


hoofdbestuur:
Henk Lammertse Voorzitter t: 06 - 23966776 
Willem Visser Secretaris t: 0180 - 683043 
Theo van Zwienen Penningmeester t: 06 - 54334430
Jan Hendrik Neet Technische Zaken t: 06 - 51570713
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter t: 06 - 11368486
Sandra Kooij Wedstrijdsecretaris Senioren t: 0180 - 684448
Ina van Duijvendijk Nevenactiviteiten t: 0180 - 682072 

Jeugdbestuur:
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter t: 06 - 11368486
Bas Jonker Technisch jeugdcoördinator t: 06 - 51460578
Harry Spreeuwenberg Jeugdcommissaris t: 06 - 21534284
Peter van der Veen Wedstrijdsecretaris A-junioren t: 06 - 50252217
Jan-Piet Klein Wedstrijdsecretaris B+C-junioren t: 06 - 41754470
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris D-pupillen t: 06 - 20208112 
Ronald Boertje  Wedstrijdsecretaris E-pupillen t: 06 - 20484524
Cor van Hoff Wedstrijdsecretaris F-pupillen & Ukken t: 06 - 33731480

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

oVerIge fuNctIoNArIsseN: 
Marc Bos Hoofd Jeugdopleiding t: 06 - 57344005
Jan de Jong Aanspreekpunt bar en keuken t: 06 - 42451737
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg t: 06 - 23334968
Ina van Duijvendijk  Actiecom. Senioren / Gevonden voorwerpen t: 0180 - 682072
Sandra Kooij  Actiecom. Jeugd / Ledenadministratie t: 0180 - 684448
Gert Visser  Consul / Planning velden t: 0180 - 523336
Marco Mackenbach Scheidsrechters t: 06 - 23196310
Roland Amoureus Waarden en normen t: 06 - 51278245 
Eric de Vendt Spirit sfeer team t: 06 - 21507202
Erwin Spek Clubfotograaf t: 06 - 42255561
René Bitter Webmaster & PR t: 06 - 24210429
Jeffrey van Vuuren Eindredactie clubblad t: 06 - 42235889
Richard van der Waal Sponsorcommissie t: 06 - 51146987

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

coNtrIbutIe per 1 JulI 2012: (incl. Bondskosten)
• Senioren k 156,00
• Jeugdleden k 121,00
• Ukkenvoetbal  k 70,00
• Rustende leden k 45,00
• Donateurschap met clubblad k 35,00
• Donateurschap k 30,00

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

sportpArk ouderkerk
Postadres: Postbus 703 | 2920 CA Krimpen aan den IJssel 
Bezoekadres: Sportlaan 3 | 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel
t 0180 - 681607 | e info@vvspirit.nl | I www.vvspirit.nl

ING Bank: 586087 | Rabobank: 3519.68.202

commeNtAAr:

Het seizoen zit erop en wat hebben er weer veel 
mensen meegewerkt om deze voetbaljaargang tot 
een succes te maken voor jong en oud. Trainers, lei-
ders, verzorgers, scheidsrechters, kantinepersoneel, 
werkploeg, sponsorcommissie, wasdames, (jeugd-)
bestuur, fotograaf en al die anderen hebben er aan 
bijgedragen om de zaterdag te maken tot wat deze 
nog altijd is: de mooiste dag van de week.

Nu is het even tijd voor andere dingen en vakantie 
vieren. Ook de redactie knijpt er even tussen uit, 
maar voor u het weet zijn we weer terug met een 
prachtige presentatiegids.

Fijne vakantie!
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Van de voorzitter

Wanneer je zoals ik ruim 2 jaar voorzitter bent, heb je 
voorzichtig de neiging achter over te gaan leunen en 
terug te gaan denken aan alles wat gerealiseerd is in de 
afgelopen periode. Maar tegelijkertijd realiseer je je dan 
dat er nog heel veel moet gebeuren. Stilstand is achteruit-
gang, en achteruitgang zal maken dat we onze doelstel-
lingen van 2016 niet halen.

Als voorzitter heb ik een stip aan de horizon gezet, 
een horizon die zich uitstrekt tot 2016 en waarbij ik 
3 hoofddoelstellingen heb  geformuleerd:
1. Algemeen erkend worden als DE club van 
 de Krimpenerwaard
2. Met het 1e elftal minimaal op het niveau van
 de 1e klasse spelen
3. Gezien worden als de club van West 2 waar 
 waarden en normen niet alleen op papier maar 
 ook in de praktijk in het hoogste vaandel staan

Dat is nogal wat. Drie doelstellingen die ambitie uitdra-
gen. Maar wanneer ik heel eerlijk ben: die ambitie zie ik 
overal terug in de club. Onafhankelijk van de genoemde 
punten. DE club van de Krimpenerwaard zie ik mede in 
het licht van een uitstekende jeugdopleiding in alle gele-
dingen. Professionele trainers, (bege)leiders  en jeugdbe-
stuur doet de toekomst voor onze club verzekeren. Wat 
een luxe als we momenteel om ons heen kijken en we zien 
het enthousiasme op bijvoorbeeld de zomerclinics en de 
techniektrainingen. Niet alleen enthousiaste spelertjes, 
maar ook zeer enthousiaste ouders, waarvan velen ook 
een rol willen spelen binnen onze mooie vereniging. Doel-
stelling 1 ligt eigenlijk zeer dichtbij. Sterker nog: ik denk 
dat we momenteel al algemeen erkend worden als DE 
club. Het feit dat zelfs ex-spelers van de Feyenoord jeugd-
opleiding hun carrière bij onze club voortzetten sterkt mij 
in deze gedachte.

Ons 1e elftal speelt nu 2 jaar in de 2e klasse. Of we nu uit 
of thuis spelen, vele supporters blijven ons vlaggenschip 
steunen, ondanks soms wisselende resultaten. Ook dit jaar 
is het rijtje bij en af van de overschrijvingen zeer beperkt. 
Sterker nog: naast een enkele stoppende speler (bedankt 
Berry!) gaat niemand weg en komt er niemand bij. Sta-
biliteit is het toverwoord en wanneer we het niveau van 
onze jeugdopleiding in ogenschouw nemen, moet het 
mogelijk zijn, om op een constant hoger niveau te spelen. 
Onze nieuwe hoofdtrainer Kees van der Poel heeft wat dat 
betreft al voor heter vuren gestaan, en zal deze uitdaging 
eveneens als minimale doelstelling hebben.

Het stellen van waarden bij onze vereniging  met daar-
bij behorende normen krijgt steeds meer inbedding. 

Vergeleken met gebeurtenissen bij andere verenigingen 
in Nederland leven wij daadwerkelijk in een Walhalla. Toch 
moeten we alert blijven en liggen incidenten als in Almere 
en Alphen dichterbij als we soms denken. Ook wij hebben 
te maken met (te) fanatieke ouders, onheus bejegende 
scheidsrechters en buitenproportionele reacties. En dit 
gebeurt van jong tot oud. Mijn droom is met onze club 
de mooiste club van Zuid-Holland te worden. Mooi op 
het gebied van opleidingsniveau, mooi op het gebied 
van familiegevoel en gezelligheid en mooi op het gebied 
van toepassing van de vooraf besproken waarden binnen 
onze club. Ik raad een ieder dan ook aan ons statuut op 
de website er nog eens op na te slaan. Dit is daadwerkelijk 
een statuut dat is ontstaan vanuit de wortels van de club 
en niet, zoals bij veel andere verengingen,  een kopie van 
een algemeen stuk van de KNVB. En wanneer we dit sta-
tuut met zijn allen ter harte nemen ben ik ervan overtuigd 
dat doelstelling 3 niet ver van ons ligt.

Regeren is vooruitkijken en op de korte termijn bestaat dit 
vooruitkijken uit een verdere upgrading van ons complex 
en club. Over de nieuwe kunstgrasvelden leest u meer ver-
derop in deze Treffer. Alsmede over de nieuwe kledinglijn 
die wij vanaf seizoen 2014/2015 gaan introduceren.

We komen er steeds dichter bij. De horizon van 2016!

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en wil 
een ieder bedanken die ook in het afgelopen jaar weer 
zijn of haar bijdrage heeft geleverd om de 3 doelstellin-
gen nog eerder dan 2016 te kunnen realiseren. 

Met sportieve groet,
Henk Lammertse
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Spirit krijgt nieuwe kledingmerk

Na bijna 20 jaar de kledinglijn van het 
merk Masita te hebben gevoerd, zal er 
vanaf het seizoen 2014/2015 voor een 
ander merk gekozen gaan worden. 

Onze vereniging heeft de laatste jaren 
een grote ontwikkeling doorgemaakt 
en daarbij hoort een professionele 
kledinglijn, waarbij we als club de 
hierbij behorende voordelen ten 
volle kunnen benutten. Om u even 
mee te nemen in het proces gaan we 

terug naar oktober 2012, waarbij de 
sponsorcommissie een 10 tal leve-
ranciers (geen detaillisten) hebben 
aangeschreven om mee te doen in 
een zogenoemde RFQ (Request for 
Quotation). Tijdens het proces meldde 
zich spontaan nog een 11e kandidaat 
(ja, ja, Spirit is een aantrekkelijke 
vereniging). De 1e ronde is vooral 
gelet op prijsstelling voor de klanten, 
de uitstraling van de kleding en last 
but not least, welke mogelijkheden er 
voor de vereniging zijn de kledinglijn 
in een verdienmodel om te zetten. Na 

de 1e ronde is er door de commissie 
een keuze gemaakt voor 4 leveran-
ciers, welke in de totaalscore met 
grote overmacht boven de anderen 
eindigden. Deze 4 leveranciers zijn: 
Hummel, Patrick, Quick en Klupp. 
Vanuit deze 4 leveranciers zal de 
komende maanden een keuze ge-
maakt worden voor een periode van 
minimaal 5 jaar. 

Een ding is zeker, na een lange peri-
ode zal afscheid worden genomen 
van Masita als leverancier. 

Spirit krijgt 2 nieuwe kunstgrasvelden

Ongetwijfeld heeft u het ergens gehoord of gelezen, Spirit 
krijgt 2 nieuwe kunstgrasvelden. Hoewel krijgen wellicht 
wat eufemistisch gesteld is. In tijden dat door bedrijven 
en overheden de broekriem strakker aangehaald moet 
worden, is de vervanging van een mat van een veld, en de 
volledige ombouw van  ons hoofdveld in een ultramodern 
kunstgrasveld om niet, natuurlijk een utopie. Maar toch 
komen ze er. 

Graag neem ik u mee naar het proces zoals dat gelopen is:
De behoefte aan capaciteitsuitbreiding van ons complex 
laat zich niet moeilijk raden. De trainingsingensiteit van 2 
maal per week ieder jeugdelftal, en dat allemaal op 1 veld, 
is simpelweg veel te hoog. Het huidige kunstgras op veld 
2 ligt er 10 jaar, maar is al voor minimaal 15 jaar gebruikt. 
Ook de deplorabele toestand van het huidige hoofdveld, 
waar dit jaar groot onderhoud gepleegd moest worden, 
heeft een werkgroepje, bestaande uit Dirk van Duijven-
dijk, Jan-Hendrik Neet en ondergetekende doen besluiten 
de mogelijkheden te onderzoeken van de aanleg van 2 
kunstgrasvelden. Uiteraard ga je dan eerst in gesprek met 
de eigenaar van de velden, de gemeente Ouderkerk. Daar 
werd het idee met interesse ontvangen, maar tegelijkertijd 
werd wel de voorwaarde meegegeven dat het de burger 
geen cent meer mocht kosten (lees: er mag niet meer geld 
besteed worden dan dat we gereserveerd hebben voor de 
vervanging van de mat van veld 2 en het groot onderhoud 
van veld 1). Gelukkig was er voor de vervanging van de 
mat van veld 2 ruim gereserveerd, maar dan is er uiteraard 
nog wel de medewerking van de gemeenteraad nodig om 
dit overschot in te kunnen zetten voor de aanleg van veld 
1. Kortom: er lagen de nodige uitdagingen. 

Het college en gemeenteraad dachten gelukkig (unaniem) 
heel goed met ons mee, en waren allemaal zeer positief 
over de ontwikkelingen zoals wij die als vereniging door-
maken, en de positie die wij in de Ouderkerkse gemeen-
schap innemen. De eerste berekeningen die ons toekwa-
men via de gemeente stemden ons echter niet vrolijk. 
Uitgaande van deze berekeningen moesten we als vereni-
ging ervan uitgaan dat er minimaal 3 ton opgehoest moest 
worden, een bedrag dat niet uit de reguliere expolitatie 
gehaald kan worden en nauwelijks verantwoord in een 
contributieverhoging omgezet kan worden. Toch durfden 
we het aan het proces verder voort te zetten en afgaande 
op ons gevoel leek er nog wel wat winst te behalen in de 
financiele constructie. Om het hele lange verhaal kort te 
maken (ik kan uren vertellen over de gehele procedure): 
uiteindelijk bleek de berekening van de directievoerder 
(grontmij) toch haalbaar en is de aanbesteding gestart. 
Zeker gezien het feit dat de overheid projecten als deze 
onder een gunstiger fiscaal regime gedoogd, bleek het 
opeens allemaal veel “haalbaarder”. Het eerder in de ALV 
aangegeven bedrag van maximaal 150.000 euro zal naar 
alle waarschijnlijkheid niet worden overschreden. Uitein-
delijk hebben 5 bedrijven ingeschreven op het project, en 
zoals het er nu naar uit ziet zal de firma CSC uit Zeewolde 
de opdracht gegund worden. Als laagste inschrijver zullen 
zij door de gemeente Ouderkerk nader onderzocht worden 
en de aanbieding op inconsistentheden beoordeeld.

Onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden 
aanvangen op 1 juli, en zal de oplevering op 7 september 
plaatsvinden. Er is dus een relatief korte tijd van werk-
zaamheden en als alles goed gaat kunnen wij vanaf het 
volgende seizoen beschikken over 2 prachtige, ultramo-
derne kunstgrasvelden. Het gaat goed met Spirit!
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Nieuws vanuit de bestuurskamer
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Ongeveer een jaar geleden, beleefde Bayern Munchen een van de grootste teleurstellingen uit de clubhistorie. In 
eigen stadion verloor het de finale van de Champions League na strafschoppen van Chelsea. In de Bundesliga moest 
het voor het tweede jaar op rij Borussia Dortmund voor zich dulden. Wie dacht dat Bayern door de grote teleurstel-
ling geknakt zou zijn, had het mis. Een jaar later veroverde de ploeg op formidabele wijze zowel de landstitel als de 
Champions League. Een mentaal ongekend sterke prestatie. Naast de sterke mentaliteit van de Duitsers viel vooral de 
fysieke kracht op. Met name FC Barcelona maakte in de halve finale fysiek gezien geen schijn van kans tegen Bayern. 
Zelfs Arjen Robben was in staat om negentig minuten lang mee te verdedigen en ook aanvallend beslissend te zijn. 
Martinez, Muller, Schweinsteiger, ze lijken het voetbal naar een nieuw niveau te tillen, waarin vooral fysieke kracht 
centraal staat. Waar ligt de grens?

Als de ideale voetballer gekweekt of samengesteld kon worden, welke fysieke eigenschappen zou hij dan bezitten? 
Wil je voor ons de supervoetballer samenstellen?

Beste redactie, mooi, om zonder dat we hier over gespro-
ken hebben, een onderwerp aan te mogen snijden waar 
wij heel druk mee bezig zijn. Ons nieuwe meet en trai-
ningsinstituut ‘Motive To Move’ is precies de plek waar we 
ons bezig houden met de perfecte samenstelling van een 
atleet. We meten met apparatuur van wereldniveau en 
stellen precieze training samen om jouw top te bereiken. 
We houden hier alleen met meer dingen rekening dan 
alleen het lichaam. Houd onze website in de gaten 
www.motivetomove.nl hij is nog onder constructie maar 
kon het niet laten het even te benoemen. 

Zoals ik al zei houden wij met meer dingen rekening dan 
alleen het lichaam,  daarom dus leuk om de robot samen 
te stellen die voetballer heet. Ik zeg bewust robot omdat 
jullie specifiek vragen naar de fysieke eigenschappen. 
Voor ik hier op over ga moet ik jullie echt met grote drang 
op het hart drukken dat het hebben van de juiste fysieke 
eigenschappen helemaal niets opschiet wanneer er geen 
geest aan vast gekoppeld zit met de juiste capaciteit, 
inzicht, tact, doorzettingsvermogen en mentaliteit. Dit 

laatste is juist het meest ingewikkelde aan onze sport. Er 
lopen genoeg spelers rond met de juiste erfelijke fysieke 
factoren, maar dat zegt nog niets over een goede voet-
baller of niet. Wat daarnaast nog essentieel is, is de juiste 
voeding binnen krijgen.

Maar dat buiten beschouwing gelaten zal ik mijn uiterste 
best doen vakkundig een supervoetballer in elkaar te zet-
ten. Als eerste het uithoudingsvermogen (UHV), dit is een 
belangrijk aspect binnen het voetbal. Hoe lang hou je iets 
vol. Dit moet minimaal 100 minuten zijn blessure tijd mee 
gerekend. UHV is het samenspel tussen je conditie en de 
hoeveelheid energie die je op dat moment in je lichaam 
voorradig hebt. Iemand met een bere conditie op papier 
kan zonder gegeten te hebben nog steeds weinig klaar 
spelen. 

Binnen UHV hebben we nuances bij het voetbal. Per 
positie verschilt het namelijk wat voor soort UHV het 
beste is. Ben je een keeper is het vooral belangrijk dat 
je heel explosief en snel bent, maar je hoeft geen heel 
groot duurvermogen te hebben. Ben je een middenvelder 
dan is de juiste balans tussen explosief zijn en iets lang 
volhouden belangrijk. Terwijl een verdediger en een spits 
relatief wat meer rust krijgen dan deze middenvelder. 
Echter wordt het voetbal steeds moderner en moet een 
back tegenwoordig ook op de vleugel voorin te vinden 
zijn en is een meeverdedigende spits een pre. De verschil-
len tussen veldspelers lijken dus wat kleiner te worden.  
In eerdere artikelen heb ik wel eens gezegd dat een 
wedstrijd voetbal gemiddeld uit 200 tot 250 sprints van 
20 meter bestaat. Wil je dus je UHV gaan trainen ga dan 
vooral niet alleen duurlopen doen deze zomer. Je krijgt er 
een heerlijk gevoel van, je streelt je ego ermee en het legt 
een basis op het moment dat je conditie slecht is, maar 
niet meer dan dat. Dus train je met duurlopen niet hoe 
je straks wel speelt. Onzin dus. Voetbal vraagt iets heel 
anders, interval training is veel geschikter. Hierbij moet je 
wel opletten hoe dit op te bouwen. 

De redactie in gesprek met Willem van Rij

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

Naast dat je iets vol moet kunnen houden is het belangrijk 
dat je lichaam sterk en stabiel is. Voetbal is een contact-
sport. Wanneer iemand dus tegen je aanloopt is het niet 
de bedoeling dat je gelijk onder het gras ligt. Een sterk en 
stabiel lichaam is dus belangrijk, niet alleen voor de duels 
maar ook voor je techniek, spronghoogte, het trappen van 
een bal, de snelheid die je kan genereren en het voorko-
men van blessures. Na de revolutie die Verheijen heeft 
ingezet met zijn visie op periodisering lijkt kracht training 
in voetballerij een taboe te zijn geworden. Hier komt men 
gelukkig langzaam van terug. Mijn persoonlijke visie is dat 
wij qua krachttraining een prehistorische insteek hebben 
als KNVB. Het Nederlandse voetbal heeft als speerpunt 
het positiespel, maar in europees verband lijken we vaak 
kleine jongetjes en verliezen we soms op kracht, en op 
mentaal gebied. Flink scherp de duels spelen is soms no-
dig wanneer het positiespel niet loopt. Zo kan je minder 
goed positiespel toch compenseren. Kijk naar een Bayern 
tegen Barcelona. De mythe dat Duitsers vaak op het einde 
winnen, overigens doen Italianen dit ook met grote re-
gelmaat, is geen tovenaarsspreuk maar gewoon fitter zijn 
dan de tegenstander en mentaal blijven geloven. Focus 
leggen op je taken. Tegenstanders hebben vaak in hun 
hoofd ‘hopen dat we het einde halen’, dan denk je niet aan 
je taken. “He nou verzand ik toch weer in de geest, excuus. 
Zo zie je maar dat het een niet los te zien is van het ander, 
maar terug naar het lichaam.” De ander gaat fouten ma-
ken op basis van vermoeidheid, als jij je taken wel goed 
uitvoert en dus geen fouten maakt, kan jij ze afstraffen. 
Wedstrijden worden statistisch gezien het meest beslist in 
de laatste minuten voor rust en voor het einde. 

Je denkt dat kracht en stabiliteit alleen handig zijn in je 
benen, omdat je voetbal met je benen doet, maar niets 
is minder waar. Het gehele lichaam moet in balans zijn 
zowel qua kracht als qua stabiliteit. Hoe je dit aan moet 
pakken kan ik hier niet uitleggen, iedereen heeft namelijk 
iets anders nodig. Wat jullie wel moeten weten is dat al-
leen kracht training geen zoden aan de dijk zet. Ik zal een 
klein voorbeeld geven waarom: Ik begeleid veel topspor-
ters en had eens een top bodybuilder onder behandeling, 
jullie moeten je voorstellen dat zijn bovenarmen onge-
veer zo groot waren als mijn bovenbenen. Deze man had 
enorm veel kracht, maar als ik zijn arm liet ontspannen en 
aan zijn bovenarm trok, dan kon ik zo zijn schouder uit de 
kom halen. Kortom enorm veel kracht is nutteloos als je 
niet ook stabiel genoeg bent. Fantastisch dus om tijdens 
training een stilstaande bal keihard het doel in te peunen, 
maar is je lichaam hier nog steeds toe in staat als je op 
hoge snelheid ligt of een klein beetje uit balans gebracht 
wordt door een tegenstander. Een schoolvoorbeeld voor 
stabiliteit is Messi, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen 
waarom. Hoeveel duwen en trekken hij ook krijgt over het 

algemeen blijft hij op de been, veel stabiliteit waardoor hij 
zijn kracht kan gebruiken. 

Snelheid is een ander belangrijk aspect, snelheid hangt 
deels af van je ouders, en is dus genetisch aangelegd. Dit 
hangt namelijk samen met de hoeveelheid snelle (sprin-
ten) en langzame (duurlopen) spiervezels die er in je spie-
ren liggen. Hier kan je dus niet heel veel aan doen. Waar 
je wel veel aan kunt doen is aan je looptechniek. Binnen 
het voetbal is er een enorme winst te behalen als het om 
looptechniek gaat. In het voetbal, waar ‘conservisme’  als 
woord uitgevonden moet zijn, is echter altijd veel kritiek 
op loopscholing. De argumenten die aangehaald worden 
zijn soms terecht. Loopscholing werd namelijk gehaald 
vanuit de atletiek, daar waar je recht vooruit loopt zonder 
bal en zonder contact met tegenstanders. Hier wordt dus 
iets totaal anders gevraagd. Gelukkig zijn er mensen als 
Frans Bosch, een groot voorbeeld voor mij, die hier net als 
ik anders over denken. Loopscholing is essentieel je moet 
echter wel de transfer naar voetbal maken. Niemand van 
jullie kent deze man waarschijnlijk maar in Engeland is 
hij een begrip in de rugbywereld waar hij ook veel doet 
met krachttraining en loopscholing. Ik durf te zeggen dat 
ik 80% van jullie als lezers binnen 6-8 weken specifiek 
trainen een stuk sneller kan maken. Looptechniek is dus 
essentieel. 

Als dit alles klopt moet de boel ook nog goed aange-
stuurd worden door het zenuwstelsel, de juiste balans 
tussen voldoende kracht, genoeg stabiliteit, de juiste 
snelheid en voldoende energie en zuurstof om dit alles te 
leveren, laat een bal in het hoekje van een doel belanden, 
coördinatie dus. De juiste coördinatie heeft veel erfelijke 
factoren in zich, Malcolm Gladwell pretendeerde echter 
dat wanneer je ergens 10.000 uur in stopt je er vanzelf erg 
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vervolg: Medisch (ver)antwoord

goed in wordt en dus prof zou kunnen worden. Vervolg 
studies laten echter zien dat intelligentie en erfelijk-
heid toch grotere bepalende factoren zijn. Buiten al die 
onderzoeken om weten we dat oefenen gewoonweg 
helpt om beter te worden, alleen zal ieders top net even 
ergens anders liggen. De manier waarop je oefent en 
traint is daarbij echter wel essentieel. Heel veel van jullie 
hebben soms het gevoel dat jullie aan het trainen zijn of 
dingen oefenen, echter komen maar weinig van jullie aan 
de grens van jullie kunnen. Dit ligt soms aan de stof, maar 
vaak ook aan je eigen inzet en inzicht in wat trainen en 
oefenen nu eigenlijk is. 

Vandaar dat ik wil eindigen met twee definities van trai-
nen en oefenen. Wanneer je techniek onder de knie wilt 
krijgen die je nog niet lukt moet je oefenen net zo lang 
tot het je lukt, een aanname of een pass met je verkeerde 
been bijvoorbeeld, hier gaat tijd inzitten. Je kan dit oefe-
nen beter vaak en kort doen dan eens in de week een uur. 
Kan je iets al qua techniek maar moet het sneller, langer 
of harder dan ga je dit trainen. Trainen wil zeggen dat 
je fysiek aan de grenzen van je kunnen moet komen en 
er net iets voorbij (overload principe) zodat het lichaam 
zich aanpast aan de nieuwe grens. Zo kan je iedere keer, 
en na voldoende rust, je grens iets verleggen. Houdt er 
rekening mee dat wanneer je steeds getrainder wordt je 
steeds meer moet doen om de grens nog te verleggen. 

Denk maar aan een schaatser die heel de zomer keihard 
traint om twee tiende van zijn tijd af te rijden (wet van de 
verminderde meeropbrengst). Wanneer je deze grenzen 
niet opzoekt, onderhoud je alleen wat je hebt, maar zul 
je niet trainen en dus niet beter worden. Daarom daag ik 
trainers uit na te denken over hun oefenstof. Laat je jouw 
pupillen trainen en daag je ze uit om aan de grenzen van 
hun kunnen te komen, of onderhoud je wat ze al hebben?  
Daarnaast daag ik jullie als spelers ook uit om die grenzen 
vaker op te zoeken, uiteindelijk kan je alleen jezelf maar 
veranderen. Voor beide zal gelden wat je er in stopt krijg 
je er ook weer uit! 

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

www.topfysiotherapiekrimpen.nl

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

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



Nooit meer wachten op die ene voorzet 

Tijdens de speech van voorzitter Henk Lammertse, vlak na de afscheidswedstrijd van Berry de Jong (39), werden er 
wat statistieken over De Jong opgelepeld. Sinds 1996, zo vertelde Lammertse, speelde De Jong meer dan 180 wed-
strijden in het eerste elftal van vv Spirit. En hij maakte in die periode dertien goals voor het eerste. De toehoorders 
keken elkaar enigszins verbaasd aan. Dertien? Strookt dat met het beeld van die altijd scorende, doelgerichte spits? 
Een licht geroezemoes ontstond, merkte ook Lammertse op. Die keek nogmaals op zijn papier en bevestigde wat hij 
zojuist vertelde. Ongeacht de vraag of de statistiek juist is, werd echter de verkeerde statistiek genoemd. Immers, 
De Jong was een pinchhitter, een supersub. Veel representatiever zou het aantal minuten dat hij gemiddeld voor een 
doelpunt nodig had, zijn geweest. Want het kan bijna niet anders of De Jong is de meest effectieve puntaanvaller die 
Spirit gehad heeft. In de laatste van een reeks Tiss-portretten haal ik herinneringen op aan De Jong. Spits, supersub, 
publiekslieveling, maar bovenal een fijne teamgenoot.

(“Als het lang gelijk blijft dan gaat het wel kriebelen ja. Eerlijk is eerlijk, ergens blijf ik nog gewoon die jonge jongen 
die er op vrijdag van droomt dat hij het winnende doelpunt maakt” - augustus 2011)

SEIZOEN 2007/2008 SpIRIT-ZEVENHOVEN
Het is een koude, gure dag, ergens in december. Vrijwel al 
het amateurvoetbal is afgelast die dag. Spirit-Zevenhoven 
kan echter doorgaan. Niet op veld 1, maar 
op het derde veld. In een vrij trooste-
loze ambiance worstelt Spirit die dag 
vooral met zichzelf in een wedstrijd 
die gewonnen moet worden om 
aansluiting te houden met de bo-
venste plaatsen. Als er tien minuten 
voor tijd nog altijd niet gescoord 
is, maakt De Jong zijn opwachting 
binnen de lijnen. Dit tot groot enthou-
siasme van het publiek, dat ziet dat 
Spirit er maar niet in slaagt een gaatje 
te vinden in de vijandelijke defensie. Een 
paar minuten na de entree van De Jong, 
krijgt Spirit een vrije trap op zo’n 30 meter 
links van het doel. De Jong neemt zijn plek in 
het zestien meter-gebied in, direct omgeven 
door enkele tegenstanders. De vrije trap wordt 
genomen. Als een magneet trekt De Jong de bal 
vervolgens naar zich toe en met zijn borst legt hij 
de bal panklaar voor een medespeler: 1-0! De ban 
is gebroken.  Als De Jong even later 
zelf de 2-0 maakt, rent hij naar de 
vaste supporters van de hoofd-
macht en viert zijn doelpunt met 
een buikschuiver door het natte 
gras. 

(“Het is toch prachtig als je 
erin komt, iedereen verwacht 
dat jij de winnende maakt en 
je het vervolgens gewoon 
doet” - augustus 2011)
SEIZOEN 2010-2011 

SpIRIT-OuDE MAAS
Spirit stevent af op het kampioenschap en moet eind 
maart de lastige hobbel Oude Maas nog nemen. Oude 
Maas is zeker geen hoogvlieger, maar in de uitwedstrijd 
ging Spirit pijnlijk onderuit (4-1). Opnieuw blijkt Oude 
Maas een taaie tegenstander. Spirit slaagt er niet in om 
een van de kansen te verzilveren en lijkt puntverlies te 
gaan lijden in de kampioensrace met CION. Als de ne-
gentigste minuut is aangebroken, staat het nog altijd 0-0. 
Dan krijgt Spirit een corner. Trainer Patrick van Loo roept 
naar de scheidsrechter dat hij wil wisselen en geeft De 

Jong een seintje. BLM (Berry’s Luchtmacht) trekt onder 
luid applaus vliegensvlug zijn trainingspak uit en 

sprint naar het zestien meter-gebied, zijn ter-
ritorium. De corner wordt genomen, maar kan 

door Oude Maas worden weggewerkt. De 
seconden tikken weg. Spirit heeft direct 

weer balbezit en opnieuw wordt de 
bal vanaf de achterlijn het straf-

schopgebied ingebracht. Doel-
punt! 1-0! Uitgelaten springen de 

spelers op elkaar. Wie anders 
dan De Jong schiet de 1-0 

binnen.  Tot grote hilariteit 
van het publiek, krijgt De 
Jong direct een publieks-
wissel. Hij heeft welgeteld 

een minuut op het veld 
gestaan en een balcon-

tact gehad.

(“Als ik die bal op 
mijn kop krijg, kan ik 
in wedstrijden nog 
steeds het verschil 
maken” - augustus 

2011)

Door: Maarten Tissink

Tiss | Berry de Jong

DE TREFFER | 13clubblaD
Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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vervolg: Tiss | Berry de Jong

SEIZOEN 2011-2012 SpIRIT-STRIJEN
Ondanks een prima wedstrijd staat Spirit na zeventig 
minuten met 0-2 achter tegen Strijen. De Ouderkerkers 
krijgen een lesje in effectiviteit. De mooiste kansen zijn 
aan Spirit niet besteed en Strijen slaat vervolgens hard en 
zakelijk toe. Vijftien minuten voor tijd maakt Spirit toch 
de aansluitingstreffer en breekt een spannend kwartier-
tje aan. Spirit en Strijen spelen al jaren tegen elkaar en 
kennen elkaar door en door. Als vlak voor tijd De Jong het 
veld betreed, kijken de spelers van Strijen elkaar dan ook 
enigszins verontrust aan. De trainer van Strijen dirigeert 
een kopsterke verdediger in de richting van De Jong. Een 
minuut voor tijd krijgt Spirit een inworp aan de rechter-
kant. Bijna iedereen staat in het strafschopgebied van 
Strijen als de inworp wordt genomen. De bal bereikt de 
rand van het zestien meter-gebied en wordt doorgekopt. 
De bal zeilt richting de tweede paal en verdwijnt in een 
woud van benen. Ineens ligt de bal voor de voeten van De 
Jong, maar die staat praktisch op de achterlijn. De keeper 
maakt echter een fout door een klein gaatje bij de eerste 
paal te laten. Direct slaat De Jong, doelgericht als hij is, 
toe. Hij puntert de bal binnen: 2-2!

(“Soms lijkt het alsof ik er gewoon sta, maar geloof 
me, er komt echt meer bij kijken” - augustus 2011) 

Na twintig jaar houdt De Jong het voor gezien. Ieder jaar 
werden de invalbeurten korter, terwijl de drang naar 
het lekker kunnen voetballen op zaterdag juist groter 
werd. “Het ging van een kwartier, naar tien minuten, naar 
uiteindelijk twee minuten,” vertelde De Jong onlangs in 
de talkshow Jan & Alleman.”Die paar minuten invallen is 
een ding, maar in dat korte tijdsbestek moet ook die ene 
voorzet nog eens komen,” zo legde De Jong uit waarom 
het steeds moeilijker werd om voldoening uit zijn rol als 
pinchhitter van het eerste te halen. Zeker gezien het feit 
dat hij zich nog zo fit voelt. Zijn schoenen hangt De Jong 
dan ook niet aan de wilgen, daarvoor is hij te veel liefheb-
ber. Vanaf volgend seizoen is hij te bewonderen in Spirit 
4. Daar zal hij ongetwijfeld gewoon verder gaan met dat 
waar hij zo goed in is: scoren.

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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Van onze clubfotograaf:

Afscheidswedstrijd BLM

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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Altijd daar
op het
juiste

moment

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed

‘De Stille Kracht’

C
in

dy
 S

no
ec

k,
 2

01
3©



DE TREFFER | 21clubblaD

door: Gert Visser

Sportvrienden
We beleven een economische crisis. Onze regering pro-
beert met verschillende politieke partijen deals te sluiten 
om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We kennen 
inmiddels het Woonakkoord, Sociaal akkoord, Zorgakkoord 
en sinds kort het Pensioenakkoord. Voor wat het waard is. 
Veel mensen merken niet zoveel van de crisis, maar grote 
groepen worden wel getroffen. Wat te denken als je baan 
verdwijnt of je bedrijf failliet gaat. Te hopen valt dat de eco-
nomie snel aantrekt zodat de toekomst er voor ons 
allemaal wat positiever uit gaat zien.   

Over akkoorden gesproken. Ook Spirit 
heeft een akkoord gesloten: een 
Kunstgrasakkoord. Veld 2 wordt 
gerenoveerd en ons hoofdveld krijgt 
ook een prachtige kunstgrasmat.  
Natuurlijk zijn er altijd tegengelui-
den, maar de ruime meerderheid ziet 
wel in dat de toekomst van de club 
het meest geholpen is met kunstgras. 
Ook de ledenvergadering was unaniem 
positief over de plannen. We kunnen nu 
veel meer trainen en spelen, en onder 
veel betere omstandigheden. Complimen-
ten aan het bestuur. Deze beslissing getuigt wat mij betreft 
van (toekomst)visie.  

Met name de jeugd krijgt zo meer speelruimte, maar ook 
de selecties kunnen veel meer en beter trainen, maar voor-
al extra wedstrijden spelen. En niet te vergeten de voor-
delen voor onze recreatieve voetballers. Zij zullen minder 
afgekeurd worden en ook extra competities kunnen spelen 
(7 tegen 7). Ook de niet actieve voetballiefhebber die ons 
complex zo vaak  weet te vinden om van de sport te genie-
ten gaat meer plezier beleven. Het Spiritcomplex wordt zo 
nog meer ontmoetingsplaats voor mensen. Dat geeft extra 
positieve energie in deze economisch duistere tijden.  

Ons complex bruist ook door de inzet van de vele vrijwil-
ligers. Onze vrijwilligersavond was weer druk bezocht, dat 
zegt genoeg! En dan die noeste werkers die vaak bezig zijn 
op momenten dat er op het complex geen activiteiten zijn. 
Vorige zomer werd het clubgebouw al grondig verbouwd, 
en ook deze zomer zullen zij menig uurtje ‘aan de bak’ gaan 
om te assisteren bij de aanleg van de nieuwe velden. Ook 
de toiletpartijen in ons clubgebouw krijgen een grondige 
onderhoudsbeurt.

Een voorbeeld hoe ons kabinet zich burgerschap voor-
stelt. Vrijwillige inzet voor de gemeenschap, zonder 

bemoeienis van welke overheidsinstantie dan 
ook. Spirit geeft het voorbeeld. 

Je hoort vaak dat burgers niet meer te 
bereiken zijn, jeugd alleen nog maar ach-
ter de computer zit en we elkaars buren 
niet meer kennen.  Ik wijs dan altijd op 

de functie van een sportcomplex, één van 
de weinige plekken waar men elkaar wel 

ontmoet. Sport is bij uitstek een middel om 
sociale contacten te onderhouden. En wat zijn we 

blij dat ons complex ook niet op een afgelegen plek aan 
de rand van het dorp ligt!  Loop het park maar eens binnen 
op een reguliere zaterdag of woensdagmiddag. Kijk rond, 
maak een praatje en je komt altijd met een nieuwtje thuis. 
Je wordt er ook vaak wijzer als clubgenoten  je weer en 
heldere analyse voorschotelen van voetbalsituaties.   

Met deze laatste Treffer loop het seizoen af. Ik wens een 
ieder een fijne vakantie en hopelijk zien we elkaar bij het 
begin van de nieuwe competitie langs de lijn van een 
geweldig hoofdveld.  Kunnen we in ieder geval weer van 
gedachten wisselen. 

Gert Visser

In Memoriam: Hilda Multem

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door 
het toch nog plotselinge overlijden van Hilda Mul-
tem. Hoewel Hilda al langere tijd ziek was, kwam haar 
overlijden toch nog onverwacht. Hilda was naast voet-
balmoeder de laatste jaren ook actief als lid van onze 
horeca ploeg, met name de keuken. In deze rol speelde 
zij vooral zichzelf: vriendelijk, open en voorkomend.

In 2010 kwamen wij Hilda en haar gezin tegen op een 
camping in Italie. Een periode van behandelingen had 

zij zojuist achter zich gelaten en zij keek weer uit naar 
een gezonde toekomst. Dat de vreselijke ziekte haar en-
kele jaren weer zou treffen hadden we op dat moment 
niet kunnen denken. Toch werd Hilda weer keihard 
getroffen en mag zij nu niet meer onder ons zijn. 

Een fantastische Spirit vrouw is ons ontvallen. 
Wij wensen Andre, Milo en Amelia heel veel sterkte. 

Namens het bestuur van VV Spirit,
Henk Lammertse, voorzitter
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door: Teus Oosterom

De ouwe doos: 1988

Het begin van een ouwe doos speeld zich altijd  af rond de 
jaarwisseling. Geen sportieve, maar wel andere successen.  
De Nieuwjaarsreceptie was geslaagd en ook de kaartavon-
den kunnen zich verheugen in een grote belangstelling.  Ook 
op deze manier voorziet de vv. Spirit in een grote “behoefte”.  
Spirit 1, heeft een behoorlijke éérste seizoenshelft achter de 
rug en is terug te vinden op de 4e plaats. Het 2e, was goed 
begonnen aan het seizoen maar is inmiddels afgezakt naar 
de middenmoot. Bij het 3e, zal het roer om moéten, zij staan 
op één na láátste in hun afdeling. Spirit 4, is dé positieve 
blikvanger met een (ongeslagen) koppositie. Andere opval-
lende posities op de tussentijdse ranglijst zijn er voor Spirit 
7 (láátste)  en Spirit 9 en 10. Zij nemen allebei een tweede 
plaats in, met vooral voor het 9e, goede vooruitzichten. 

Dan de dames. Zij staan onder leiding van Piet van Vuuren. 
Een seizoen éérder waren zij kampioen geworden en dan 
moet je over de nodige kwaliteiten beschikken en die waren 
voldoende om ook ná het kampioenschap in een hógere af-
deling meetedraaien. Na 11 wedstrijden, hadden zij 14 pun-
ten en hadden daarmee een plek in de bovenste helft van de 
ranglijst veroverd. De A-junioren spelen in de Regionale 1e 
Klasse, ze hebben hun handen vol maar pakken voldoende 
punten. Er zijn nog meer jeugdelftallen die hun handen vol 
hebben (A2, B3 en C1). Het is pas halverwege het seizoen 
maar om de contitnuïteit te waarborgen, is het contract met 
(hoofd)trainer Ger Bruys, één jaar verlengd.  

Er was sprake van een bijzonder natte winterstop. Spirit 1 
hervat de competitie met wisselende resultaten. Ongeslagen 
koploper Spirit 4 zet zijn zegereeks voort en  blijft  winnen.  
De “topper” tegen de nog  enige overgebleven concurrent 
- Be-Fair 3 moest bij een 0-1 achterstand worden gestaakt, 
wegens een beenbreuk van keeper Dirk van Duyvendijk. 
Voor het 7e, begint de situatie uitzichtloos te worden. De 
concurrentie pakken wel punten en zij niet.  

Dhr. Aart Mourk, heeft z’n bestuursfunctie vroegtijdig beëin-
digd. Hij was het niet eens met een aantal ontwikkelingen 
binnen de club en vond dat hij daarom zijn bestuursfunctie 
moest neerleggen. Verloren voor de club is hij niet. Als het 
nodig is kan er een beroep op hem worden gedaan als 
scheidsrechter. 

Het is dan toch lente geworden, doordeweekse wedstrij-
den en dubbelprogramma’s (Pasen) moeten de opgelopen 
achterstand door de natte winterstop enigzins rechttrekken. 
Spirit 1 pakt veel punten en de positie in de middenmoot is 
verleden tijd en gaan zich bemoeien met de concurrenten 
voor de titel.  De eerder gestaakte wedstrijd, tussen de (toen 
nog, óngeslagen) koploper Spirit 4 en de concurrent Be- Fair 
3 werd in  z’n geheel overgespeeld.  Een succes werd het niet. 
Het werd de éérste nederlaag (1-4) voor het 4e. De kopposi-
tie, kwam hierdoor  niet in gevaar. 

De terreinploeg is in een feeststemming. Door de activiteiten 
van de activiteitencommissie zijn ze in het bezit gekomen 
van een nieuwe krijtwagen. 

De méést scorende junior-speler kwam uit Spirit B1. Dé top-
scorer was: Rick Sterk (21 goals). Het dóórgaan van het tra-
dionele B- jeugdtoernooi (2e paasdag), liep enigzins gevaar 
door het uitlopen van het competitieprogramma, maar door 
de inzet van de terreinploeg, kon dit tradionele toernooi toch 
dóórgang vinden. Tijdens een feestavond ( in De Drie Mae-
nen) van de vv. Spirit was, een goed gevulde zaal, getuige 
van een overtuigend optreden van de “Toneelgroep Spirit”.   
Het toneelstuk “Voorzichtig - breekbaar” was een groot suc-
ces en het “Bal na”  m.m.v. de “Revelations” niet minder.  

Ondanks de natte winter nadert het seizoen z’n einde. De 
meeste elftallen, moesten aan de bak. Óf voor een kampi-
oenschap óf tegen degradatie. De elftallen die in de prijzen 
vielen, waren Spirit 4 en 9, zij werden kampioen. Spirit 3, wist 
met de nodige moeite, zijn plaats in de reserve derdeklasse, 
te behouden. Spirit 7, het hele seizoen ónderaan, wist nog op 
gelijke hoogte te komen met WDS 4 en een beslissingswed-
strijd, moest de degradant opleveren. Met winst (7-3) wisten 
óók zij hun plek in de afdeling te behouden. Eén degradant 
is er wél, bij de junioren: Spirit A-regionaal. Zij redden het 
niet in de Regionale competitie. En Spirit 1? Zij grepen net 
naast de prijzen. Een derde plek, was hun deel. Oók hier was 
een beslissingswedstrijd  - tussen VVGZ en SHO: 2-0 - nodig, 
nú om de kampioen aan te wijzen. Na Transvalia - Spirit (2-9) 
en Spirit - Zwervers (3-0), was de 3e ronde (Zwaluwen -Spirit 
4-2)  het einde van deelname van de vv. Spirit aan het KNVB-
bekertoernooi. Ná een seizoen is er ook een topscorer. Hij 
kwam uit  voor de kampioenenbrigade  van Spirit 9: Arie Kool 
(Arie Koolgetter ?, 29 treffers). 

Bij de junioren, werden de meeste punten behaald door Spi-
rit B2  (32) en de minste door C1 (2). Hier werd Rick Sterk, dé 
topscorer. 28 keer was hij succesvol voor Spirit B1. Trouwens, 
er waren dat - afgelopen - seizoen (1987-1988) opvallend 
veel laatste plaatsen bij de junioren en pupillen. Bij de da-
mes/meisjes, zit het er ook op. Een geslaagd seizoen, leverde 
een plek op, in de middenmoot. Topscorer: Leontien de Pree.  

Er wordt geprobeerd (o.l.v. Spirit-voorzitter P. den Boer) de 
“parel van het streekvoetbal”, ook wel de “europa-cup voor 
streek ploegen”, de Kringbokaal, opnieuw leven in te blazen. 
Door problemen tussen  DCV en CKC, was er een vroegtijdig 
einde gekomen aan deze streekwedstrijden. Dit werd toch 
ervaren als een “gemis” in het streekvoetbal  en een aantal 
voorzitters, staken de koppen bijelkaar, om een herstart te 
maken met deze wedstrijden. vv. Zwervers speelden de fi-
nale teggen  de v.v. Lekkerkerk. Deze finale (terrein vv. Spirit), 
werd ontsierd door hardheid en door een dreigend hand-
gemeen, liep het (bijna) uit de hand. Wie er won? Zwervers, 
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werd met een 2-0 overwinning, voor een jaar, de “eigenaar” 
van de Kringbokaal.  In deze opnieuw gestartte serie (streek)
wedstrijden, werd de vv. Spirit al in de éérste ronde uitge-
schakeld door CKC.  

Het derde veld, krijgt een noodzakelijk grondige opknap-
beurt. Het is vrij prijzig, maar het wordt dan ook geëgali-
seerd, bemest en opnieuw ingezaaid en dit moet voldoende 
zijn om het veld in een goede conditie te krijgen.  

Het veteranentoernooi werd gespeeld in een regenachtige 
sfeer. Maar... de lol en sportiviteit, was er niet minder om en 
het toernooi werd dan ook als zeer geslaagd ervaren. Een 
winnaar, was er ook: CKC. In de finale werd er met 2-0 ge-
wonnen van de Spirit-combinatie. De Spirit-combinatie, won 
wél de enige échte hoofdprijs: de sportieviteitsprijs en kreeg 
daarvoor taart aangeboden.Sportiviteitstaart? 

Het contract met sponsor Controlec liep af, maar Contorlec 
(Cor Zijlstra) ging opnieuw voor een periode van drie jaar 
in zee met Spirit. De zeer gewardeerde jeugdtrainer Fred 
Wilmans stopt na een (trainers)periode van 10 jaar  bij de 
junioren en pupillen. Afscheid werd er ook genomen van 
Jaap Koolwijk. En dan is het stil. Stil, wat betrefd de (voetbal)
aktiviteiten.  Zomer(vakantie). Ook daar komt een einde aan 
en beginnen de trainigen en (oefen)wedstrijden, als voorbe-
reiding op een nieuw seizoen.(“88-”89). Een nieuw seizoen, 
wat wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergade-
ring. Voorzitter Piet den Boer, laat in een intervieuw met een 
streekblad weten, dat onder zijn voorzitterschap, spelers niét 
worden betaald. Dit in tegenstelling tot sommige andere 
clubs in de streek. Voor Jan de Vrij zit het “heilige moeten” 
erop. Na achttien jaar vele voetballiefhebbers te hebben 
vermaakt - houdt hij het voor gezien en besluit hij om een 
“treetje lager” (Spirit 3) te gaan spelen. 

Ook niet onbelangrijk: de competitie (“88 -”89) is gestart 
en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. De dames/meisjes 
beginnen met een nederlaag (DOS “32) maar in de tweede 
wedstrijd werd er gewonnen (Hillegersberg).  Bij de heren/
jongens, startte Spirit 1, met een overwinning en een gelijk-
spel. Spirit 2, wist (maar) één punt te halen uit de eerste twee 
wedstrijden. Voor het eerst in de sportieve geschiedenis 
van de vv. Spirit, spelen er vier elftallen in de KNVB. Na het 
kampioenschap van het 4e, vorig seizoen, startten ook zij in 
de KNVB. Met vooralsnog wisselende resultaten.

Spirit 11, trof het niet. De eerste twee tegenstanders, waar-
tegen gespeeld zou worden, hadden zich teruggetrokken. 
De eerste wedstrijd(en) - “uit en thuis” - voor de Kringbokaal, 
waren gespeeld. Spirit 1, speeldde z”n eerste wedstrijd “uit” 
tegen de vv. Lekkerkerk en won: 1-2. Ook de wedstrijden in 
de eerste ronde voor de KNVB-beker, waren gespeeld. Spirit 
1, overleefde die 1e ronde, door na strafschoppen te winnen 

van Groeneweg. In de 2e ronde, was de vv. Moordrecht de 
tegenstander. Spirit 1 won óók deze wedstrijd (3-4). 

Penningmeester, Henk Lammens, stopt met zijn aktiviteiten 
voor de vv. Spirit en word benoemd tot erelid. Er waren nog 
andere jubilarissen. Wedstrijdsecretaris Cor van Meijeren, 
werd benoemd tot lid van verdienste.  Beide heren, krijgen 
een receptie aangeboden, voor hun grote “staat van dienst”.  
Vele bekenden waren verzameld in de Spirit-kantine. Toe-
spraken en kado”s, waren de beloning voor het vele “werk” 
(én tijd) wat zij - geheel vrijwillig - voor de vereniging hebben 
gedaan.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering, werden de 
heren Jan van Vliet en Steef Trouwborst gehuldigd, vanwege 
hun 40-jaar lidmaatschap.  

Het seizoen 1988-1989, is nog maar net op gang of er wordt 
algesproken over de herfstvakantie. Inspirerend, blijkbaar, 
want die eerste zaterdag van die herfstvakantie, winnen álle 
KNVB-elftallen hun wedstrijd. In het toernooi om de KNVB-
beker, had de vv. Spirit de 3e ronde bereikt. Er werd gewon-
nen van Groeneweg, Moordrecht. Helaas was in de 3e ronde 
de vv. ARC té sterk (1-3). Wisten jullie dat ex voorzitter Jan 
Maat in November 1988, startte met een dames-trimgroep? 

Je voelt hem al aankomen, hierboven viel het woord 
herfstvakantie, betekend minder goed weer en de nodige 
afgelastingen.  Daarvoor is het wél lang goedgegaan, er zijn 
dus al een groot aantal wedstrijden gespeeld.  Overzichtje 
dan maar? Spirit 1 presteerd vrij goed en maakt deel uit van 
de kopgroep. Er zijn 8 teams, die niet veel voor elkaar onder-
doen. Weinig krachtverschil tot nu toe en dat is een goede 
prestatie van Spirit 1, want er moesten de nodige jeugdspe-
lers ingepast worden. De meest “in het oog springende” van 
deze jeugdspelers was Edwin Ouwerkerk, die met de nodige 
doelpunten, zijn aandeel leverde in de positie in de mid-
denmoot. Het 2e, presteerd nogal wisselvallig, hetgeen een 
plek in de middenmoot opleverd. Dit geldt voor de meeste 
(lagere) senioren-teams, alleen het 9e en 11e, presteren 
onder de maat.  

Ja, en dan is”t zover. Winterstop. Het (sportieve) jaar 1988, zit 
erop.  Even geen voetbal. Oók wat de “ouwe doos” betrefd, zit 
het erop. Voor deze keer, dan.  Tot een volgende “doos”.

Teus Oosterom



Door: Simone van Zwienen 

Zo vader, zo zoons

Jongens treden vaak in de voetsporen van hun grote 
voorbeeld: pa. In de rubriek Zo vader, zo zoon komen 
voetbalfamilies aan bod. Deze keer: Chris, Jordy en Tom 
Heuvelman. Valt voetbaltalent te vermenigvuldigen? De 
‘Heuvelmannetjes’ geven talent een nieuwe betekenis. 

Een watertas bungelt aan zijn arm, zijn gezicht vertoont tekenen 
van concentratie en hij staat steevast langs de zijlijn op zijn 
sloffen. Geen zaterdag bij VV Spirit slaat Tom Heuvelman (27) 
over. Hij mag zichzelf verzorger bij het zesde elftal noemen, bij 
het derde zorgt hij voor de bidons met water en als fan kijkt 
hij naar het eerste. Vroeger trainde hij zelf ook. ,,Maar ik moest 
teveel lopen,” bekent de klusjesman. Bijna dagelijks trekt hij 
met zijn gereedschapskoffer de buurt in. Ook de oude kranten 
neemt hij voor zijn rekening. Tom mag als enige van de vereni-
ging zijn fiets de kantine in rijden.

Jordy (24) kan rekenen op een vaste fan langs de zijlijn: zijn 
broer. Deze agent in de dagelijks leven speelt niet voor niets 
in het derde elftal. Zijn moeder Karin zag hem liever tennissen, 
maar deze spits koos toch weer voor voetbal. Zijn voetbalcarrière 
staat zwart op wit, want elk goal en alle uitslagen werden bijge-
houden in een veelvuldig doorgenomen schriftje. ,,Het boekje 
is helemaal vernacheld. Voor elk doelpunt kreeg ik vroeger een 
euro,” biecht hij op, terwijl hij een papiertje met de handteke-
ning van Robin van Persie vangt die uit het schriftje glipt. ,,Dat 
leverde me toch zo’n dertig gulden per seizoen op, toch mooi 
meegenomen.” Jordy zat in het eerste jeugdelftal (F3) dat een 
sponsorshirt wist te bemachtigen, met vader Chris als leider. 

De 58-jarige Chris hing zijn voetbalschoenen tien jaar geleden 
in de wilgen. Zijn voetbalcarrière begon hij bij voetbalvereni-
ging Gouderak. Na twee jaar verhuisde hij naar Ouderkerk en 
kreeg Spirit te maken met deze vrolijke noot. ,,Ik kreeg training 
van Wim Slingerland, mijn zoons later ook. Dat is toch prachtig.” 
De rechterhand van zoon Tom voetbalde de laatste jaren bij de 
veteranen.

Zo heren, praatjes hebben jullie wel maar wat zijn 
jullie voetbalkwaliteiten?
Jordy: ,,Ik ben snel en sterk. Ja, toch?
Chris: ,,Nou, snel?”
Jordy: ,,Ik ben altijd sneller dan de tegenstander.”
Chris: ,,Dat probeer je. Ik was wel altijd de snelste, net een elfje op 
het veld. Ik was een harde verdediger. Ik kon als de beste slidings 
maken en schoppen, ha.”

Wie heeft er nou meer talent?
Jordy: ,,Je hoort het, mijn vader.”
Chris: ,,Jordy is een makkelijk scorende spits, een echte goalget-
ter. Ik was beter in verdedigen.”
Jordy: ,,Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien. Buitenspelers 
hadden een lastige dag met hem in het veld.”
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Trappen jullie nog wel eens een balletjes samen?
Chris: ,,Ik ben meer een kijker, een vaste toeschouwer bij 
Jordy. Ik zat zelfs als enige op de tribune toen het ster-
venskoud was. Niemand had me gezien, ze doken na de 
wedstrijd snel onder de douche.”

Wat is er gebeurd met jullie ultieme voetbaldromen?
Jordy: ,,In mijn schriftje schreef ik als klein mannetje dat 
ik profvoetballer bij Ajax wilde worden. Nu hoop ik dat ik 
misschien een keer een wedstrijdje bij het eerste mee kan 
doen. Dat lijkt me leuk, maar ik lig er niet wakker van.”
Chris: ,,We kunnen niet allemaal Stefan de Vrij zijn. Ik hoop 
dat het eerste kampioen wordt.”

Zeg jongens, kan pa nog een beetje voetballen?
Tom: ,,Nou, nee.”
Jordy: ,,Na hij was vroeger wel goed hoor. Als kleine jongen 
ging ik vaak mee naar zijn wedstrijden.”
Chris: ,,Op een gegeven moment houdt het op he. Ik heb 
nog tot mijn bijna vijftigste een balletje getrapt. Met te 
weinig man in het veld, houdt het op. Dikwijls ben ik met 
mijn sporttas weer huiswaarts gekeerd.”

Zijn er voetballend overeenkomsten tussen jullie?
Jordy: ,,Snel, maar mijn vader vindt me dat niet. Eigenlijk 
zijn er geen overeenkomsten. Ik ben spits, hij was verdedi-
ger. Ik sta mijn mannetje, hij was net een wervelwind.”

Chris: ,,Ik maakte zoveel kilometers. Ik was na een verloren 
wedstrijd strontchagrijnig, het hele weekend. Dat heeft 
Jordy niet.”

Rolt het onderwerp Spirit vaak bij jullie 
over de keukentafel?
Chris: ,,Het gaat er altijd wel over. We wonen er tenslotte 
om de hoek. Toen Jordy nog thuis woonde kwam er vaker 
ter sprake. Ik kijk wel een paar keer per week op de website.”

Hoe zit het met de vrouwelijke fans?
Jordy: ,,Onze grootste fan is onze moeder. Mijn vriendin 
Corine is zelfs nooit komen kijken. Ze vindt er geen hol aan.”

Wat is jullie familievoetbalgeheim?
Jordy: ,,Ik eet vooraf altijd een boterham met pindakaas. 
Verder heb ik geen ritueel. Ik hoef niet eerst mijn linker 
veter en dan mijn rechter veter te strikken of een vaste plek 
te hebben in de kleedkamer.”

Voor welk team zijn jullie eigenlijk fan?
Tom: ,,Feyenoord!”
Jordy: ,,Ajax!”
Chris: ,,Feyenoord! Ik heb als Feyenoorder nog Ajax-behang 
staan plakken op de zolderkamer van Jordy. De jongens 
lagen vroeger wel eens naast elkaar: de één in een ajaxpy-
jama, de ander in een Feyenoordvariant.”
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Tekst: Simone van Zwienen

Zij over...

Ha Maarten,

Miljoenen had ik op mijn bankrekening kunnen zetten. Ik 
moest zo nodig eigenwijs zijn en luisteren naar de kriebe-
lende pen in mijn handen. Ik koos voor het beroep journa-
list, maar had beter voor profvoetballer kunnen gaan. Weet 
je wat topvoetballend Nederland verdiend? Dat zijn geen 
grappen. Yolanthes rechterhand Wesley Sneijder verdient 
een ton per week en koopt ‘even’ een vliegtuig, Robin van 
Persie doet zijn kunstje voor 12 miljoen per jaar en John 
Heitinga gaat voor een slordige 18.000 euro per dag. Voet-
baltalent van Ouderkerkse bodem Stefan de Vrij kocht een 
aardig stulpje in Lekkerkerk. Man, daar kun je toch alleen 
maar van dromen? Voetballen kan ik helaas niet, maar dat 
laten we even achterwege.

Niet alleen in de grote voetballerij verdienen ze een aardig 
centje. Bij Krimpense voetbalclub DCV kregen ‘importhel-
den’ een zakcentje (een schijntje van 20 euro, maar toch) 
voor elke gewonnen of gelijk gespeelde wedstrijd. Tot voor 
kort, want sindsdien is het eerste elftal op zondag flink 
teruggeknald in de ranglijst van de competitie. Natuur-
lijk met centen koop je betere spelers, maar dat kan de 
amateurcompetitie goed gebruiken. Zit het soms tussen je 

oren? Ga je beter spelen van een geeltje extra op je bank-
rekening? Als dat het geval is: strooien met het geld! Een 
beetje sponsor dokt toch even die twintig euro. Mooi toch, 
betalen voor een overwinning en kosteloos verliezen?

Volgens mij is betaald voetbal bij VV Spirit nooit overwo-
gen. Nu laat de clubkas het flink afweten, dus zit het er ook 
niet in. Zeker nu het nieuwe kunstgrasveld in de maak is. 
Toch jammer. Zouden Spiritmannen beter gaan spelen als 
we ze een centje toestoppen? Ach, geld maakt niet geluk-
kig. Dat weet ik wel. Maar de telefoon gaat bij ons thuis 
(mijn vader is penningmeester red.) te vaak, omdat leden 
geen geld hebben voor de contributie. 

Alhoewel. Het eerste van Spirit krijgt niet betaald, maar 
wordt wel goed gesponsord. Ondertussen worden flink 
wat fusten bier weg getankt in de plaatselijke kroeg op 
kosten van de club. Zo vernam ik uit betrouwbare bron. 
Je kunt voetballers beter betalen, dan in drank uitkeren. 
Zo zuipen ze hun zuur opgebouwde conditie niet naar de 
filistijnen.  

Wat zeg jij ervan, mister kersvers-in-het-huwelijksbootje-
gestapt? Had jij een centje goed kunnen gebruiken nu je 
je spaarpot leeg getrokken hebt voor de mooiste dag van 
je leven?

Simone

‘Balletje trappen voor een schijntje’
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Tekst: Maarten Tissink

Hij over...

Hoi Simon€,

Dat ik jou als kind uit een Spirit-gezin en dochter van 
een verenigings-man moet uitleggen waarom Spirit niet 
betaald en ook niet zal gaan betalen. 

Wat is het doel van de vereniging Spirit? Zo hoog mogelijk 
spelen met het eerste, kampioen worden, winnen boven 
alles? Natuurlijk is het leuk als er kampioenschappen 
gevierd kunnen worden, maar is dat ook nog leuk met een 
elftal “onbekenden”?

Waar betaald wordt, verschijnen brood-voetballers en 
witte envelopjes, vertrekken clubvoetballers, landt een 
nieuw contingent vreemden, kunnen supporters zich niet 
meer identificeren met de spelers, ontstaat desinteresse, 
verdwijnt betrokkenheid, ontstaan conflicten, is plezier 
ver te zoeken, verdwijnen vrijwilligers, ontstaat onte-
vredenheid, wordt de kantine steeds leger, gaan jonge 
spelertjes ergens anders voetballen, verdwijnt verbonden-
heid, holt het ledenaantal achteruit en sterft het club-
gevoel uit. Heb je hem?

En wanneer heeft Spirit succes? Als het eerste elftal pres-
teert?  Of als kleine jochies plezier maken op zaterdagoch-
tend, spelvreugde uitstralen, op zaterdagmiddag bij het 
eerste op de tribune zitten, mensen graag een steentje 

bijdragen, supporters trots zijn op hun club, de club een 
voorbeeld is in de regio, de vereniging uit haar voegen 
barst, een wij-gevoel ontstaat en de club een plek is waar 
mensen zich thuis voelen?

Snap je mevrouw “naar-een-gehucht-in-het-noorden-van-
het-land-verhuist”? Probeer daar maar eens een club te 
vinden, net zo mooi als Spirit. Al die sponsors van DCV die 
jarenlang envelopjes hebben gevuld, zullen zich nog wel 
eens achter de oren krabben. Wat heb je aan je bedrijfs-
naam op een voetbalshirt, wanneer de tribunes leeg 
zijn? En wat heb je aan een koelkast vol bier, wanneer de 
kantine leeg is? 

Laat Spirit het voorbeeld zijn voor de regio. Laten we be-
wijzen dat je ook hoog kunt spelen zonder dat je daarvoor 
betaald krijgt. En ok, ik moet je gelijk geven, dan moeten 
die beginnende bierbuikjes er wel af.

Fijne vakantie!

Gro€t,
Maarten

“Vind maar eens een club als Spirit”



DE TREFFER | 30clubblaD

Door: Henk Lammertse

Adopteer 10 m2 kunstgras! 

Spirit is een grote voetbalvereniging (bijna 900 leden) en 
zorgt ervoor dat er wekelijks bijna 600 kinderen kunnen 
voetballen en trainen. Dit doen we met in het achterhoofd 
een verantwoorde begeleiding, waarbij cultuurwaarden 
als sportiviteit, respect en gelijkheid hoog in het vaandel 
staan. Om aan de nog steeds groeiende behoefte te kun-
nen voldoen moeten we ons complex aanpassen aan de 
benodigde capaciteit en eisen. Hierdoor is het noodzakelijk 
een 2de kunstgasveld aan te leggen.

Hoewel wij als bestuur de volle medewerking van het 
bestuur en ambtelijk apparaat van de gemeente Ouderkerk 
hebben gekregen, wil de gemeente deze investering niet 
tot hogere lasten voor de burger laten leiden. Dit heeft tot 
gevolg dat wij als vereniging Spirit een fors bedrag moeten 
investeren om aan onze wens te kunnen voldoen. 

Dit bedrag hebben wij uiteraard niet zo maar vrij beschik-
baar. Omdat wij weten dat heel veel mensen onze vereni-
ging een warm hart toedragen, en wekelijks direct of indi-
rect veel plezier aan onze vereniging beleven, durven wij u 
te vragen om een gunst. Wij hebben het nieuwe hoofdveld 
verdeeld in 750 vakken. Ieder vak is dus 10m2 en kan door 
u geadopteerd worden voor €50. Dit kan u alleen doen, 
maar uiteraard ook met een groep vrienden, familieleden, 
uw team of de hele straat. Meerdere stukken kan uiteraard 
ook. Wij hopen dan ook dat u massaal positief zal reageren 
op ons verzoek. U helpt hier niet alleen onze vereniging 
mee, maar ook nog eens heel veel kinderen, die met het 
nieuwe veld nog meer kunnen genieten.

Wanneer u een stuk kunstgras wilt adopteren, 
dan kan dat op verschillende manieren:
- Er staat een intekenbord en lijst in de kantine
- U stuurt een e-mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl
- U belt naar een van de sponsorcommissieleden:
 Jeffrey van Vuuren: 06-42235889
 Richard van der Waal: 06-51146987
 Gerrit Slob:  06-39148661
 Henk Lammertse: 06-23966776
 
In alle gevallen graag vermelden welk(e) stuk(ken) u wilt 
heben (nr. 1 t/m 750), en uw adresgegevens (incl. e-mail-
adres).

Aan het einde van de actie (in het najaar van 2013) zal het 
definitieve bedrag worden bekendgemaakt en zal een 
groot bord worden gemaakt waarop alle namen van de 
adopteerders vermeld zullen worden.

Wij willen u nu al bedanken.
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Hieronder het bord wat u kunt vinden in de kantine



De stille
kracht laat
zich horen

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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‘De Stille Kracht’
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TOpSCORERS SpIRIT 1:

Naam:  Doelpunten:
Kevin Kriek 7
Björn Zierts 6
Ruben de Vries 5

(6 spelers scoorden 3 keer)

ASSISTS SpIRIT 1:

Naam:  Assists:
Björn Zierts 6
Kevin van Vliet 5

(4 spelers gaven 3 assists) 

TOpSCORERS V.V. SpIRIT:

Naam:  Team: Doelpunten:
Ramon Weerheim Spirit 8 35
Theimen Donker Spirit D5 / D6 32
Kevin Gutting Spirit A1 / B1 24
Cheddy van Ommen Spirit B3 24
Wesley de Vendt Spirit D6 24
Jordi Heuvelman Spirit 3 / 6 21
Remmert de Geus Spirit 8 19
Ingmar Burema Spirit C1 18
Martijn de  Brueijs Spirit D6 15
Ruben Kooy Spirit D5 / D6 14
Milan Minkes Spirit 10 13
Stefan Vreeken Spirit A1 13
Tom van der Wal Spirit B3 13

Naam:  Team: Doelpunten:
Danny van der Poel Spirit B1 12
Joeri Heeling Spirit B1 / B2 12
Nick Rietveld Spirit C5 12
Frans Slappendel Spirit 6 11
Raoel van der Spoel Spirit B1 / B2 11
Perrin Keesmaat Spirit C3 11
Rick de Koning Spirit B1 / B2 10
Thimo van Delft Spirit D4 10

(8 spelers scoorden 9 keer, 7 spelers scoorden 8 keer,
12 spelers scoorden 7 keer, 7 spelers scoorden 6 keer,
13 spelers scoorden 5 keer, 7 spelers scoorden 4 keer,
18 spelers scoorden 3 keer en 23 spelers scoorden 2 keer)

ASSISTS V.V. SpIRIT: 
(alleen selectieteams)

Naam:  Team: Assists:
Ebe Stienstra Spirit C1 18
Danny van der Poel Spirit B1 16
Giovanni Spalberg Spirit A1 12
Kevin Gutting Spirit A1 / B1 10
Cristian de Jong Spirit D1 8
Eric Jansen Spirit A1 6
Raoul Haliwela Spirit B1 6
Timme van Hof Spirit A1 6
Julian Rook Spirit 2 6
Tjerk de Kogel Spirit D1 6
Tim van der Zee Spirit C1 6
Ingmar Burema Spirit C1 5
Stefan Vreeken Spirit A1 5

Naam:  Team: Assists:
Raoel van der Spoel Spirit B1 / B2 5
Jelle Vreeken Spirit 3 5
Gerben de Jong Spirit 3 / 4  4
Daan Schakelaar Spirit C1 4
Menno Demper Spirit D1 4
Stijn Kuypers Spirit 2 / 3 4
Ryan Terlouw Spirit A1 4
Bram Voorwinden Spirit B1 4

(12 spelers hadden 3 assists, 
16 spelers hadden 2 assists,
en 20 spelers hadden 1 assist)

door: Eric de Vendt

Topscorers / Assists v.v. Spirit
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Streetsoccertoernooi!
Op 13 juli 2013 word er in Ouderkerk weer een streetsoccertoernooi
georganiseerd. Dit toernooi begint om 10.00 uur en zal om ongeveer 
17.00 uur weer afgelopen zijn. Dit toernooi is voor jongens en meisjes  
van 8 t/m 14 jaar. Dit word in twee categorieën verdeeld 8 t/m 11jaar 
en 12 t/m 14 jaar. 

Je kunt je individueel opgeven maar ook met een team. Een team bestaat 
uit 1 keeper en maximaal 5 voetballers. Heb je zin om mee te doen geef je dan snel op voor 8 juli 2013. 

Je kan je opgeven door een mail te sturen  naar onderstaand emailadres. Je kan je ook opgeven via de post. 
Stuur je brief naar onderstaand adres. schrijf in je mail of brief alle voornamen en achternamen en de 
leeftijden van alle spelers van je team en een telefoonnummer van een ouder van een van de spelers uit 
jullie team en een emailadres waar wij eventueel wijzigingen door kunnen geven.

Hopelijk tot 13 juli 2013!

Johnny zierts en Tamara van Ommen Arian Noordegraaf
Magrietstraat 7 A. van naaldwijklaan 7
2935 XN  Ouderkerk a/d IJssel 2935 TC  Ouderkerk a/d IJssel
E-mail: streetsoccerouderkerk@hotmail.com
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Door: De redactie

Spirit E- en F-toernooi 2013

Op zaterdag 1 juni organiseerde Spirit een zeer feestelijk jeugdtoernooi. Op deze dag kwamen jeugdvoetbalteams uit Rot-
terdam en omstreken in grote getale naar Ouderkerk deel uit te maken van dit evenement. Voor iedereen was er wel iets te 
doen. Tussendoor was er een balvirtuoos die op het hoofdveld een demonstratie gaf en waarbij een aantal kinderen direkt 
werden betrokken om hem uit te dagen voor een spelletje één tegen één. Na afloop volgde een spectaculaire prijsuitrei-
king, waarbij de tribune van het hoofdveld als bordes fungeerde. Hierop werden de prijzen uitgereikt en werden de spelers 
door het publiek toegejuicht. Zie hieronder een aantal foto’s. Op www.erwinspekfotografie.nl staan nog véél meer foto’s.

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie



Door: De redactie

Pupillen van de week

SpIRIT  -  STRIJEN   2 - 1

Ik heb er de hele week naar uitgekeken, maar op zaterdag 4 mei was het zover: 
Om 13.30 uur heb ik me gemeld in de bestuurskamer. Daar kom ik anders nooit, 
dus dat begon al leuk. Er is een muur met allemaal foto’s van vroeger. In de be-
stuurskamer kreeg ik een bal, een vaantje en alvast een certificaat, waar ik alleen 
nog de uitslag op moest zetten.

Daarna gingen we naar de kleedkamer.  Alle spelers hebben hun handtekening op 
de bal gezet. Met deze bal ga ik dus niet voetballen. Ik heb ook gekeken in de ver-
zorgingskamer. Daar werden de spelers gemasseerd. Ik mocht even aan dat spul 
ruiken. Op het veld was eerst de warming-up, waar ik aan mee mocht doen. Dat 
vond ik het leukst! We gingen overschieten, koppen, passeren, sprinten en nog 
veel meer. Daarna zijn we nog even terug naar de kleedkamer gegaan. Toen werd 
er omgeroepen dat de wedstrijd ging beginnen. Ook mijn naam werd omgeroe-
pen, dat was erg grappig. Ik mocht met de bal voorop lopen naar het grote veld 
bij de tribune. We stonden daar met de teams van Spirit en Strijen in een lange 
rij. De spelers gaven elkaar en mij een hand. Daarna mocht ik de bal in het doel 
van Strijen schieten. Ik moest eerst de spelers passeren en daarna schieten op het 
doel. Ik heb gescoord! De eerste helft mocht ik bij de reservespelers zitten en kon 
ik de wedstrijd goed volgen.

In de pauze kreeg ik een patatje en iets te drinken. Op het scherm in de kantine 
was ook nog een foto van mij te zien. Ik heb ook de tweede helft van de wedstrijd 
gekeken, want het was erg spannend. Gelukkig heeft Spirit gewonnen met 2-1. Ik 
vond het een superleuke middag. Bedankt Spirit!
 
Groetjes van Olav, Spirit F1

SpIRIT  -  pERNIS   3 - 0

Ik moest me melden bij Mylene. Toen legde ze me in de bestuurskamer uit wat 
er ging gebeuren.  Ik kreeg een Italië-bal  en toen ging ik naar de kleedkamer.
In de kleedkamer schreef iedereen zijn naam en rugnummer op de bal.

Toen gingen we het veld op. Toen we op het veld waren gingen we warmlopen.
Ik ging toen met twee spelers de bal overpassen en trucjes doen. Toen gingen 
we terug naar de kleedkamer. De trainer gaf tips voor de wedstrijd.

Toen gingen we het veld op en mocht ik met de scheidsrechter voorop lopen 
en de bal vasthouden. Ik mocht voor de wedstrijd samen met de aanvoerder 
van Spirit de aftrap nemen. Ik speelde alle spelers van Pernis voorbij en schoot 
toen op het doel.

En toen de wedstrijd bezig was zat ik in de dug-out onder een deken omdat 
het koud was. In de rust kreeg ik van Mylene frietjes en warme chocolademelk.
Het was een hele leuke middag en ik vond Mylene heel aardig.

Groetjes Thom Evers
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De jeugd heeft de toekomst?

Buitenspel

De afgelopen weken heb ik geprobeerd mijzelf te 
vermaken met het EK onder de 21 in Israël.

De media grijpt het evenement aan om de leegte van de 
voetbalzomer op te vullen en voetbalminnend Nederland 
was overtuigd van het binnenhalen van de Europese titel.
Want ‘’we’’ hebben tenslotte 12 spelers die al minimaal 
een A-interland achter hun naam hebben. Alle spelers 
zijn actief in een eerste elftal bij hun club, nee dit mocht 
geen enkel probleem worden. Noem het optimistisch 
chauvinisme? Noem het ziekelijke zelfoverschatting, maar 
elke keer als Nederland deelneemt aan een eindtoernooi, 
zijn we bij voorbaat al kampioen. De wedstrijden zijn een 
formaliteit, een leuke avondvulling, maar die cup gaat 
mee naar huis.
Hoe komt het dan, dat we op ’88 na, nooit meer een beker 
mee naar huis hebben genomen?

Het ‘’sterrenteam’’ van bondscoach Cor Pot ging eruit te-
gen de ‘’misselijke’’ Italianen. Nadat eerst Duitsland op z’n 
Duits met 3-2 werd verslagen en vervolgens Rusland met 
5-1 op de pijnbank werd gelegd was het eigenlijk al dui-
delijk. Tegen Spanje zou het alleen over de groepswinst 
gaan. De jonge jongens kregen rust, want het overvolle 
speelschema zou te vermoeiend zijn voor de spelers. 
Waar Spanje ook de nodige wissels toepaste, maar wel 
met de smaakmakers van het toernooi Isco en Alcantara 
aan de aftrap verscheen. Bijzonder dat die jonge jongens 
het speelschema blijkbaar wel aankunnen. Maar goed, 
dat blijft de keuze van een trainer. De wedstrijd tegen de 
Italianen verliep niet eens zo slecht, maar 1 moment van 
onoplettendheid deed onze jongens de das om. Wederom 
einde droom. Wederom een ‘’gouden-generatie’’ die 
vroegtijdig sneuvelt.

Er is zo langzamerhand een patroon te zien, waarbij wij 
de gave hebben om jonge spelers beter te praten dan dat 
ze op dat moment zijn. Één goed seizoen bij FC Utrecht 
en de gehele top-3 zou miljoenen voor je over hebben. 
Een redelijk goed seizoen bij een matig presterend AZ en 
de gehele Europese (sub)top zou voor je in de rij staan. 
Begrijp me niet verkeerd, het zijn stuk voor stuk prima 
voetballers. Maar het verschil tussen goed en top is groter 
dan gedacht wordt. Natuurlijk is het leuk als Chelsea met 
een zak geld klaarstaat voor V. Ginkel, maar zou het niet 
veel beter zijn als hij nog een jaar bij Vitesse laat zien dat 
hij het niveau echt ontgroeid is. 

Ik hoop dat deze jonge generatie leert van de voorgaande 
‘’gouden generatie’’ die onder leiding van Foppe de Haan 
2x het EK wonnen.

Stuk voor stuk talenten die al vroeg kozen voor het bui-
tenland. Kent u nog Maceo Rigters? Topschutter van het 
EK onder de 21, zocht direct zijn heil in Engeland waar hij 
2 wedstrijden voor Blackburn Rovers speelde. Sinds zijn 
avontuur bij Gold Coast United in Nieuw-Zeeland een 
jaar geleden ben ik hem een beetje uit het oog verloren. 
Royston Drenthe die zelf wel klaar dacht te zijn voor een 
basisplaats bij Real Madrid en inmiddels via Alania Vladka-
vkaz, waarmee hij degradeerde in Rusland, in de tweede 
divisie in Engeland gaat spelen. Luigi Bruins die zelfs geen 
club meer kon vinden. Allemaal jongens met talent, die 
het nodig vonden om de Eredivisie de rug toe te keren.
Laat iedereen ‘’onze’’ Stefan als voorbeeld nemen, kritisch 
in de spiegel kijken en trots zijn op het feit dat je op zo’n 
jonge leeftijd aanvoerder mag zijn van Feyenoord en 
verzekerd bent van een basisplaats. Laat ze kijken naar Jan 
Vertonghen, die Ajax in zijn laatste jaar duidelijk ontgroeid 
was en toen het moment feilloos aanvoelde om de stap te 
maken. En nu moeiteloos een basisplaats heeft bemach-
tigd bij een top 5 club in Engeland. 

Het WK in Brazilië komt eraan. Louis van Gaal is duidelijk 
in zijn strekking: je moet spelen bij je club, anders kom je 
niet in aanmerking voor een ticket naar Rio. Laat de jon-
gens van Cor Pot dat in het achterhoofd houden. De Eredi-
visie blijft er sterker door, waardoor instromende jeugd de 
kans krijgt om zich nog sterker te ontwikkelen. De spelers 
zelf kunnen zich wekelijks laten zien aan de bondscoach. 
Als ze hier nou eens naar luisteren hoeven we volgend 
jaar alleen maar even die cup op te gaan halen in Brazilië. 
Formaliteitje….

Maarten Adriaanse
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Van onze clubfotograaf:

Familiedag 2013

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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Van de 6 Spirit-teams, die actief waren in de 3e ronde, 
overleefden de helft. Spirit A3 behaalde de halve finale 
door DSO A4 met 3-1 te verslaan. In die halve finale ont-
moette het op 27 april FC ’s-Gravenzande A3. De laatste 
horde vóór de grote finale werd net niet gehaald. De 
bezoekers wonnen met 1-2. 

Spirit D2, dat in de 3e ronde met 0-1 van SVS D1 had 
gewonnen, moest het in de 4e ronde opnemen tegen 
Schoonhoven D1. Onder gunstige weersomstandigheden 
werd er op het hoofdveld van Spirit met 0-3 verloren. 

Ook de 3e en laatste team van Spirit overleefde de 4e 
ronde niet. Na de door strafschoppen gewonnen wed-
strijd tegen CKC E4 moest Spirit E7 op bezoek bij Nieuwer-
kerk E7. De thuisploeg was te sterk voor de Ouderkerkers 
en won met 4-2.

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

Bergambacht E5§ - Spirit E7 4- 9
Spirit E9 - UNIO E5 1- 10
Bergambacht F1 -  Spirit F1 1- 1 (B’bacht 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)

Beker 1/2 finale:
Spirit A3 - ‘s- Gravenzande A3 1- 2

Beker 3e ronde:
Spirit D2 - Schoonhoven D1 0- 3
Nieuwerkerk E7 - Spirit E7 4-2

door: Eric de Vendt

Bekerwedstrijden seizoen 2012-2013

Naam:  Team: Tegen:
Max van Herk Spirit C1 21
Michael Osseweijer Spirit 2 24
Vincent Hoogelanden Spirit C3 29
Robin Meijer Spirit B2 29
Chris Slappendel Spirit B3 36
Rick Graveland Spirit D4 37
Mark van der Male Spirit 4 41

Naam:  Team: Tegen:
Nick Molijn Spirit B1 44
Mark van de Wal  Spirit 3 46
Wouter Vreeken Spirit 5 46
Gylian van Buuren  Spirit D6 56
Kylian Kouwenberg  Spirit D2 70
Michiel Lievers Spirit C5 82

door: Eric de Vendt

Minst gepasseerde keeper v.v. Spirit

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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Van blamerende 10-0 nederlaag tot prachtige 3e plaats

In de laatste week vóór het begin van de competitie van 
het seizoen 2012-2013 werden pas de leiders bekend van 
Spirit D6. De dag vóórdat de eerste wedstrijd voor de beker 
gespeeld ging worden, kwamen Harry, Robert en Eric bij elkaar 
om nader kennis met elkaar te maken. Geen van drieën had 
ervaring met het leiden van een voetbalteam, maar wilden het 
team wel op sleeptouw nemen om ervoor te zorgen dat de 
jongens toch konden gaan voetballen. Ook Hans versterkte dit 
team. Hij kon niet bij de kennismaking aanwezig zijn, maar had 
vooraf aangegeven de grensrechter te willen zijn en vanuit die 
functie de verdediging aan te sturen. 

Maar hoe ga je aan die klus beginnen? De volgende dag 
staat de eerste wedstrijd op het programma. Er staan dan 
14 jongens klaar om lekker te gaan ballen. Van deze jongens 
konden we alleen onze eigen zonen. Probeer dan maar eens 
een team te maken van 4 ‘ervaren’ 2e-jaars D, 5 jongens die 
voor het eerst op voetbal zitten en de rest  dat overkomt van 
de E-pupillen en dus nog niet echt bekend zijn met het voet-
ballen op een groot veld. In Reeuwijk stond (achteraf vanzelf-
sprekend) een onsamenhangend team. Het werd een kansloze 
10-0 nederlaag. De week die volgde werd er door de leiders 
intensief de trainingen bekeken naar wat de kwaliteiten van de 
spelers zijn en werd er geïnventariseerd waar de spelers vorig 
seizoen speelden. Met deze gegevens gingen we de 2e wed-
strijd spelen. Dat was Lekkerkerk. Net als Spirit verloren zij de 
eerste wedstrijd ook met dubbele cijfers. Met al wat meer lijn 
in het spel werd ook deze wedstrijd verloren (2-4). Maar door 
een betere opstelling stonden er meer spelers op een plaats 
waar ze zich het beste thuis voelden. De derde wedstrijd werd 
gespeeld in Bergambacht. Deze tegenstander won de eerste 
twee wedstrijden met dubbele cijfers en was van plan om die 
reeks tegen Spirit D6 door te zetten. Bij Spirit werden er weer 
een paar aanpassingen gedaan tov de week ervoor en werd er 
1 belangrijke opdracht meegegeven: ‘Geef de wedstrijd niet 
makkelijk weg!’ Naar die opdracht werd goed geluisterd. Er 
werd fel verdedigd en de ploeg kwam zelfs op voorsprong. Er 
werd uiteindelijk wel met 4-1 verloren, maar pas halverwege 
de 2e helft besliste de thuisploeg de wedstrijd. Spirit speelde 
een goede wedstrijd en organisatorisch waren we weer een 
stap verder. De leiders hadden ondertussen de bekerwed-
strijden beschouwd als oefenwedstrijden met als doelstelling 
een ‘vast’ team te hebben als de competitie gaat beginnen. 
Na de verloren wedstrijd in Schoonhoven (4-0) moest er thuis 
gespeeld worden tegen de koploper van toen (Bergambacht 
was overgeplaatst naar een andere competitie). Dat was een 
meidenteam van Jodan Boys. Het eerste punt werd binnen-
gehaald (2-2). Het was zelfs een wedstrijd die gewonnen had 
moeten worden. Als de week erna dan echt de 3 punten wor-
den binnen gehaald door in Moordrecht een goede wedstrijd 
winnend af te sluiten, kunnen we echt over een progressie 
praten. Iedere speler had zijn plaatsje in het veld. Een aantal 

waren op meerdere plaatsen inzetbaar, wat noodzakelijk was 
om te kunnen wisselen met reservespelers. 

De competitie kon wat ons beginnen. Op bezoek bij Dilettant 
werd met 3-4 gewonnen. Moordrecht profiteerde van het 
feit dat Spirit een paar belangrijke spelers miste. Maar na de 
overwinning op ESTO en een gelijkspel bij ASW kon Spirit in 
de laatste wedstrijd voor de feestdagenstop zelfs de 2e plaats 
innemen. Het moest dan wel in en bij Kamerik winnen. Op die 
stormachtige zaterdag werd op kracht en inzet gewonnen 
met 3-4. Wat een heerlijk gevoel leverde dat op. Ná zo’n start 
van het seizoen en dan de Kerstdagen ingaan op een tweede 
plaats. Kan dit team nog meer? Vol vertrouwen wordt in 
januari de thuiswedstrijd begonnen tegen Dilettant. Ondanks 
het speloverwicht werden de punten door de bezoekers mee 
naar huis genomen (2-3). Als daarna ook van Woerden wordt 
verloren lijkt een hoge eindklassering er niet meer in te zitten. 
Ondanks deze tegenslag volgt een reeks met goede en prach-
tige overwinningen op ASW (5-2), ESTO (4-7) en Siveo (3-2). In 
de ijzig koude harde wind had Spirit in Moordrecht een off-day 
(4-1), maar ging daarna door met wéér een overwinning op de 
nummer 2, Kamerik (4-1). Ook bij Siveo (2-5) werden de punten 
mee naar Ouderkerk genomen. Eén van de beste wedstrijden 
werd gespeeld in Oudewater. Bij UNIO werd gewonnen met 
0-7 en kweekte het team zelfvertrouwen voor het treffen met 
de koploper. Thuis tegen Sportlust, dat ondertussen al kam-
pioen was geworden, werd wel verloren. Maar op de manier 
waarop… In de 2e helft kreeg Spirit 3 à 4 grote kansen om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken, maar vlak voor tijd scoorde 
de kampioen toch de winnende treffer. Een teleurstellende 
nederlaag. Die teleurstelling werd een week later versterkt. 
Het UNIO dat eerder met 0-7 werd verslagen kwam op bezoek. 
Tot grote verrassing werd Spirit D6 in de eerste helft compleet 
weggespeeld, met als resultaat een 0-6 ruststand. Ondanks 
een goede inhaalslag werd er toch verloren met 5-6 (!). Als dan 
ook de uitwedstrijd bij Sportlust wordt verloren (5-3), waarbij 
de Ouderkerkse ploeg duidelijk wéér de betere was, moet 
alles uit de kast worden gehaald om de laatste wedstrijd tegen 
Woerden te winnen om de 3e plaats veilig te stellen. Dat lukte. 
Want met een 1-7 overwinning eindigt Spirit D6 als hoogst 
geklasseerde D-team van Spirit op de 3e plaats. Een prachtige 
prestatie van de jongens èn van hun leiders. Zij hebben gepro-
beerd uit iedere speler het beste te halen en hun te motiveren. 
Het team werd beter, maar ook de spelers werden steeds beter. 
En dat leverde een seizoen op met mooie momenten. Ruime, 
maar ook zwaar bevochten overwinningen leverde veel 
doelpunten op. Er waren 5 hattricks gemaakt en totaal werd er 
67 keer gescoord in 18 wedstrijden. Een gemiddelde van 3,7 
doelpunten per wedstrijd, de één na hoogste van alle Spirit 
elftallen. De topscoorder werd Wesley met 24 doelpunten, 
waarmee hij op een gedeelde derde plaats eindigde. De assists 
werden niet bijgehouden, maar Tinus (Martijn de Brueijs) was 
daarin duidelijk de koploper en had daarmee in de totaal stand 
zeker hoge ogen gegooid.

door: Eric de Vendt

Het seizoen van de mannen van D6



door: Cees van Vliet

De Harde Kern

Wat was het koud! Dit afgelopen 
seizoen is ongetwijfeld het koud-
ste ooit geweest en de harde kern 
kraakte en lekte uit neus, ogen en 
waar ze wel uit mogen lekken was 
vrijwel onvindbaar. Er zijn uiteraard 
wel koudere winters geweest maar 
dan was er geen voetbal en keken we 
in zwart-wit naar Ard en Keesie op de 
natuur ijsbaan van Davos. 

Ook op het sportieve vlak waren er 
weinig wedstrijden om echt warm 
van te worden. Gelukkig bracht de 
laatste thuiswedstrijd de verlossing 
van het degradatiespook door de 2-1 
overwinning tegen Streijen. 

Die verlossing was ook de aanleiding 
en de blijdschap om in de derde 
helft een deel van de opbrengst van 
het rad van avontuur te besteden 
bij buurman v.v. Gouderak om een 
kunstgras-trainingsveld te bekosti-
gen. Door wat spontane giften ter 
plaatse werd bij elkaar € 200,- verza-
meld waar Gouderak in hun bereke-
ning tien veldjes van vier vierkante 
meter kunnen aanleggen.

Over kunstgras gesproken, zoals u 
weet gaat Spirit het nieuwe seizoen 
ook op kunstgras, op het hoofdveld 
op zo’n surrogaat ondergrond spelen. 
Bah! Prestatie voetbal behoort op 

natuurgras gespeeld te worden en 
excuses worden door mij meteen 
naar fabeltjesland verwezen. Dat we 
meer trainingsruimte nodig hebben 
geloof ik direct, maar dat had ook 
gekund op veld vier. 

Ja maar, wordt dan altijd gezegd, het 
hoofdveld is nog nooit echt goed 
geweest. Flauwe kul, Nederlandse 
bedrijven leggen wereldwijd voet-
balverlden aan en de beste grasmat-
ten komen uit Holland, de grootste 
havens worden door ons gebouwden 
hele luxe steden op kunsteilanden 
komen voort uit het Nederlandse
brein en volgens Eddy varen er nog 
honderden zeeschepen rond die niet 
kapot te krijgen zijn en dan zouden 
wij niet “ een goed grasveld kunnen 
leggen op Ouderkerks grondgebied? 
Kom nou!

Toch blijven we komen kijken naar 
onze kleurkanaries, maar wat zou het 
leuk zijn om ter kompensatie van die 
nare, ongrasruikende lucht weer eens 
normaal om half drie te beginnen, 
dan is de derde helft wat langer.

Vlaggenist Arie liet er geen kunstgras 
over groeien. Hij werd opa van klein-
zoon Liam en drie dagen later kwam 
opa Arie bij de administratie binnen-
wandelen om Liam te laten inschrij-

ven als lid van Spirit. Kleinzonen zijn 
best leuk hoor, de mijne volleyballen 
met veel plezier.

Bij de zondagsegang naar de kerk in 
Goverwelle gebeurde het dat in het 
vragenkwartiertje voor kinderen,
die dan op de voorste rij banken 
plaats nemen, de dienstdoende 
dominee vroeg hoe de zondag 
na hemelvaartsdag ook wel word 
genoemd. Kleinzoon’s vingertje ging 
omhoog en hij antwoorde “12 mei 
moederdag”” dominee! In die kerk 
word zo’n antwoord met gelachen 
applaus gewaardeerd. De uitleg die 
volgde hoorde ik ook voor het eerst, 
“Wezendag’’. Dan moet je thuis weer 
gaan uitleggen wat wezen zijn.

Het seizoen is om, koud, daar begon 
ik mee en als ik dit stukje op 3 juni bij 
de redactie inlever is het iets beter 
maar een mooie lente was het niet. 
Nou ja, dan hebben we ook geen last 
van voorjaarsmoeheid gehad.

Nu gaan we voor een goede zomer, 
nieuwe velden, nieuwe toiletten en 
hopelijk voor iedereen de vakantie 
die hij er van verwacht. En dan bij 
Hoevelaken rechtsaf.

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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door: De redactie

Wist u dat...

Arie Lingen onlangs opa is geworden van een kleinzoon 
Liam; Liam nu al lid is van onze mooie vereniging; de redac-
tie Arie van harte feliciteerd met z’n kleinzoon;

dat wedstrijden van lagere teams vaak niet aantrekkelijk 
zijn is onwaar; aan het einde van het seizoen speelde Spirit 
A3 een hele leuke bekerwedstrijd tegen ’s-Gravenzande 
A3; leuk en sportief voetbal boeide het in redelijke getale 
aanwezige publiek; Spirit A3 speelde overigens een goed 
seizoen;

ook de laatste thuiswedstrijden van Spirit 8 en Spirit 9 wa-
ren leuk om naar te kijken; Spirit 9 speelde de laatste wed-
strijd op het gras van het hoofdveld tegen SPV 3 (voor de 
statistieken); Spirit 8 speelde de laatste wedstrijd tegen RFC 
2000 onder uitstekende leiding van Arie Lingen; zowel het 
Spiritteam als tegenstander uit Rotterdam verklaarden dat 
zij Arie graag iedere zaterdag zouden willen als leidsman;      

ook het jeugdtoernooi ‘nieuwe stijl’ mag een succes ge-
noemd worden; leuke activiteiten rondom de wedstrijden 
maakten er mooie dag van;  

Richard van CapPELLEn tegenwoordig met een nieuwe 
haarlook rondloopt; 

het jaarlijkse volleybaltoernooi op tweede Pinksterdag dit 
jaar was nat, maar wel weer hartstikke leuk; ook hier geldt: 
het was de laatste keer op echt gras; 

op de jaarlijkse Familiedag veel teams acte de presence 
gaven; een leuke en met fantastisch weer omlijste dag;

in deze editie de laatste rubriek staat van TISS, Maarten Tis-
sink gaat vanaf volgend seizoen een andere rubriek maken 
voor ons clubblad; Maarten onlangs het huwelijksbootje is 
gestapt met zijn Leonie;

dat onze huisfotograaf Erwin Spek een rising star in het fo-
towereldje aan het worden is; hij heeft onlangs de mannen 
van het voetbal ingeruild voor de hockeydames van het 
Nederlands elftal;

de nieuwe indeling van Spirit 1 bekend is; de volgende 
clubs  hun opwachting kunnen gaan maken:
- Bolnes
- Botlek
- Brielle
- CWO 
- Hellevoetsluis
- Leonidas 
- Lombardijen
- Neptunus-Schiebroek
- NSVV
- Pernis
- Rozenburg
- Strijen
- Wieldrecht

voor de mensen die niet weten waar Wieldrecht vandaan 
komt; uit Dordrecht, langs de N3 vlakbij de kruising met 
de A16; Wieldrecht was vroeger een dorp maar is nu deel 
van Dordrecht; de wat oudere lezertjes (veel ouder!!) weten 
misschien dat Spirit in de eind zestiger jaren in de 4e klasse 
(toen was 2e het hoogste overigens) ook al daartegen 
speelde; mogelijk zelfs in het kampioensjaar 1968 of 1969; 
maar vraag dat maar aan Adrie Vis, Arie Kool etc;

penningmeester Theo van Zwienen aangegeven heeft zijn 
rekenmachine over te dragen; z’n opvolger zich waarschijn-
lijk al heeft aangemeld;

de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden in volle gang zijn;

de redactie iedereen een fijne vakantie wenst en tot vol-
gend seizoen.

OPROEP!

Martijn Tukker uit C1 is op maandagavond 13 mei zijn 
gele uit Shirt van Barcelona vergeten na de training in de 
kleedkamer. Er zat nog een wit T-shirt in. Iemand uit zijn 
team heeft gezien dat hij hem was vergeten. Na C1 traint 
B1. Misschien heeft iemand van C1, C1 selectie, B1 of B1 
selectie hem per ongeluk meegenomen of gezien? 
Telefoon: 0180 - 519 668

BEDANKJE!

Beste Sportvrienden;
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn thuiskomst uit 
het ziekenhuis. 

Dit was weer SpIRIT Op ZIJN BEST!
E. Offerman



door: Malcolm Osseweijer

Op 5

De Stille Kracht.......

Naar het gelijknamige boek van 
Louis Couperus (1900), dat beschrijft 
hoe superieur Nederland in militair 
opzicht was ten opzichte van de 
Javaanse bevolking. Maar dan is 
er continu de zogenoemde Stille 
Kracht, die de Nederlanders tegen-
werkt. De mysterieuze Javaanse 
cultuur en het verzet tegen de 
overheersing, zorgt uiteindelijk voor 
de onafhankelijkheid van Indonesië 
in 1950. Het thema van het boek is 
het mislukken van het strijden tegen 
het lot. De hoofdpersoon probeerde 
alles te doen om te strijden tegen de 
stille kracht, maar hij kreeg het niet 
voor elkaar om ervan te winnen. Dit 
kwam omdat de stille kracht altijd 
wint en er niets tegen te doen valt.

Ook in onze cultuur is de stille kracht 
inmiddels binnengeslopen, meestal 
hebben we het hier dan over per-
sonen. Hoewel hij of zij nauwelijks 
bij naam genoemd wordt, zijn ze 
wel onmisbaar geworden. De stille 
kracht is iemand die niet opvalt, 
altijd meewerkt en op basis daarvan 
vaak de ontbrekende schakel is. 

In de voetballerij kunnen we in elk 
team wel een stille kracht benoe-
men, maar vaak pas op het moment 
dat deze stille kracht niet meespeelt. 
Op het ijzersterke middenveld van 
Feyenoord en Oranje in het begin 
van de jaren zeventig liep er ook 
zo’n stille kracht rond. Iemand die 
altijd het vuile werk wist op te knap-
pen voor anderen, gaten dicht liep 
daar waar nodig en als dat allemaal 
geklaard was, zich ook nog met de 
opbouw ging bemoeien. Vanaf het 
eerste moment dat ik Wim Jansen 
zag voetballen had ik bewondering 
voor het feit dat hij voor stabiliteit in 
het team zorgde. Ik denk dat iedere 
trainer aan de basis naar zo’n speler 
op zoek moet gaan in de opbouw 
van zijn team.  

Een stille kracht is een erg beschei-
den persoon en zal daarom ook niet 
snel in de as van het team opduiken. 
Eigenlijk zijn er 4 posities waar de 
stille kracht het meest tot z’n recht 
komt, links en/of rechts als back of 
middenvelder. De stille kracht zal 
zich altijd in dienst van het elftal 
opstellen, heeft nooit het hoogste 
woord en zelfs als het niet zo loopt 
als het zou moeten gaan, zal hij zich 
van commentaar onthouden. 

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer 
Stille Krachten aan de Sportlaan. 
Wat zou Spirit zijn zonder zijn Stille 
Krachten. In alle geledingen duiken 
ze op, maar ook hier weer onmis-
baar. Uit de oude doos wil ik graag 
weer de geur van de zelfgemaakte 
gehaktballen ophalen. Volgens mij 
was het Manus Stam, die ze klaar 
stond te maken en ook hier ging 
een stille kracht vanuit. Je voelde 
je altijd thuis. Meer van deze tijd is 
het feit dat we elke zaterdag weer 
in schone kleedkamers kunnen 
stappen, omdat de stille krachten 
er voor hebben gezorgd dat alle 
rommel van de dagen ervoor weer 
geruimd is. 

Achter de bar een heel team van 
Stille Krachten, altijd aanwezig om 
de goede klanten te voorzien van 
een hapje en een drankje en het zijn 
juist deze inkomsten, die er mede 
voor zullen zorgen dat we volgend 
jaar over 2 kunstgrasvelden kunnen 
beschikken.  Ik kan niet alle vrijwil-
ligers tot stille krachten benoemen, 
want anders zou het nooit zo’n 
kabaal kunnen zijn in de kantine en 
ook de krachten die langs de lijn 
staan zijn nauwelijks still te krijgen, 
maar evengoed onmisbaar. Het 
enthousiasme druipt er vanaf en 
waar de Stille Kracht op Java er voor 
zorgde dat er tegen het lot niet viel 
te vechten, is er bij Spirit niemand 
die opgeeft en met deze kracht 
dienen we maar één doel. 

Er zijn ontzettend veel mensen die 
Spirit een warm hart toedragen en 
misschien is dat wel de Stille Kracht 
uit Ouderkerk a/d IJssel, waar an-
dere clubs zo jaloers op zijn. 

Malcolm Osseweijer
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