaan Haasnoot
Achterin: Timothy Spalburg, Stefan 
Bitter, Ruben Slooff en Basten van der 
Hoeven Middenveld: Ryan Terlouw; 
Ricardo Noordegraaf en Tim van der 
Zee Voorin: Stan Geneugelijk, Marc 
van der Zee en Tjerk de Kogel Wissel: 
Stef de Goede (net op tijd terug van 
een blessure), Ingmar Burema, Hidde 
Demoed en pinchhitter Kevin Kriek

Voorzitter Jelmer Nomen is al een 
paar weken ‘’enorm onrustig’’ zoals 
hij het zelf zegt. Zelf jarenlang speler 
van Spirit 1 geweest en meerdere 
kampioenschappen behaald, maar 
‘’dit voelt toch anders’’.

Ook elftalleider René Groen en 
verzorgen René Wigmans zijn er nog 
niet gerust op. Het is dan ook zo als 
DCV wint, zij op de laatste dag de 
beste papieren hebben.

Het pas gerenoveerde hoofdveld 
(voorzien van kunstgras) ligt er prima 
bij en scheidsrechter Osseweijer fluit 
exact om 3 uur voor het begin van 
de wedstrijd onder toeziend oog van 
ruim 3000 supporters.

DCV start furieus aan het duel en het 
doel van Bastiaan Haasnoot wordt 
regelmatig onder vuur genomen. De 
ploeg van trainer Youri Bazen heeft 
de opdracht gekregen om direct alles 
of niets te gaan spelen. Maar goals 
blijven uit en gaandeweg de eerste 
helft komt Spirit er, met dank aan 
routinier Marc v.d. Zee, steeds meer 
onder de druk uit. Daarom is de klap 

extra groot als in de 44ste minuut de 
spits van DCV alleen op Haasnoot af 
kan gaan en de keeper met een leep 
‘’wippertje’’ verrast. Zodoende gaat 
Spirit rusten met een 0-1 achter-
stand, daar waar alleen winst ze aan 
het kampioenschap helpt. 

Na de rust is de uitwerking van de 
donderspeech van V. Herk duidelijk 
zichtbaar, Spirit heeft alle schroom 
van zich afgegooid en lijkt geen last 
meer te hebben van de Spanning.

DCV wordt vroegtijdig onder druk 
gezet en Ricardo Noordegraaf en 
Marc v.d. Zee zijn dichtbij de gelijk-
maker via een afstandsschot. Uitein-
delijk is het Stan Geneugelijk die de 
gelijkmaker maakt en het sportpark 
doet ontploffen. Hij ontvangt aan de 
rechterkant de bal van Ryan Terlouw, 
passeert zijn directe tegenstander en 
schuift de bal soepel langs de kans-
loze DCV-doelman. Het shirt gaat 
uit, maar scheidsrechter Osseweijer 
doet of zijn neus bloed en laat het 
incident onbestraft.

Even later moet de scheidsrechter 

Speciaal voor deze editie van de Treffer die in het teken staat van talenten, nemen wij u mee voor een kijkje in de 
toekomst, welke talenten bezorgen Spirit het eerste Hoofdklasse schap in de geschiedenis?

SlooffBitter

Spalburg
M. van der Zee

van der Hoeven

T. van der Zee

Terlouw

de Kogel

Geneugelijk

Noordegraaf

Haasnoot
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toch naar zijn borstzak, als de spits 
van DCV wederom alleen op Haas-
noot afgaat, ziet laatste man Bitter 
geen andere optie dan aan het shirt 
van de spits te gaan hangen.

Voor dit vergrijp moet Bitter vroeg-
tijdig de douche gaan opzoeken en 
Spirit moet verder met 10 man. Van 
Herk geeft aan dat men achterin 1 op 
1 moet gaan spelen, om zodoende 
toch nog druk te houden op het doel 
van DCV. Deze gewaagde tactiek 
werpt zijn vruchten af, want in de 
89ste minuut, als het er op lijkt dat 
beide ploegen genoegen nemen met 
een gelijkspel, is het Marc v.d. Zee, 

die met een hoge voorzet de ingeval-
len pinchhitter Kevin Kriek bereikt, 
deze legt de bal met zijn hoofd klaar 
voor de inkomende Tim v.d. Zee, 
deze bedenkt zich geen moment 
en schiet de bal met zijn linkerbeen 
snoeihard in de kruising.

Een explosie van vreugde in Ouder-
kerk aan den IJssel. Vuurwerk, fakkels 
en het geluid van trommels zijn tot 
ver in de regio te horen.

Kort na de 2-1 fluit de scheidsrechter 
voor het einde van de wedstrijd en 
is Spirit voor het eerste in de historie 
Hoofdklasser en dit alles onder een 

staf en team uit de eigen jeugd, welke 
andere ploeg kan ons dit nadoen?

Na de wedstrijd blijft het nog zeer 
lang onrustig in en rondom de kan-
tine. Kantinebaas Ruben de Vries liep 
met een grote glimlach rond; ‘’zo’n 
omzet zullen we nog niet vaak heb-
ben meegemaakt!’’

Ps. Aan bovenstaande tekst kunnen 
geen rechten/basisplaatsen/kampi-
oenschappen worden ontleend het is 
gewoon een klein beetje dromen van 
de redactie van de Treffer.

Maarten Adriaanse

Buitengewone Algemene
Ledenvergadering

Op 15 april a.s. zal om 20.00 uur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging. Het enige onderwerp van de vergadering 
is de nieuw aan te leggen kunstgrasvelden op ons sportcomplex.

De agenda voor de BALV luidt als volgt:
 1. Opening
 2. Notulen van de vorige ALV (oktober 2013)
 3. Toelichting proces, planning en financiering vervanging kunstgras Veld 2 en aanleg kunstgras Veld 1
 4. Besluitvorming
 5. Rondvraag

Omdat dit besluit een grote impact op onze vereniging zal hebben hopen wij op een zeer grote 
opkomst, zodat het te nemen besluit door zoveel mogelijk leden ondersteund zal worden.

Vanaf 7 april kunnen leden onderliggende (financiële) informatie opvragen via het volgende 
e-mail adres: secretaris@vvspirit.nl

Bestuur VV Spirit
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Door: Leon Houtzager

Uit de kast... ‘Je bent goed zoals je bent!’

clubblaD

EEN MANNENSpORT
Een listige steekpass leidt tot een doorbraak aan de 
rechterkant van het veld. Mijn verdediging gaat in de 
achtervolging, maar kan de inrennende aanvallers nauwe-
lijks bijhouden. Een scherpe middelhoge voorzet schiet 
richting de penaltystip. Te laag om te plukken, te hoog om 
te duiken. Blijven staan of gaan? Gaan! Een spits, niet veel 
ouder dan mijzelf, dacht hetzelfde. Hij rent in vanaf de 
zestien, ik vanaf mijn vijf.

Even was het zwart. Ik lag op de grond en op de achter-
grond hoorde ik een fluitsignaal. “Gaat het? Kun je nog 
ademen?” De vraag kwam duidelijk van een medespeler 
die de vele ademhapmomenten die ik in mijn voetbal-
leven heb gehad zich nog goed kon herinneren. Ik voelde 
een schouderklop. “Ja het gaat,” zei ik nog bijkomend van 
het duel en ik spuugde wat rubbertjes van het kunstgras-
veld uit mijn mond. Terwijl ik dat deed zag ik dat een rode 
vlek bleef liggen. “Je mond bloedt een beetje,” vertelde de 
scheidsrechter terwijl de waterzak arriveerde.

Ik kwam overeind en zag de bal stil liggen. Geen goal, 
dacht ik. De pijn voelde ik al niet meer. Alleen nog maar 
tevredenheid en een lach van binnen. Nog wel even 
aangeslagen blijven kijken natuurlijk, zodat je de tijd 
krijgt om je rust te pakken. Het was pas toen dat ik besefte 
dat ik de bal had weggewerkt en vervolgens mijn hoofd 
tegen dat van de tegenstander was gekomen. Ik moest 
het bekopen met een tand door mijn lip. Maar dat was 
het moment meer dan waard. Mannelijke oergevoelens 
kwamen in mij naar boven. De adrenaline bleef nog de 
rest van de wedstrijd.

Voor het tegenhouden van een bal heb je als keeper 
(bijna) alles over. Als keeper is er geen lekkerder gevoel 
om je als een leeuw voor de bal te werpen, te schreeuwen 
dat hij van jou is en uiteindelijk de bal weet te pakken of 
te blokkeren. Vele keepers zullen dit herkennen en regel-
matig hebben meegemaakt. Moeders van keepers, waar-
onder die van mij, zullen deze momenten met veel zorgen 
aanzien. Vader zal zeggen: “Daar wordt hij hard van.” En 
één ding weet ik in ieder geval zeker. De tegenstander van 
die dag, Capelle 6 (zat), zal alles behalve gedacht hebben: 
die keeper, dat moet een homo zijn.

HET MOMENT
Inmiddels ben ik 26 jaar oud. Bijna mijn hele jeugd keepte 
ik bij Spirit en ik speel inmiddels mijn vierde seizoen bij 
Spirit 7. Ik zou dit elftal voor geen ander willen ruilen. Zelfs 
niet voor het eerste. Ik weet nog goed het moment dat 
het onderwerp ter sprake kwam. Ik was 19 jaar toen ik het 
mijn ouders vertelde. Echter durfde ik het niet te vertellen 
aan mijn voetbalteam, ondanks dat ik uit de kast was voor 
familie en vrienden en al enkele jaren een relatie had.

Het was nota bene de aanvoerder zelf, Erik van Herk, die 
plotseling in de auto op de terugweg van een uitwedstrijd 
een keer tegen mij zei: “Heb je er wel eens last van?” Nog 
steeds had ik de hint niet door en met een verbaasde 
toon vroeg ik wat hij bedoelde. “Nou, dat je homo bent,” 
zei Erik. Na een kort stiltemoment reageerde ik: “Weten 
jullie dat dan?” Kennelijk gaan de verhalen rond, dacht ik 
nog. Niet dat dat erg is. Het scheelt mij weer een uit-de-
kast-moment. En zo ook in dit geval.

Het gesprek dat daarop volgde was vooral verhelderend. 
Zij vertelden dat ze het al wisten vanaf het moment dat ik 
bij hen in het elftal kwam, maar dachten dat ik er wel mee 
zou komen. Ik vertelde dat ik er niet over begon, omdat ik 
mijzelf altijd voorhield dat het toch niet relevant was voor 
het voetbal. Als ze het willen weten mogen ze het weten, 
maar ik ga het niet als eerste zeggen. Zoiets zeg maar. 
En zo, hoewel iedereen het allang wist, hebben we het on-
derwerp bijna een jaar vermeden. Ongelooflijk eigenlijk 
als je er zo op terugkijkt. Inmiddels zijn de homograppen 
overigens niet meer om aan te slepen binnen Spirit 7.

DE ENIGE
Manchester United-keeper Anders Lindegaard vertelde in 
november 2012 in het blad Voetbal International: 
“Uit onderzoek blijkt dat twaalf procent van 
de Deense mannen homo is. Nogal op-
vallend dat er dan tussen duizend 
voetballers nul zitten die homo 
zeggen te zijn.” Dit omschrijft 
precies waarom de KNVB heeft 
besloten om in de zomer van 
2012 het onderwerp onder 
de aandacht te brengen door 
middel van de campagne 
‘Homo? Het boeit geen flikker!’ 
gepaard met een volledig actie-
plan. Inmiddels wachten we nog 
steeds op de eerste Nederlandse 
profvoetballer die er voor uit komt.

Het probleem is niet 
zozeer wat mensen 
zeggen of 
vinden. Nu 
al worden 
de meest 
idiote 
dingen 
geroe-
pen in 
voetbal-
stadions 
en soms 
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zelfs langs het veld. Dit kan er dan ook nog wel bij. Nee, 
wat ik zeker in het begin als het grootste probleem heb 
ervaren is dat je altijd het gevoel hebt dat er extra op je 
gelet wordt. Dit is niemand te verwijten en waarschijnlijk 
volledig onterecht, maar toch. Je hebt het gevoel alsof 
je net iets beter je best moet doen dan een ander om 
het tegendeel te bewijzen. Niet achteraan lopen bij een 
warming-up bijvoorbeeld, of zorgen dat jou passes net zo 
strak zijn als die van een ander, of net als anderen hard de 
duels ingaan. Je wilt erbij horen. Niet laten merken dat het 
een verschil maakt. 

Gelukkig leef ik in Nederland. Een land waarvan gezegd 
mag worden dat homoseksualiteit grotendeels geen issue 
meer is. En gelukkig voetbal ik bij Spirit. Een vereniging 
met een prachtig waarden-en-normen-beleid die aan-
geeft dat bij onze club geen plaats is voor discriminatie 
en onderscheid. Je bent immers goed zoals je bent. Ik ben 
er inmiddels overheen gegroeid. Niet alleen ik, maar ook 

mijn ploeggenoten en andere teams waar ik af en toe mag 
invallen. Vooralsnog heb ik geen nare ervaringen meege-
maakt en ik heb er goede hoop op dat dat zo blijft. Daar 
mag Spirit best trots op zijn.

Desondanks vraag ik me soms af: Ben ik eigenlijk de enige 
bij Spirit? Ik vraag het ook aan mijn team of ze anderen 
kennen die in dezelfde situatie zitten. Het antwoord blijft 
vaak uit. Het moet haast wel, of de onderzoeken moeten 
liegen. Of je nu een jeugdspeler bent - zelf wist ik het al 
op mijn 16e - of bij de senioren speelt. Mocht je dit lezen 
en met dezelfde vraag rondlopen, dan weet jij nu dat jij 
in ieder geval niet de enige bent bij Spirit. En mocht je 
ooit besluiten het te vertellen, weet dan dat er heel veel 
mensen bij Spirit zullen zijn die achter je zullen staan. 
Waaronder ondergetekende.

Leon Houtzager 

vervolg: Uit de kast... ‘Je bent goed zoals je bent!’



DE TREFFER | 39clubblaD

door: Simone van Zwienen

De man achter... Leon Houtzager

Dit keer geen vrouw, maar een man achter een Spiritvoetballer. Sjoerd van Wijngaarden (26) doet een boekje open 
over zijn partner Leon Houtzager en de homofobe voetbalwereld. Het stel woont samen in Rotterdam en is inmid-
dels 7 jaar samen. Hun romance begon op ‘het net’. 

Wat doe jij in het dagelijks leven?
,,Ik werk als grafisch ontwerper bij 
een verzekeringsmakelaar.”

Ben je zelf een voetbalheld? 
,,Niet echt, ik mag graag over voetbal 
praten maar kan er niet zoveel van. 
Tennis gaat me beter af.”

Wat doe jij op zaterdag? 
Langs de lijn bij Leon?
,,Heel soms doe ik dat wel eens, maar 
dan moet het wel lekker weer zijn.”

Wat doe je dan liever?
,,Ik speel graag tennis en zo af en toe 
game ik ook nog wel eens. Voor de 
rest heb ik niet echt grote hobby’s. 
Het klinkt als een cliché, maar ik heb 
er ook niet echt tijd voor.”

Wat is jullie favoriete 
vakantiebestemming?
,,We hebben niet echt één bestem-
ming waar we graag naar toe gaan. 
Als we een bestemming uitzoeken 
letten we er in ieder geval op dat het 
weer goed is en dat er wat valt te 
beleven.”

Wie vind je een aantrekkelijke 
voetballer?
,,Graziano Pellè natuurlijk. Dat heeft 
verder geen uitleg nodig, toch?”

Absoluut! Zeg, is Leon in het 
veld de beste?
,,Hij is keeper, dus het is lastig te 
vergelijken, maar hij is zeker een van 
de fanatiekste.”

Hoe gedraagt Leon zich op de 
avond voor de wedstrijd?
,,Niet anders dan normaal. Hij zou 
natuurlijk op tijd naar bed moeten, 
maar daar komt het nooit echt van.”

Een relatie tussen twee 
mannen komt weinig voor 
in de voetballerij,toch?
,,Er zijn er weinig bekend maar dat 
komt meer omdat het nog een taboe 
is en niet omdat ze er niet zijn.”

Is de voetbalwereld homofoob?
,,Ik denk dat dat wel mee valt, maar 
homovriendelijk is het ook weer niet. 
Het is wat dat betreft een machowe-
reldje.”

Merken jullie dat? 
,,Wat ik van Leon begrijp heeft hij er 
nooit problemen mee gehad, maar 
dat zegt wellicht meer over de ver-
eniging Spirit dan over de voetbal-
wereld in het algemeen.”

Heb je weleens vervelende inci-
denten meegemaakt?
,,Niets noemenswaardig eerlijk ge-
zegd. Er is me wel eens wat toege-
roepen, maar daar heb ik me nooit 
echt druk om gemaakt.”

De voetbalbond is bezig met een 
reclamecampagne ter bevordering 
van de homoacceptatie. Wat vind 
je daarvan?
,,Fantastisch. Als bond hebben ze 
veel invloed op een groot deel van 
de Nederlandse bevolking en alles 
dat helpt om de homoacceptatie 
te verbeteren kan ik alleen maar 
toejuichen.”

 Is het onderwerp homo 
bespreekbaar?
,,Met veel mensen wel. Het ligt er 
ook wel aan hoe je er zelf over praat. 
Ik heb er sinds mijn ‘coming out’ 
nooit een geheim van gemaakt, 
maar het is ook niet zo dat ik me er 
mee voorstel. Ik heb gemerkt dat die 
nuchtere benadering op het meeste 
begrip kan rekenen.”

En vergeleken met ‘vroeger’?
,,Zo oud ben ik nog niet! Maar ik 
denk wel dat het steeds iets beter 
wordt. Al zijn we er nog lang niet, 
er zullen nog wel wat generaties 
overheen gaan voor het echt geen 
issue meer is.”

Foto: Jan Kok 
Boomerang Fotografie



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

Pupillen van de week

SpIRIT  -  NSVV   2 - 0

Ik was op 17 november pupil van de week geweest. Ik vond dit erg leuk en 
spannend natuurlijk ik mocht met mijn oom bjorn samen het veld op lopen.

Het was voor ons allebei een verrassing dat dit ging gebeuren mijn oom bjorn 
wilde dit heel graag een keer mee maken om samen met zijn neefje het veld 
op te komen lopen want het kan altijd een van laatse seizoenen zijn bij Spirit 
1 dus wilde hij dit toch een keer meemaken en dit ging dus gebeuren op 17 
november.

Ik heb een hele mooie bal gekregen met alle handtekening erop van het eerste 
deze bal ligt nu ook bij mijn hoofdkussen en komt niet buiten. Ik mocht ook de 
aftrap doen dit vond ik wel erg spannend en daarna heb ik de eerste helft  bij 
de andere spelers mogen kijken.

Na afloop heb ik een patatje en drinken gekregen ik vond het een hele gave en 
leuke middag. Ik had de uitslag op een briefje geschreven en ik had gelijk het is 
2-0 geworden tegen NSVV. Het was een middag om nooit te vergeten en mijn 
oom bjorn vond het ook helemaal super.

Hij is mijn grote voorbeeld ooit hoop ik ook in spirit 1 te mogen voetballen.
 
Groetjes Leroy van den Oever

SpIRIT  -  OuDE MAAS   1 - 1

Op zaterdag 23 februari mocht ik pupil van de week zijn. Om 
14.00 uur moest ik in de bestuurskamer zijn. Anita ging mij 
daar uitleggen wat ik moest doen. Ik kreeg een mooie bal, 
een certificaat, een vaantje en ik mocht een t shirt van de 
pupil van de week aan. 

Toen ging ik naar de kleedkamer van het eerste. Iedereen 
zette zijn handtekening op de bal. De spelers gingen naar 
het veld om de warming up te doen. Ik mocht daar aan mee 
doen. Hakken billen, kruislings rennen en sprinten. Ik heb 
ook nog de bal van Kevin afgepakt. Dat was wel heel moeilijk. 

Toen ging ik naar de kleedkamer van de scheidsrechter. 
Samen met de scheidsrechter, Spirit en de tegenpartij liep ik 
het veld op. Iedereen gaf elkaar een hand. De spelers zeiden 
tegen elkaar: “fijne wedstrijd en succes”. Ik moest aan de te-
genpartij vragen of ze kop of munt wilde. De tegenpartij zei 
kop en het werd kop. De tegenpartij mocht kiezen welk doel 
ze wilde. Ik mocht het muntje van de scheidsrechter houden. 
Toen mocht ik de bal aftrappen en scoren. Daarna ging ik 
naar de dug out. 

Het was echt heel koud. In de eerste helft was het 1-0 voor 
Spirit. Tijdens de rust heb ik een patatje en drinken gekregen. 
Het is 1-1 geworden.

 

Ik vond deze middag erg leuk. Ik kan niet kiezen wat ik het 
leukste vond ... ik vond echt alles leuk. De bal hang ik op in 
mijn kamer of ik ga er toch mee voetballen.
 
Spelers van Spirit en Anita bedankt voor de leuke middag!
 
Groetjes Kris le pair
(Spirit F7)
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Zonder respect, maar met doping

Buitenspel

Het is nu alweer een poosje geleden dat grensrechter 
Richard Nieuwenhuizen tijdens een voetbalwedstrijd 
dusdanig in elkaar is getrapt, dat hij later aan zijn ver-
wondingen overleed.

Nu enige tijd later is het tijd om de balans op te maken, wat 
is er veranderd? De gehele (voetbalwereld) sprak/spreekt 
er schande van. En een schande is het. Een grensrechter die 
tijdens het uitoefenen van zijn hobby op lafhartige wijze in 
elkaar wordt getrapt, omdat het misschien een keer geen 
buitenspel was en hij toch zijn vlag in de lucht stak en heel 
misschien wel 2 of 3x. Is dat een reden om iemand über-
haupt fysiek te belagen, met welke uitkomst dan ook?
Maar is dit een probleem van alleen het voetbalveld of is 
het een maatschappelijk probleem aan het worden?
7 jongens die in Eindhoven een jongen bewusteloos trap-
pen, zomaar, zonder enige aanleiding.

Lees elke dag de krant of lees op internet, de gehele maat-
schappij verhard, normen en waarden lijken te vervagen of 
in sommige gevallen helemaal niet meer te bestaan. Wat 
bezielt je als je lekker een potje aan het voetballen bent en 
een beslissing van een scheidsrechter/grensrechter staat je 
niet aan en je valt zo’n man massaal aan? Wat bezielt je als 
je lekker met je vrienden aan het stappen bent, je ziet een 
jongen alleen lopen en besluit hem met z’n allen bewuste-
loos te trappen? Het treurige incident (alhoewel ik incident 
misschien een te licht woord vind) met de grensrechter 
wordt nu gebruikt om mensen bewust te maken van het 
gedrag. De leus ‘’zonder respect geen voetbal’’ is bij een 
ieder inmiddels wel bekend. Ik ben ook van mening dat dit 
een juiste manier is om aandacht voor het probleem te krij-
gen en ook om mensen bewust te maken van hun gedrag. 
Maar drijven we het soms niet een beetje door?

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük vond het nodig, nadat 
trainer Maaskant van FC Groningen iets had geroepen, pon-
tificaal voor de trainer te gaan staan en hem zijn band te 
laten zien met daarop ‘’zonder respect geen voetbal’’. Roept 
dit soort gedrag niet juist het tegenovergestelde op? De 
scheidsrechter had overduidelijk ’s avonds voor de spiegel 
al geoefend en besloten dat, als er één iemand iets tegen 
hem zou zeggen, hij deze actie zou plaatsen. Moeten we 
juist niet wat toleranter naar elkaar worden? Elke zaterdag 
lopen er 25 man in en om het veld voor hun plezier. Als na 
elke foute beslissing van een scheidsrechter commentaar 
moet komen, dan kunnen we elkaar na elke foute bal ook 
wel de huid vol schelden en daar hebben we het dan druk-
ker mee. Ik hoorde Johan Hansma laatst zeggen dat hij, 
in zijn tijd als prof bij SC Heerenveen, gefloten werd door 
voormalig topscheidsrechter Mario v.d. Ende. Hansma was 
het een paar keer niet met V.d. Ende eens en riep naar hem: 
‘’Je fluit als een drol.’’ Tegenwoordig zou je daar direct een 
gele kaart voor krijgen. Maar Mario v.d. Ende riep terug 

naar Hansma: : ”Dat klopt en jij speelt als een drol.’’ Ze keken 
elkaar aan en schoten in de lach. Is dat niet ook een teken 
van wederzijds respect? Ondanks dat je het niet met elkaar 
eens bent, op een humorvolle manier dit soort situaties 
oplossen i.p.v. direct met kaarten te zwaaien of de scheids-
rechter met allerlei ziektes te bestoken. Ik zou zeggen 
laat iedereen daar eens over nadenken, zowel spelers als 
scheidsrechters. Wie weet krijgen we dan wel respect voor 
elkaar zonder het bandje van Gözübüyük.

Dan even een heel ander verhaal, de laatste tijd staat de 
hele wielerwereld op zijn kop door dopinggebruik en 
dopinggeruchten. Nu wil ik niet gelijk gaan wijzen, maar 
bij Spirit lopen er ook een paar fervent wielrenners rond, 
misschien toch een idee om daar eens een testje bij af te 
nemen? Nu de gehele beerput opengaat is iedereen weer 
met de grootste verontwaardiging geslagen, maar zoals ik 
het begrijp deed iedereen het. Ik denk dan bij mijzelf eens 
na, zou ik het doen?

Stel je voor dat je heel je leven lang al aan het trainen en 
aan het afzien bent voor dat ene doel; de Tour de France. 
Eindelijk is het dan zover, je krijgt een profcontract en je 
mag mee gaan doen in de koersen. Als je topsporter bent 
en je doet mee, dan wil je een rol van betekenis spelen ook. 
Of als afmaker of als meesterknecht. En op het moment dat 
je met de ‘’grote’’ jongens meerijdt, blijkt opeens dat je aan 
alle kanten voorbij wordt gefietst. Hoe kan dat nou? Ik heb 
altijd hard getraind, geleefd voor mijn sport en nu is het 
moment daar en word ik helemaal kleurenblind gereden. 
Juist op dat moment komt er iemand naar je toe en die 
geeft je een middel waardoor je opeens wel met de ‘’grote’’ 
jongens mee kan doen en een rol van betekenis kan spelen. 
Nou ja, vult u het zelf maar in, wat zou u doen?

Een heel klein beetje stroomt het over in het respect ver-
haal van hierboven. Het zou iemand sieren die zou zeggen: 
hier doe ik niet aan mee.

Maar als je niets anders kan dan fietsen, daar wil je geld 
mee gaan verdienen en daar heb je altijd je leven naar 
gewijd, wat zouden wij dan doen?

Maarten Adriaanse
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door: Erwin Spek

Van onze clubfotograaf
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In de derde ronde van het bekeravontuur waren nog 6 
Spirit teams actief. In de vorige Treffer hadden we nog net 
de wedstrijd van Spirit 5 meegenomen. Zij redden het niet 
tegen Kamerik 3, dat in Ouderkerk met 0-5 won. 

Op 16 februari stonden de overige wedstrijden op het 
programma.  Spirit A3 nam het thuis op tegen DSO A4. De 
ploeg uit Benthuizen was niet opgewassen tegen de Ou-
derkerkse ploeg. Het werd 3-1 en Spirit A3 bekert verder.
Spirit D2 was in de 2e ronde vrij, maar moest nu aan de 
bak tegen SVS D1. De Capelse ploeg speelt in een klasse 
hogere competitie en doen het daarin niet onaardig. Op 
Sportpark Schenkel lieten beide ploegen een gelijkwaar-
dige eerste helft zien. Toen de thuisploeg in de 2e helft 
sterker leek te worden scoorde Spirit 0-1. Het doelpunt, 
dat gemaakt werd door Sten, bleek later de enige treffer 
te zijn. Spirit gaf de voorsprong niet meer uit handen. 
Met de complimenten van de coach van SVS bekeren de 
Ouderkerkse pupillen verder. 

In de derde ronde speelde nog een D-pupillen team. In 
de uitwedstrijd tegen Moerkapelle D1 moest Spirit D4 
hun meerdere erkennen aan de thuisploeg. Spirit verloor 
met 4-1. Ook Spirit E1 overleefde de 3e ronde niet. Op 
bezoek bij Nieuwerkerk E1 werd met 3-0 verloren. 

Tot slot speelde Spirit E7 thuis tegen CKC E4. Het werd een 
wedstrijd waarbij Spirit tot 2 keer toe tegen een achter-

stand aankeek. Zeker na rust leek het de verkeerde kant 
op te gaan. Maar na de 1-3 kwam de ploeg van Robert 
van ‘t Hoenderdaal en Stef van der Vorst terug naar 3-3. 
Drie goed ingeschoten strafschoppen waren genoeg om 
verder te bekeren. 

Beker 2e ronde:
Spirit -  Zwaluwen 1-3
Spirit 5 -  Lekkerkerk 2 1- 1 (Spirit wns)

Nicolaas Boys A2 - Spirit A3 1- 5
Spirit C1 - BVCB C1 2- 3
Jodan Boys D1 -  Spirit D1 3-0
Spirit D2 naar de volgende ronde
Spirit D4 - Stolwijk D1 1- 1 (Spirit wns)

Nieuwerkerk D8 - Spirit D5 5- 3
Nieuwerkerk E3 - Spirit E1 0- 4
Nieuwerkerk E6 - Spirit E4 3- 3 (Nieuwerkerk wns)

Bergambacht E5 - Spirit E7 4- 9
Spirit E9 - UNIO E5  1- 10
Bergambacht F1 -  Spirit F1 1- 1 (Bergambacht wns)

Beker 3e ronde:
Spirit 5 -  Kamerik 3 0- 5
Spirit A3 -  DSO A4 3-1
SVS D1 - Spirit D2 0- 1
Moerkapelle D1 -  Spirit D4 4- 1
Nieuwerkerk E1 -  Spirit E1 3-0
Spirit E7 - CKC E4  3- 3 (Spirit wns)

door: Eric de Vendt

Bekerwedstrijden seizoen 2012-2013
(Bijgewerkt t/m 2 maart 2013)

Naam:  Team: Tegen:
Vincent Hoogelanden Spirit C3 9
Wouter Vreeken Spirit 5 13
Michael Osseweyer Spirit 2 13
Mark van der Male  Spirit 4 16
Robin Meijer  Spirit B2 16

Naam:  Team: Tegen:
Rick Graveland Spirit D4  25
Gylian van Buuren Spirit D6 28
Kylian Kouwenberg Spirit D2 31
Nick Molijn Spirit B1 32
Michiel Lievers Spirit C5  54

door: Eric de Vendt

Minst gepasseerde keeper v.v. Spirit
(Bijgewerkt t/m 2 maart 2013)

Staat jullie keeper niet in het lijstje? Vraag jullie aanvoerder/leider de gegevens bij te houden samen met de topscoorders. 
Voor meer info: spirit.mail.voor.eric@gmail.com
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A-JEuGD
Spirit A1, spelend in de hoofdklasse, staat op de 8e plaats. 
Met nog 6 wedstrijden te gaan staan ze 7 punten boven de 
grens van nacompetitie. Tegen directe concurrenten, welke 
net boven Spirit staan, wordt nog gespeeld. Spirit A2 staat 
op de laatste plaats, maar in die 2e klasse is het onderin 
volop spannend. Zo zitten er tussen de nummer 6 en Spirit 
maar 4 punten, terwijl Spirit 2 wedstrijden minder gespeeld 
heeft. Spirit A3 bezet de één na laatste plaats. Het verschil 
met de nummers 6 en 7 is slechts 2 punten.

B-JEuGD
Spirit B1 staat 4e en neemt de leiding van de middenmoot. 
Het verschil met de 3e plaats is 4 punten. Spirit B1 speelt 
in de 1e klasse. Spirit B2, dat in de 4e klasse speelt, staat 
momenteel 2e. Het verschil in aantal wedstrijden is groot. Zo 
heeft Spirit 2 wedstrijden meer gespeeld dan de nr 1 (gelijk 
aantal punten). De nummer 3 staat op 4 punten, maar heeft 
ook nog 2 wedstrijden in te halen. Spirit B3 (6e klasse) en 
Spirit B4 (5e klasse) spelen met resp. een 5e en 8e plaats 
geen rol van betekenis hun competitie. 

C-JEuGD
Spirit C1 speelt in de 1e klasse en bezet op dit moment de 
3e plaats. Omhoogkijkend is het verschil 3 punten met de 
nummer 2. Zoetermeer (nr1) staan ook op 3 punten, maar 
hebben nog 2 wedstrijden extra te gaan. Spirit C2 (3e kl) en 
Spirit C3 (4e kl) staan (voorlopig) veilig. Zij staan resp. op de 
6e en 5e plaats. Spirit C4 staat 7e. Het verschil met de onder-
ste plaatsen van de 5e klasse is 5 punten. Spirit C5 heeft tot 
nu toe slechts 1 keer gelijk gespeeld. In de 6e klasse staan zij 
op de laatste plaats.

D-pupILLEN
Spirit D1 speelt in de hoofdklasse en staat daar op de 6e 
plaats. In een competitie met een top 3 van D1 teams als 
Feyenoord, Sparta en Capelle staat het daar stevig in de 
middenmoot. Spirit D2 staat in de 2e klasse met slechts één 
gelijkspel op de laatste plaats. Het Spirit team maakt theore-
tisch nog kans om te stijgen. De nummer 9 heeft net zoveel 
punten, maar heeft 3 wedstrijden minder gespeeld. Spirit 
D3 bezet op het moment van dit schrijven de 5e plaats. In 
deze 5e klasse is het echter nog heel spannend. Halverwege 
de competitie is het verschil tussen Spirit en de ploeg op de 
1e plaats slechts 3 punten. Spirit D4 speelt in de 4e klasse en 
bezet, in een competitie met grote verschillen in het aantal 
gespeelde wedstrijden, de 6e plaats. Spirit D5 is dit seizoen 
geplaatst in de 6e klasse. Daarin wacht het nog steeds op 
de eerste overwinning. Het verschil met een plaats hoger is 
3 punten. Spirit D6 speelt in de 8e klasse. Het behaald daar 
wisselende resultaten, maar dat doen andere teams ook. 
Met veel verschillen in aantal wedstrijden staat Spirit op de 
5e plaats. Het verschil tussen de nummer 3 en 7 is slechts 5 
punten.

E-pupILLEN
Spirit E1, spelend in de hoofdklasse, staat op de 4e plaats. 
Het verschil met de koploper is 5 punten. Spirit E2 staat op 
de 8e plaats (één na laatste) in de 2 klasse. Spirit E3 bezet 
in hun competitie (4e klasse) de 4e plaats en leidt daar de 
middenmoot aan. Spirit E4 speelt ook in de 4e klasse. Zij 
staan op de 7e plaats. Spirit E5 staat op een soort eilandje in 
de competitie. Op de 4e plaats van de 5e klasse is het verschil 
met een plaats hoger 5 punten. Het verschil met de num-
mer 5 is 3 punten, maar Spirit heeft een wedstrijd minder 
gespeeld. Spirit E6 beleeft een spannende competitie (6e 
klasse). Het staat op de 3e plaats, slechts één punt achter de 
koplopers. De nummer 4 kan, als het hun 2 inhaalwedstrij-
den wint,  zich ook toevoegen aan dit tweetal. Echter kan de 
ploeg op de 6e plaats, met 4 wedstrijden gespeeld en alle 4 
gewonnen, ook nog met de titel aan de haal gaan. Spirit E7 
staat in de 7e klasse op de 9e plaats. De 8e plaats is binnen 
hand bereik. Spirit heeft nog een wedstrijd meer de gaan en 
het verschil is slechts één punt. Spirit E8 speelt 8e klasse. In 
een competitie, waarin het onhaalbaar lijkt om een plaats 
bij de bovenste 2 plaatsen te halen, staat de ploeg op de 
3e plaats. Het verschil met de nummer 2 is 2 punten, maar 
Spirit heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Na dit schrijven 
speelt Spirit tegen dit team, dat nog niet heeft verloren Spirit 
E9, spelend in de 9e klasse, staat op het moment van dit 
schrijven nog op (een gedeelde) 1e plaats. Echter zijn er wel 
kapers op de kust. De nummer 3 staat 1 punt achter Spirit, 
maar heeft nog 2 wedstrijden in te halen. Ook de nummers 
4 en 5 hebben 1 punt achterstand. Zij hebben nog één wed-
strijd te goed. Spirit E10 speelt in de 8e klasse. Zij staan met 
een 6e plaats in de middenmoot.

F-pupILLEN
Spirit F1 knokt voor het behoud van de hoofdklasse. Het 
bezet de één na laatste plaats. Met de wedstrijd tegen 
Barendrecht F1 in het verschiet (ná dit schrijven) kan (?) een 
plaatsje hoger een mogelijkheid worden. Spirit F2 speelt in 
de 4e klasse slechts een rol in de middenmoot. Het bezet 
daar de 6e plaats. Spirit F3, spelend in de 5e klasse, staat 3e. 
De strijd om het kampioenschap lijkt gestreden, maar de 2e 
plaats is binnen handbereik. Spirit F4 staat met 1x winst en 
3x gelijkspel op  de 10e en laatste plaats. Het staat daar met 
een gelijk aantal punten met de 9e plaats. Spirit F4 speelt in 
de 7e klasse. Spirit F5 zal geen laatste worden in de 6e klasse. 
Maar met een hun 9e plaats zal het moeilijk worden om te 
stijgen. Het verschil is nu 3 punten. Spirit F6 staat 6e in de 9e 
klasse. Het bezet daar een plekje midden in de middenmoot. 
Spirit F7, spelend in de 10e klasse, staat 3e. Door het grote 
verschil in aantal gespeelde wedstrijden is het overzicht 
een beetje weg. Zo staan de ploegen van de nummer 1 t/m 
nummer 5 dicht bij elkaar. Spirit F8 staat 4e in de 10e klasse. 
De koppostitie zal moeilijk worden, maar een derde plaats 
behoort wel tot een mogelijkheid. 

door: Eric de Vendt

Competitieoverzicht jeugd v.v. Spirit
(Bijgewerkt t/m 2 maart 2013)



door: Cees van Vliet

De Harde Kern

We hebben sneeuw, ijs, en wedtrij-
den op kunstgras gehad, en gratis 
een kouwe bek. Laat de lente maar 
komen! De harde kern overweegt om 
massaal naar het strand te gaan om 
de tweede maasvlakte te gaan bezoe-
ken. Aanleiding daartoe is een artikel 
in het AD over de vondst van 14 Hy-
enakeutels en twee Nijlpaardkiezen. 
Dit heeft uiteraard niets met voetbal-
len te maken, maar in de derde helft 
zijn de gespreksonderwerpen soms 
van een zeer uit éénlopend karakter.

Zo ook dit verhaal van een aan de 
kust wonend echtpaar wat tijdens het 
uitlaten van hun honden stranden op 
een nestje met 14 versteende ballen.
Bij nader onderzoek door paleonto-
logen van Naturalis in Leiden bleken 
het Hyenakeutels te zijn uit het laatste 
pleistocene tijdperk en vermoedelijk 
tussen de 25000 en 50000 jaar oud te 
zijn. De harde kern vraagt zich af of 
die bolussen echt wel van de hyena 
moeten zijn geweest. Want wat zal er 
over plus - minus 40000 jaar gevon-
den worden op het oude Spiritvoet-
balveld aan de zijde (IJsseldijk West): 
de fossiele uitwerpselen van de 
koeien en schapen van boer Trap-
man, de honden poep van de hond 
van de familie de Koning of de grote 
boodschap van de Heer Reebergen. 
De toekomstige POEP-aleontologen 
zullen daar een hele kluif aan hebben. 
Als het uitstapje van de harde kern 
daadwerkelijk plaats gaat vinden 
hopen ze de kip met de goude eieren 
te vinden.

Johan Cruiff heeft ook weer eens van 
zich laten horen: De sloot wordt pas 
gedempt als de koe verdronken is.
Hier in Ouderkerk kennen wij ook 
wel zo’n soort uitspraak: Als het kalf 
verdonken is dempt men de put.
Is Cruiff nou zo dom of ben ik nou zo 
slim? Ja, die is van van Gaal. Om bij 
van Gaal te blijven, Johan Derksen, 
juist die met dat kapsel uit 1960, ziet 
Louies van Gaal wel een kans maken 
om er in Rome een bijbaantje uit te 
slepen als de nieuwe Paus. Louies 
heeft een katholieke achtergrond, een 
leder-hose, hij weet alles beter en met 
de tulpen uit Amsterdam- Holland 
weet Truus zich ook wel te vermaken.

Harde kern voorman Eddy heeft het 
soms moeilijk met het doorhakken 
van de knoop als de man van de 
wedstrijd gekozen moet worden bij 
de thuiswedstrijden op het kunstgras 
tegen de Oude Maas was het echt 
moeilijk want een mager zesje was 
het hoogst haalbare. Een optelsom-
metje bracht uitkomst want de vorige 
wedstrijd bij C.W.O in Vlaardingen 
lachte de harde kern zich een Kriek. 
Als gelegenheids spits maakte Kevin 
toen drie van de vier doelpunten en 
met zijn doelpunt tegen Oude Maas 
leverde hem de champagne op.

Voor iemand soms commentaar gaat 
geven dat we ons een Kriek lachte zal 
ik zelf de uitspraak corrigeren, want 
als je je een Kriek lacht, lach je je juist 
een ongeluk. Een Kriek is ook een 
zwarte kers en voor het laten aanbre-

ken van de dag heb je het meervoud 
nodig, Krieken en om dit slap gel... te 
beëindigen bestaat er ook nog een 
krekel die een kriekgeluidje maakt. 
Sorry Kevin!

De harde kern heeft in de wandelgan-
gen vernomen dat in de zomerperi-
ode de openbare toiletten zullen wor-
den uitgebreid en gemoderniseerd.
Als die vrijwilligers net zo briljant 
tekeer gaan als vorig jaar in de be-
stuurskamers en de kantine dan zijn 
we er van overtuigd dat we straks niet 
moeten zeiken, maar graag gaan pis-
sen. Toch willen wij als wat oudere en 
ervaren plassers het vingertje waar-
schuwend opsteken om die werkers 
enige tips mee te geven.

Misschien zijn de richtlijnen die in 
China worden voorgeschreven voor 
de openbare toiletten ook in de Krim-
penerwaard wel van toepassing. In 
grotere panden mag er daar, volgens 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
niet meer dan één vlieg per vierkante 
meter per toilet zitten. Peking staat 
maximaal twee vliegen toe terwijl de 
voormalige hoofdstad Nanjing liefst 
vijf vliegen per vierkante meter ge-
doogd. Muggen en ander ongedierte 
mag naar eigen goeddunken worden 
toegestaan. En ik heb al zo’n hekel 
aan die ‘‘Rentokil’’ doosjes. Het zal best 
goedkomen, en dan de kleedlokalen 
nog. En bij Hoevelaken rechtsaf.

Alvast prettige Paasdagen gewenst.
Cees van Vliet
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door: De sponsorcommissie

Sponsors met een warm hart voor Spirit

Langs deze weg willen wij een beroep doen op een ieder 
die Spirit een warm hart toedraagt. Spirit is een vereniging 
welke bekend staat om zijn unieke sfeer en ook om het 
niveau waarop de (jeugd-)selectieteams spelen. Om deze 
unieke kenmerken te kunnen waarborgen moet er binnen 
de vereniging veel worden gedaan. 

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

Ga eens na of u hierin iets kunt betekenen. Voor minimaal 
€ 50,- kunt u al lid van de club van 50 worden of wellicht 
kent u een relatie die zich aan onze vereniging wil ver-
binden. Wij hopen dat u ons kunt helpen om onze unieke 
vereniging minimaal op hetzelfde niveau te houden. 
Hieronder treft u de sponsormogelijkheden aan.

CLuB VAN 50
Dit is een club van personen/bedrijven die voor een 
bijdrage van € 50,- per jaar lid zijn en diverse categorieën 
ondersteunen binnen onze vereniging . In de kantine 
hangt een mooi bord met alle namen van de leden. (Je 
hoeft geen lid te zijn van Spirit om deel uit te kunnen 
maken van de Club van 50).

BORDRECLAME
Een bord langs ons hoofdveld, normaal, groot of afwij-
kend formaat, levert niet alleen publiciteit op voor uw 
bedrijf, maar bovendien kunt u met trots laten zien dat uw 
bedrijf onze vereniging ondersteunt. 

ADVERTENTIE CLuBBLAD “DE TREFFER”
Ons clubblad verschijnt 4x per jaar met een oplage van 
1000 stuks. De advertenties worden in kleur gedrukt. De 
sympathie die dit oplevert voor uw bedrijf staat in schril 
contrast met de lage kosten van de advertentie. 

WEBLINK Op ONZE SITE
Onze website wordt dagelijks door tientallen en in het 
weekend door honderden bezoekers geraadpleegd. Door 
middel van een link naar de site van uw bedrijf wordt u 
niet alleen gezien door honderden geïnteresseerden, u 
geeft ze ook nog de kans direct uw bedrijf en/of uw pro-
ducten onder de aandacht te brengen. 

INFORMATIESCHERM IN DE KANTINE
In de kantine hangt een informatiescherm waarop de 
wedstrijden, standen, etc. voorbij komen. Het is mogelijk 
uw bedrijfslogo en/of aanbieding van uw bedrijf voorbij 
te laten komen. 

BALLENACTIE
De gesponsorde wedstrijdbal voor ons 1e elftal wordt 
altijd met wat extra publiciteit onder de aandacht 
gebracht. Niet alleen wordt uw bedrijf voor de wed-
strijd middels de speakers apart vermeld, ook wordt uw 
bedrijfsnaam en logo in het programmaboekje ‘t Treffertje 
opgenomen en is uw logo zichtbaar op het informatie-
scherm in de kantine op de wedstrijddag.

SHIRTSpONSORING
Wat is er mooier dan een elftal van (wedstrijd)kleding te 
voorzien met uw bedrijfsnaam. Niet alleen mooi voor de 
uitstraling van het elftal, maar vooral voor de publiciteit 
die dat aan uw bedrijf geeft. Spirit hanteert hierin wel 
bepaalde voorwaarden welke altijd vooruit besproken 
dienen te worden met de sponsorcommissie. 

ONDERNEMERSCLuB VRIENDEN VAN SpIRIT
De OVVS vormt een platform voor ondernemende 
mensen die zich verenigd hebben met 2 doelen: 
1. Het financieel ondersteunen van de A-selectie. 
2. Het creëren van een platform voor ondernemers 
 die zich op enige wijze verbonden voelen met Spirit 
 waardoor ze kunnen netwerken,kennis uitwisselen,   
 bedrijfsbezoeken afleggen en/of zakelijke voordelen  
 aan elkaar kunnen gunnen. 

De flyer van de OVVS is op verzoek beschikbaar. 

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden dan kunt 
u contact opnemen met de Sponsorcommissie of stuur 
een e-mail naar: sponsorzaken@vvspirit.nl

Sponsorcommissie:
Jeffrey van Vuuren T: 06 - 4223 5889
Richard van der Waal T: 06 - 5114 6987
Gerrit Slob T: 06 - 3914 8661
André van der Hoeven T: 06 - 5312 0445
Henk Lammertse T: 06 - 2396 6776

OVVS:
Gert Stubbe T: 06 - 2616 2211
Kees van der Poel T: 06 - 2786 5022
Henk Lammertse T: 06 - 2396 6776
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Mijn talent
is nu nog
onbekend

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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door: Malcolm Osseweijer

Op 5: Talenten

Een talent was in de oudheid voor de Grieken en de Joden 
de aanduiding van een grote geldswaarde. Het kon ook 
een bepaald gewicht aan goud of zilver betreffen, in het 
Nieuwe Testament van de Bijbel is deze gelijk aan 34,2 ki-
logram. In het oude Griekenland was een talent gelijk aan 
6000 drachmen. Dit was lang voordat de Euro in Grieken-
land werd ingevoerd.

Tegenwoordig spreken wij van een talent, als iemand 
over uitzondelijke gaven beschikt die hem of haar kunnen 
onderscheiden van de omgeving waarin ze zich bege-
ven. Vaak wordt dan gezegd dat iemand beschikt over 
bepaalde talenten. Talenten kun je natuurlijk op heel veel 
verschillende manieren etaleren, maar worden niet per 
ongeluk ontdekt. Vaak zie je al van jongsaf aan dat iemand 
over bepaalde talenten beschikt. Het is daarom een mis-
vatting dat je talent kunt kweken. Het enige dat je kunt 
doen is het talent uitdiepen door er specifieke aandacht 
aan te besteden en het te vervolmaken. 

Helaas is het zo dat het bezitten van bepaalde talenten 
slecht een basis is om uit te groeien tot iets uitzondelijks, 
maar het is zeker geen garantie voor een bijzondere car-
riére. Recentelijk heb ik nog het boek over Andy van der 
Meyde gelezen, waarin op trieste wijze wordt beschreven 
hoe iemand zijn uitzondelijke talenten verspeeld door er 
niet genoeg, of op de juiste manier, gebruik van te maken. 
Het probleem met talenten is vaak dat ze op handen 
worden gedragen, maar vaak niet kritisch genoeg tegen 
het licht worden gehouden. Alleen door keihard trainen en 
het bestand zijn tegen kritiek, kan een talent tot volle was-
dom brengen. Als deze zaken niet worden gecombineerd, 
zal er slechts een “eeuwig talent” overblijven, maar is het 
slijpen van de ruwe diamant, wat een talent toch eigenlijk 
is mislukt.

Betaald Voetbal Organisaties organiseren vaak 1 of 2 
keer per jaar een talentendag om uit de grote vijver van 
talenten in de dop, een keuze te kunnen maken. Het komt 
echter zeer sporadisch voor dat één van deze geselcteerde 
jongens uiteindelijk in de hoofdmacht komt te spelen. 
Daarom wordt er gelukkig ook heel veel aandacht be-
steedt aan het attenderen op het ontwikkelen van andere 
talenten. Ook voor talenten in de dop, is onderwijs van cru-
ciaal belang, voor de verdere ontwikkeling. Een keer een 
training overslaan, omdat er een belangrijke repetitie moet 
worden geleerd, kan in de ontwikkeling van het talent 
alleen maar positieve uitwerking hebben. Het maken van 
keuzes en het stellen van prioriteiten kan je verder helpen. 

Als de focus op maar één ding gericht is, zal de teleurstel-
ling des te groter zijn als blijkt dat het “grote” talent, ook 
aan de top nog heel veel concurrentie blijkt te hebben. 

Zeker ouders, maar ook begeleiders, kunnen daarom een 
grote invloed hebben op het feit of een talent uiteindelijk 
de absolute top haalt of niet. Extreem voorbeeld is mis-
schien wel Richard Krajicek, die zelfs met een gebroken 
been op de tennisbaan stond te oefenen om verslapping 
te voorkomen. Maar hoeveel ouders hebben in hun eigen 
kind ook geen Krajicek gezien en zijn of haar talenten 
bejubeld, totdat de concurrentie toch iets sterker bleek en 
het zwarte gat lonkte. 

In de voetballerij zal dat iets minder extreem zijn, omdat in 
een teamsport nog sprake kan zijn van een vangnet, maar 
ook hier is de concurrentie natuurlijk moordend. In het 
kader van de één z’n dood is de ander z’n brood, is er niets 
zo prettig om een concurrent te zien falen, als dat betekent 
dat hierdoor jou een kans geboden wordt. 

Bij Spirit zien we natuurlijk vele talenten in onze geledin-
gen en wordt er de gehele week door iederen keihard 
gewerkt om deze talenten verder te ontwikkelen om 
uiteindelijk als doel te hebben om in Spirit 1 te komen. 
Toch hebben we allemaal een groot voorbeeld nodig, waar 
we ons aan kunnen spiegelen en bij Spirit zijn we in de 
gelukkige omstandigheid, dat dit gewoon een jongen uit 
ons eigen dorp is. 

Daarom zegt de slogan : iedereen zou wel Stefan willen 
zijn, heel veel over onze vereniging, maar ook hoe uitzon-
derlijk zijn talent eigenlijk wel is. Aanvoerder van Feyen-
oord 1 en international, wordt je niet alleen maar op basis 
van talent. Heel veel afzien, keihard werken, terugkomen 
na een tegenslag en altijd heel positief blijven. 

Als je al deze “talenten” bezit kan je uitgroeien tot een 
echte topper.  

Malcolm Osseweijer
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