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hoofdbestuur:
Henk Lammertse Voorzitter t: 06 - 23966776 
Willem Visser Secretaris t: 0180 - 683043 
René Boers Penningmeester t: 06 - 50268600
Jan-Willem Baas Technische Zaken t: 06 - 14789257
Jan Hendrik Neet Organisatie en faciliteiten t: 06 - 51570713
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter t: 06 - 11368486
Sandra Kooij - van Duijvendijk 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
Jan-Piet Klein Wedstrijdsecretaris A+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 - van Duijvendijk Spirit 5 t/m 9 t: 0180 - 684448
Afzeggingen jeugd vóór donderdagavond 19.30 uur bij desbetreffende wedstrijdsecretaris.

AANspreekpuNteN: 
Marc Bos Hoofd Jeugdopleiding t: 06 - 57344005
Jan de Jong Aanspreekpunt bar & keuken t: 06 - 42451737
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg t: 06 - 23334968
Ina van Duijvendijk  Actiecom. Senioren / Gevonden voorwerpen t: 0180 - 682072
Sandra Kooij - van Duijvendijk 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
Gerrit Slob Sponsorcommissie t: 06 - 39148661
Jeffrey van Vuuren Eindredactie Clubblad de Treffer t: 06 - 42235889
Richard van der Waal Kledingcoördinator 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: (incl. Bondskosten)
• Senioren k 168,00 • Rustende leden k 50,00
• Jeugdleden k 133,00 • Donateurschap met clubblad k 35,00
• Ukkenvoetbal  k 75,00 • Donateurschap k 30,00
• Veteranen (7 tegen 7) k 50,00

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

sportpArk ouderkerk
Postadres: Postbus 3084 | 2935 ZH Ouderkerk 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:

Wat we in Ouderkerk en omstreken allemaal al lang 
wisten, weet nu heel Nederland: Spirit is de leukste 
amateurclub van Nederland. Een groot compliment 
voor een ieder die zijn of haar bijdrage aan Spirit 
levert, week in week uit. Echter, aan de top komen 
is één, aan de top blijven is de volgende uitdaging. 

Laten we van 2014 weer een prachtig voetbaljaar 
maken waarin we onze status van leukste amateur-
club van Nederland wederom waarmaken.
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FACET is lid van Nexia International, het wereldwijde 
netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

FACET kenmerkt zich als een toonbepalende dienstverlener 
voor ambitieuze ondernemers die ook willen vernieuwen, 
verbeteren en hun groeigrenzen willen opzoeken. 

Klanten staan bij ons elke dag centraal en staan in het middel- 
punt van ons denken en doen.

We gaan en staan voor een nuchter samenspel met de 
juiste samenstelling van getalenteerde mensen die in onze  
klantgefocuste organisatie zowel klanten en medewerkers 
stimuleren en begeleiden naar een beter ondernemerschap.

Bij FACET werken accountants, HRM professionals,fisca-
listen,loonadviseurs, IT-auditors en mediators. 

FACET beschikt over vakspecialisten: specifiek voor fiscale 
aangiften, samenstelwerkzaamheden en loonverwerkingen. 
Met onze AFM-vergunning en onze aansluiting bij Nexia 
International kunnen wij ook onze grotere en internationale 
cliënten prima bedienen.

FACET zet steeds een klant bril op, zo hebben we de Jaar-
rekeninghulp App ontwikkeld. Met deze app kunnen jonge 
startende ondernemers en ondernemers met wat minder 
financiële achtergrond, op een aansprekende manier hun 
jaarrekening beter leren begrijpen. Daarnaast wordt in  
samenwerking met onderwijsinstellingen op basis van deze 
app lesmateriaal ontwikkeld over de financiële en fiscale  
kanten van een jaarrekening.

 
 

Fascinatio Boulevard 768-772
2909 VA Capelle aan den IJssel
T: 010 - 452 61 44
E: info@facet-accountants.nl
 
Onze missie is:
FACET Laat ondernemers beter ondernemen!

Kordate partner

www.facet-accountants.nl
www.jaarrekeninghulp.nl



Medio oktober maakte Radio 538 bekend dat zij, in samen-
werking met de ING en de KNVB, een wedstrijd voor amateur 
voetbalverenigingen organiseerden. Om mee te kunnen 
doen was het zaak om zoveel mogelijk mensen on-line op 
je club te laten stemmen. Daarnaast was het de bedoeling 
om zo leuk mogelijke foto’s, video’s en teksten te uploaden 
op een speciale website van Radio 538. De vier verenigin-
gen die de meeste stemmen zouden weten te verzamelen 
zouden uiteindelijk in de finale gaan uitmaken wie de titel 
“De Leukste Amateurclub van Nederland” in de wacht zou 
slepen met als hoofdprijs: € 20.000,= voor de “clubdroom”. De 
grote animator vanuit Spirit was Erwin Spek. Hij heeft velen 
benaderd en gepushed om vooral maar zoveel mogelijk te 
stemmen. Uiteindelijk verzamelde v.v. Spirit 2357 stemmen 
en wist hierdoor door te dringen tot de finale.

Zondagavond 17 november 2013.  Ik open mijn mailbox en 
weet even niet wat ik zie. Anne, Mirella, Henk, Rene, Jeffrey, 
Eric en nog wel een stuk of 10 andere namen staan op m’n 
beeldscherm te lezen, met even zo vele mailtjes er bij. Wat is 
dit? Al snel blijkt dat ik inmiddels een aantal uurtjes, tig apps 
en evenzoveel tweets achter loop. “Onze” voorzitter is van-
middag gebeld door Radio 538. Spirit is de tweede finalist 
van de door Radio 538 en ING uitgeschreven wedstrijd: “De 
leukste amateurclub van Nederland.” We zitten bij de laatste 
vier. En dat op 1173 deelnemers!!  Vlug lees ik alle mails en 
concludeer dat de schrijvers er van staan te popelen om aan 
de slag te gaan om hun cluppie in de schijnwerpers te zet-
ten. Het enthousiasme werkt zoals zo vaak aanstekelijk en al 
snel gaan mijn vingers over het toetsenbord. “Hallo Henk... 
gefeliciteerd! Als je hulp kunt gebruiken dan...” Niet veel 
later een korte mail terug: “ Morgen na de Algemene Leden 
Vergadering oprichting feestcommissie. Ik reken op je.”  Mijn 
week lijkt gevuld!

Maandagavond voor de AVL stroomt het geel-witte bloed 
al met veel kracht door de aderen van alle aanwezigen. 
Iedereen is eigenlijk maar met één ding bezig : Dé club van 

de Krimpenerwaard moet en zal Dé club van Nederland 
worden. En iedereen heeft daar zo z’n ideeën over. Maar 
eerst moet er nog vergaderd worden en de agenda is best 
lang. Om een uur of half elf is het dan zover. Henk had 
vooraf aangegeven dat vrijwilligers voor de op te richten 
feestcommissie na de vergadering apart moesten gaan zit-
ten. Opnieuw werd duidelijk hoe groot de clubliefde binnen 
Spirit is, als ongeveer 35 personen zich afzonderen. Wanneer 
alle aanwezigen om beurten wordt gevraagd om zijn of haar 
ideeën te spuien met betrekking tot de komende check out 
van de jury, blijkt dat iedereen al volop heeft nagedacht 
over hoe en wat. Het ene voorstel buitelt over het andere 
heen. Aan het einde van de bijeenkomst, het is inmiddels 
rond half een, is er een actielijst met ruim 100 aandachts-
punten. Iedereen kan aan de slag.

Dinsdagavond opnieuw overleg. Wie dacht dat iedereen 
dinsdag overdag rustig aan zou gaan starten om alle plan-
nen verder uit te werken, had het goed mis. De vaart zat er 
al goed in! Wat een werk was er al verzet! In een uitstekende 
sfeer probeerde iedereen te vertellen wat er al was gebeurd, 
maar vooral ook wat voor ideeën er dinsdag in de loop van 
de dag weer waren ontstaan. De voorzitter deed zijn best 
om alles in goede banen te leiden, maar kon niet 

Door: Jan Verkade, het verhaal van het succes

De leukste amateurclub van Nederland!

Laatst vroeg iemand aan mij hoe ik bij Spirit verzeild was geraakt. Hij dacht dat ik 
pas sinds korte tijd bij de club rond liep. Toen ik hem vertelde dat mijn beide zoons er 
al zo’n 12 en 15 jaar voetballen en ik dus ook al zo lang bij Spirit kwam, keek hij mij 
verbaasd aan. Zo lang al? Hoe komt het dan dat je de laatste tijd pas zo actief bent? 

Ik moest even goed nadenken en toen wist ik het. “Ik ben besmet” zei ik. Besmet? 
Waarmee dan? “Met het Spirit virus” antwoordde ik. Wat is dat dan... het Spirit 
virus? Opnieuw dacht ik na en zei: “dat is als je langzaam maar zeker net zo 
enthousiast begint te worden als al die vrijwilligers die bij Spirit rondlopen en 
de kleur van je bloed langzaam verandert van rood naar geel-wit.” De ander 
begreep het.

Eerste bijeenkomst van de feestcommissie
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voorkomen dat er af en toe een kakofonie van geluiden de 
bestuurskamer vulde. Ach wat boeit het. Het was gezellig en 
voor een goede zaak!

Woensdag geen overleg, wel volop social media. Als je al 
een uurtje niets had gelezen, liep je al weer achter bij de 
actualiteit. Wat een gedrevenheid. Niets te veel, alles voor 
de club.

Donderdagavond weer bij elkaar. Laatste actiepunten door-
nemen, budgetten vaststellen, verkeersplan, versierplan, 
geluidsplan, horecaplan, vuurwerkplan, website updaten, 
laatste mails er uit... vol gas! Nog krap twee dagen, dan gaat 
het los. Morgenavond de generale repetitie. 

Vrijdagavond was de spanning echt voelbaar. De eerste ver-
moeide gezichten waren te zien en hier en daar een knauw-
tje of een afgebeten zin! Geeft niks, er is door iedereen hard 
gewerkt en er ligt een fantastisch plan. Kantine leeg, alle 
stoelen en tafels in de boshut. Enthousiaste dames waren al 
volop aan het versieren. Eric de Vendt en z’n mannen rolden 
de snoeren uit voor de geluidsinstallatie en de dranghekken 
werden op de juiste plaatsen gezet . Tijd voor de “generale.” 
Met de stopwatch in de hand werd het parcours afgelegd. 
Er leek tijd over te zijn. Nog een keer repeteren. Bezoek aan 
de bestuurskamer, dames kleedkamer en de kantine extra 
inplannen in het draaiboek. Nog een keer lopen aan de 
hand van de door Anne-Hendrik opgestelde digitale loop-
lijnen. Wat een kwaliteit hebben we toch binnen de club! 
Draaiboek definitief. De boel versierd. We gaan er voor!! Drie 
enthousiaste vrijwilligers bleven slapen in de kantine om 
hetgeen al klaar was te beveiligen. Geweldig toch!

Zaterdag, D-Day! Na een onrustige nacht werd ik al vroeg 
wakker. Vandaag was het eindelijk zover. Rond een uur of 
tien in de auto en op naar de leukste club van Nederland. 
Provinciale weg uit, links af richting Ouderkerk... De beel-

den!! Ze zouden toch geel zijn?? Hand in hand en naar mijn 
gevoel geniepig lachend, stonden ze daar. In plaats van het 
vertrouwde kanariegeel hadden onverlaten “onze” beelden 
rood geverfd. En dat was nog niet alles. Bij binnenkomst op 
het complex viel het direct op: een rode doelpaal!! Zal toch 
niet waar zijn!! Gelukkig bleef het hier bij. Later gingen de 
geruchten via Twitter, dat een aantal DCV supporters dit op 
hun geweten zouden hebben. Ach, het zij zo... hebben ze 
daar ook eens iets te lachen.

In de loop van de ochtend begon het complete circus bin-
nen te komen. Eerst een aantal mensen van Radio 538, even 
later de mensen van ING, verantwoordelijk voor het opbou-
wen van het penalty doel en de nodige reclame uitingen. De 
Spirit sjaals, t-shirt en andere clubattributen vlogen inmid-
dels al over de toonbank. En wat te denken van het weer! Dit 
kon niet meer stuk. Langzaam maar zeker begon de span-
ning op te lopen. Pieter, onze verkeersleider, meldde dat alles 
ok was. De geluidsinstallatie werd getest, het “ballonnen-
team” pompte alsof hun leven er vanaf hing en het parcours 
werd, nu in het bijzijn van alle betrokkenen, nog eens een 
keer afgelegd en op tijd gecontroleerd. De klok tikte door, 
12.00 uur.... 13.00 uur.... 14.00 uur. De spelers van het eerste 
liepen zich warm voor de oefenwedstrijd tegen BVCB. Henk, 
Jelmer, Jan en Roland staken zich in een strak pak en overal 
waar je keek zag je het geel worden. Het eerste ging met 

Door: Jan Verkade, het verhaal van het succes

De leukste amateurclub van Nederland!

Iedereen is er klaar voor! De jury arriveert voor de check-out

Foto’s: 
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Openingstijden:
Ma. t/m Wo. 8.00 - 19.00 uur
Do. en Vr. 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 7.45 - 17.00 uurDe Wetering 9 • Ouderkerk aan den IJssel • T: 0180 - 681581

De complete
supermarkt voor
al uw dagelijkse
boodschappen.

www.plus.nl

Nic Visser Kantoorwereld
Bermweg 224-226
2906 LG Capelle aan den IJssel

www.visser.nl
info@visser.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in het leveren van:
Kantoormachines

Kantoormeubilair

Computer supplies

Presentatiemiddelen

Papier en papierwaren

Schrijfwaren

Facilitaire producten

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!

Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen 

leverbaar!
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Vervolg: De leukste amateurclub van Nederland!

een achterstand de rust in. Normaal baalt iedereen daar van, 
nu boeide het niet écht. Andere zaken aan het hoofd. Nog 
een uur, dan zou het los gaan. 16.00 uur. De officiële aftrap 
van wat een fantastische happening moest gaan worden. 
Ik stapte op de tot podium omgebouwde  aanhanger, nam 
nog een slok water en startte met het draaiboek! WELKOM 
OUDERKERK!! WELKOM SPIRIT!!

Inmiddels was het plein voor de kleedkamers goed vol 
gelopen. Vanaf het podium was dit prima te overzien. Kijken 
of iedereen er een beetje zin in heeft. Oefenen van het 
aangepaste clublied, zou dat lukken? Snel werd de alter-
natieve tekst uitgedeeld en uit honderden kelen klonk het 
“... die kleedkamers komen, daar willen wij voor gaan...” Dat 
gaat wel goed komen! Zicht op “de oprijlaan” had ik niet. Om 
kwart over vier daar maar eens gaan kijken. Niet te gelo-
ven... wat een volk en wat een enthousiasme. “...zul-len we 
laten ho-ho-ren SP-IR-IT“ klonk het uit honderden kelen.  De 
spelers van het tweede stonden vooraan met fakkels in de 
hand, gereed om de jury een warm welkom te heten. Alles 
en iedereen was er klaar voor. 16.25 uur, Henk belt! Jury is 
vertraagd, een minuutje of tien. Hoe vangen we dat op? De 
muziek was tot half vijf geprogrammeerd en niemand zat er 
op te wachten dat ik nog tien minuten vol zou brullen. Even 
leek de sfeer weg te vallen, maar al snel kwam de bood-
schap: “De auto komt er aan!!” En wat er toen gebeurde! Het 
sportpark leek wel te ontploffen. Wat een herrie, wat een 
vuurwerk en wat een geluid van de 538 auto! Heel Ouder-
kerk trilde op z’n grondvesten... geweldig!

Ons ontvangstcomité, aangevuld met de locoburgemeester, 
de gemeentesecretaris, wethouder en “onze” ambassadeurs 
Stefan de Vrij en Ebi Smolarek, heetten de jury een warm 
welkom. Onze prachtige Spirit hostesses deelden een biertje 
uit en toen kon de checkout beginnen. Voorafgegaan door 
“time manager” Onno en vier gele Pieten werd koers gezet 
naar het pannaveld. Hier moesten in 5.38 minuten zoveel 

mogelijk punten worden gescoord in het ING penaltydoel. 
De geselecteerde spelers deden het uitstekend en over-
klasten de spelers van Quick Boys, waar de jury een week 
eerder was geweest. Daarna ging het hele gezelschap naar 
de kleedkamers 3 en 4 om de jury te laten zien wat de 
clubdroom is: het opknappen van de kleedkamers. Vervol-
gens op naar de volgende opdracht, het zingen van het 
aangepaste clublied en het meten van de decibellen die de 
zingende en juichende menigte met elkaar produceren. Wie 
anders dan ons clubicoon Eddie kan het clublied met zoveel 
enthousiasme en passie ten gehore brengen? Maar eerst de 
verkiezing  van de “man of the match” eveneens door Eddie. 
Eerst werden René Groen, Ryan Terlouw en Bjorn Zierts als 
mogelijke kandidaten naar voren geroepen. Gezamenlijk 
vormden de nummers van hun shirts het getal 538, als ode 
aan de gelijknamige zender.  Daarna was het de beurt aan 
Kevin van Vliet om daadwerkelijk als “man of the match” 
door Eddie te worden gekozen en met een knipoog naar de 
ING als een “leeuw van een speler” te worden omschreven. 
En wat er toen gebeurde!!... 1500 mensen, groot en klein 
brulden de twee coupletten van “ons clublied” vol overgave 
mee! Geweldig... wat een ontlading. Het kan haast niet an-
ders of de decibellenmeter moet op tilt zijn geslagen.

Daarna... op naar dé snack van dé club. Vol trots en onder-
steund door de drie Spirit dames, promootte slager Jan 
Mourik zijn met goud bekroonde snert. Het smaakte de jury 
uitstekend. Even een blik in de dameskleedkamer (zo willen 
we die andere ook graag opknappen) de bestuurskamer 
en de kantine en weer door naar de volgende opdracht: 
balvaardigheidspelletjes. We wisten al dat er binnen de ver-
eniging nogal wat clowns rondlopen, maar dat er ook zulke 
uitstekende goochelaars zijn!  Hans Kazan zou er jaloers 
op worden. De jury werd zeer aangenaam verrast. Wat een 
kwaliteit hebben we in huis! 

Snel, gezien de tijd,op naar de volgende opdracht. Dé club 
vrijwilliger. Bij Spirit lopen zoveel vrijwilligers rond en wordt 
er zo hard door iedereen gewerkt, dat je eigenlijk alle vrijwil-
ligers wel zou willen presenteren. De opdracht was echter 
duidelijk... het moest om 1 persoon gaan. Maandagavond 
nog, tijdens de ALV, had Dirk van Duijvendijk de Steef van 
Kooten penning ontvangen vanwege zijn grote betrok-
kenheid bij en inzet voor de club en met name nog zeer 
recent,  bij de aanleg van de twee kunstgrasvelden.  Onder 
strenge bewaking van twee beveiligers en getooid met een 
bijpassend kapsel en zonnebril, werd Dirk onder een Spirit 
vlag als Dirk Balotelli naar buiten gebracht. Als een volleerd 
toneelspeler stal hij vervolgens de show en de harten van 
de jury! Wat een succes.

De jury geniet van de soep van Slagerij Mourik

Foto: 
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. De Rabobank steunt de sporten waar we allemaal

graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort voetbalvereniging Spirit.

door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken

Vervolg: De leukste amateurclub van Nederland!

Dan volgt er een spektakel waar de jury geen enkele weet 
van heeft. Na een massale countdown van 10 naar 0, 
zwaaien de deuren van de kleedkamers open en komen er 
zeker 100 pupillen, gekleed in het kanariegeel, naar buiten 
gerend. Dit als symbool van de clubdroom.

En tot slot... het kippenvel moment!! Onder aanvoering van 
opnieuw Eddie klinkt uit 1500 kelen het “You’ll never walk 
alone” over het sportpark. Vuurwerk kleurt de lucht, terwijl 
honderden ballonnen, voor een groot deel voorzien van 
lampjes, worden losgelaten. Wat een geweldige finale!!

Dan is de checkout officieel afgelopen en het draaiboek uit, 
maar er is nog tijd over en Henk zal Henk niet zijn als hij hier 
niet dankbaar gebruik van maakt. Vol trots vertelt hij de jury 
nog maar eens wat een geweldige club Spirit wel niet is. En 
dat we alles met vrijwilligers doen en dus niemand betalen. 
En, dat we eigenlijk al gewonnen hebben, ongeacht de 
uitslag van de jury. Het laatste geloei ontsnapt uit de 1500 
kelen. We hebben de S... we hebben de P... we zijn de beste 
van allemaal!! Met een tas vol Spirit promotie artikelen, een 
grote taart en een Treffer Special, verlaat de jury het terrein. 
Nu wordt het wachten, nog drie lange weken!

Wat er daarna volgde was een lange, lange dorstige avond 
met ongelooflijk veel gezelligheid en een sfeer die alleen 
bij Spirit te vinden is. Een dag om nooit meer te vergeten. 
Een dag, uniek in de geschiedenis van de club! En zondag... 
gewoon weer al die vrijwilligers die alle zooi kwamen oprui-
men! Geweldige club toch?

De twee weken na de checkout werd duidelijk dat we 
behalve van Quick Boys, ook concurrentie kregen van v.v. 
Renswoude en GVVV uit Veenendaal. Van deze drie deelne-
mers leek v.v. Renswoude onze grootste concurrent te zijn 
voor de titel. De tijd zou het leren.

Dinsdag 10  december ontvangt onze voorzitter de 
volgende mail van de organisatie:
Zaterdag 14 december wordt de winnaar van “de leukste 
amateurclub van Nederland” bekend gemaakt. Om 13.45 
uur stopt er bij alle vier de finalisten een limousine met 
geblindeerde ramen. Zorg dat uw supporters op afstand 
blijven en niet naar binnen kunnen kijken. Als de deur open-
gaat en de voltallige jury naar buiten komt, bent u winnaar. 
Stapt er iemand anders alleen uit de auto, dan heeft een van 
de andere finalisten gewonnen.

Hoe bedoel je... spanning opvoeren? De mail en de hierbij 
gegeven beknopte informatie gaven al direct weer specu-
laties en waren aanleiding om opnieuw allerlei ideeën voor 
festiviteiten uit de kast te halen. De mails vlogen al weer 
over het scherm. Omdat de definitieve keuze van de jury in-
middels vast stond en mede gezien de winterfair in Ouder-
kerk, werd besloten om geen extra’s uit de kast te halen. Wel 
werd de Spirit aanhang via de website opgeroepen om weer 
massaal en in het geel gekleed om 13.30 naar het sportpark 
te komen om het officiële moment bij te wonen. Wat een 
spanning weer. Nog 4 dagen, dan weten we het eindelijk!!

Zaterdag 14 december, de grote dag. Om 12.00 uur zal 
Radio 538 beginnen met een live uitzending die voor een 
groot deel gewijd zal zijn aan de bekendmaking van “De 
leukste amateurclub van Nederland.”  Uiteindelijk zullen we 
om ongeveer kwart voor twee weten waar we aan toe zijn. 
Om een uur of half elf kan ik niet meer wachten en ga ik op 
weg naar de club. ”De twee van Ouderkerk” zijn nog steeds 
gehuld in het geel wit. Ze lachen me nu heel opgewekt  toe 
en lijken te zeggen dat het allemaal wel goed gaat komen. 
Heel anders dan een paar weken geleden toen ze in een 
ander tenue waren gehuld en zo geniepig keken!  Zouden 
zij de uitslag soms al weten? Wat “de twee” betreft... ze zijn 
echt “hot” in het dorp. De pers, de gemeente en zelfs de 
“veldwachter” zijn heel de week al in de weer geweest om 

Het waanzinnige feest in de kantineMeer dan 1500 bezoekers! Ongekend

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie www.VVSPIRIT.NL | 09CLUBBLAD 13/14 - NR. 2



Vervolg: De leukste amateurclub van Nederland!

Kerkweg 39
2935 AG  Ouderkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180 - 68 23 22
Fax: 0180 - 68 33 30

K.v.K. Gouda nr.: 29030818
Beconnummer: 401195

“HECO”
Administratie & Belastingen

Voor financieel advies, bemiddeling
en persoonlijke begeleiding.

Admiraliteitskade 85 (Tegenover Rest. Kaat Mossel) • André: 06 - 5268 9761
Simone: 06 - 4145 8571 • E: info@mscontessa.nl • www.mscontessa.nl

Een prachtige varende locatie voor uw feest 
of zakelijke bijeenkomst. Wij verzorgen uw 

evenement geheel volgens uw wensen. (max. 75 pers.)

“de vandalen” te vinden die de geel-witte kleuren hebben 
aangebracht. Ze zouden toch beter moeten weten!! Zeker 
drie weken niet buiten geweest?

Op het sportpark is het nog redelijk rustig. Drie comitéleden 
zijn bezig om buiten vlaggenlijnen op te hangen en uiter-
aard is er overal voetbal te zien, maar verder... stilte voor de 
storm? Handen uit de zakken en even helpen met die vlag-
genlijnen. Natuurlijk hebben we het met z’n vieren over de 
kansen die we hebben en de spanning die we allemaal toch 
wel voelen. Nog een uurtje of drie, dan zullen we het weten. 
Bas Jonker schiet me aan en weet te vertellen dat er “iemand” 
rond loopt die betrokken is geweest bij het beplakken van 
de vier limousines van Radio 538. Volgens zeggen zou alleen 
de auto die naar de winnende club gaat zijn beplakt en de 
overige drie niet. Ik schiet de betreffende persoon aan, maar 
die wil niets kwijt. Ook het aanbod om onder het genot van 
een broodje en een kop koffie elkaar nog eens goed aan te 
kijken slaat hij af. Jammer, nog steeds die onzekerheid. De 
voorzitter arriveert. Kort nachtje gehad. Vannacht tot half 
twee op de winterfair geweest en om 5.38 liep de wekker 
af! Toeval? Het is 12 uur en Radio 538 begint met de live 
uitzending. Het team dat naar de winnende club zal vertrek-
ken wordt geïnterviewd.  Wij ontleden elke zin om er vooral 
maar uit te kunnen halen dat ze richting Ouderkerk komen. 
Heeft geen nut, er is geen enkele link. Langzaam maar zeker 
begint het drukker te worden. Weer veel jeugd en veel geel-
wit. Ik word geroepen door Marc van der Wal. Hij heeft een 
vriend aan de telefoon die in een bus zit in Schoonhoven. 
Achter de bus rijdt een grote limousine van Radio 538. Ik 
vraag hem of de auto beletterd is, dit blijkt het geval te zijn. 
Zouden we dan toch? We beginnen elkaar steeds meer op 
te fokken. Pfffffffff. Half twee, tijd om naar de weg te gaan. 
Met z’n vieren kijken we de straat uit. Rode auto... groene 
auto... bestelwagen... Hummer!! Met belettering! Dezelfde als 
drie weken terug. Snel naar Henk gebeld. De auto stopt op 
afstand om vervolgens na enkele minuten weer in beweging 

te komen. Twee beveiligers lopen voor de auto uit. Dezelfde 
twee als drie weken geleden! Zou dit toeval zijn? We worden 
aangespoord om voor de auto uit te gaan rennen, anders is 
de ontknoping niet op tijd op de radio. Lang geleden dat ik 
zo hard heb gelopen. We komen aan op het inmiddels bom-
volle plein. Uit de radio klinkt live de stem van 538 vanuit de 
studio. Er is contact met de jury in de “winnende” auto. De 
radio stoort enorm!! Dit moet een voorteken zijn!! We tellen 
af: 5-4-3-2-1, de deur zwaait open en...

De adrenaline giert door de lichamen van alle aanwezigen. 
Het geel-witte bloed bereikt het kookpunt. Ik voel m’n 
stembanden protesteren, YES, WE ZIJN HET GEWORDEN!!! 
Onder enorm gejuich stapt de voltallige jury uit de hummer, 
gevolgd door de twee ING leeuwen en de promo dames 
van Radio 538. De voorzitter is in extase, flessen champagne 
knallen open, een cheque met het bedrag van €20.000,= 
wordt boven de hoofden van de menigte getoond. De beker 
met de grote oren voor de winnaar. ”We hebben de  S... we 
hebben de P... we hebben...” klinkt het uit honderden kelen. 
Er wordt geklonken, gedronken, gejuicht.... SPIRIT.... de aller 
leukste amateurclub van Nederland. De titel is van “ons.”

Later zou duidelijk worden waarom de jury voor Spirit heeft 
gekozen. Clubliefde, uitstraling, één grote familie, algehele 
betrokkenheid. “Wij zouden onze kinderen ook bij deze club 
laten voetballen.” Geweldige  argumenten toch?

Zaterdagavond vroeg iemand op de winterfair aan mij 
hoe ik zo betrokken ben geworden bij Spirit. Ik vertelde 
over de clubliefde die ik in al die jaren bij alle mensen 
had gezien en over en het virus waarmee ik besmet was 
geraakt. De ander begreep het. Toen dacht ik nog eens na. 
Virus... helemaal niet! Een virus gaat over, dit nooit meer. 
Geel-wit zit nu ook voorgoed in mijn bloed!

Jan Verkade

De 538-Hummer arriveert, de spanning loopt op.... De cheque en de beker... wij zijn DE aller leukste!!

Foto’s: 
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Van de voorzitter

Waar moet ik dit voorwoord mee beginnen? Met de fantas-
tische opening die we hebben meegemaakt van onze twee 
kunstgrasvelden waar naast vele vertegenwoordigers van 
het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat, ook vele 
sponsors, vrijwilligers en andere belangstellenden aanwe-
zig waren? Begin ik met die hele leuke buurtsportwedstrij-
den die zich op ons terrein hebben afgespeeld in het kader 
van Ouderkerk 750 jaar en die samen met Tennisclub Ou-
derkerk en Voleco zijn georganiseerd. Of met het feit dat 
we de eerste maanden van het seizoen op het veld weer 
heel veel leuk en sportief voetbal hebben gezien? Nee, dit 
voorwoord begin ik natuurlijk met onze uitverkiezing tot 
Leukste amateurclub van Nederland.

Daar waar ik in het laatste voorwoord van het vorige sei-
zoen nog mijn doelstellingen voor de middellange termijn 
formuleerde, namelijk de leukste club van west 2 te zijn, 
had ik niet kunnen bevroeden dat op 14 december een 
delegatie van Radio 538, de ING en de KNVB onze club 
Spirit uitriep tot allerleukste amateurclub van Nederland. 
Daaraan was natuurlijk wel het een en ander voorafge-
gaan. Heel veel mensen hebben via internet gestemd op 
onze club en ook heel veel mensen hebben binnen hun 
familie- en vriendenkring Spirit gepromoot om op ons 
te stemmen. En niet zonder resultaat want op 17 novem-
ber werden wij als 1 van de 4 finalisten genomineerd als 
kanshebber voor de Leukste amateurclub. En of we dat 
waren is een deskundige jury op zaterdag 23 november 
wezen bekijken. En wat een fantastische dag was dat: heel 
veel mensen hebben zich opgeworpen als vrijwilliger om 
deze dag tot een succes te maken. En daar zijn we meer 
dan in geslaagd, getuige ook de uiteindelijke uitslag. Maar 
prachtig vond ik het ook om te zien dat er heel veel rela-
tief nieuwe mensen opstonden om een rol te spelen bij de 
organisatie van de zogenoemde checkout. Een program-
ma waar door middel van een gedetailleerd draaiboek de 
jury een onuitwisbare indruk van onze vereniging werd 
gegeven. Een knap staaltje werk van deze fantastische 
groep mensen. Heerlijk om mee samen te werken, en ik 
zie nu al uit naar het eindfeest.

Want dat was onderdeel van de overwinning: naast de 
cheque van 20.000 euro waar we onze kleedkamers, 
verzorgingsruimte en scheidsrechterslokalen mee willen 
renoveren, krijgen we namelijk ook nog een fantastisch 
eindfeest met een echte 538-DJ  achter de decks en een 
barbecue voor de hele vereniging. Ook krijgen we een 
gasttraining van een ex-international.  Wanneer dit precies 
is weten we op dit moment nog niet, maar reken maar op 

de maanden mei of juni. Ik kijk er nu al naar uit met de-
zelfde groep mensen weer vorm te geven aan dit nieuwe 
hoogtepunt van de vereniging.

Helaas hebben wij de afgelopen maanden niet alleen 
hoogtepunten meegemaakt. We hebben ook te maken 
gehad met een zeer negatieve kant van een vereniging 
en dat is het ontvreemden  van kasgelden. Het feit dat 
dit gedaan werd door drie heren welke al jaren bij onze 
vereniging rondlopen en allemaal een functie vervulden, 
maakt het misschien wel extra zuur. Inmiddels zijn door 
het bestuur diverse maatregelen getroffen dergelijke 
zaken in de toekomst te voorkomen.

Inmiddels zijn we met de competities halverwege. Het 1e 
elftal lijkt na een zeer moeizaam begin de weg naar boven 
te hebben gevonden, en ook het 2e elftal presteert zeer 
naar behoren. Bij de standaardteams lijkt alleen het C1 
elftal het op dit ogenblik goed te doen.  Het aantal inci-
denten lijkt weer wat toe te nemen en dit baart mij toch 
wel enigszins zorgen.

Want reken erop dat we als leukste amateurclub van 
Nederland vanaf nu onder een vergrootglas liggen. Iedere 
misstap op of buiten het veld zal door anderen gebruikt 
worden om ons aan deze titel 
te herinneren. Wat dat betreft 
zullen we er met zijn allen voor 
moeten zorgen dat we niet 
alleen de leukste amateurclub 
van Nederland zijn, maar dat 
we vooral ook de leukste ama-
teurclub van Nederland blijven.

Maar wanneer ik iedere zater-
dag om me heen kijk, en ik zie 
die honderden enthousiaste 
mensen die allemaal 
het  beste met onze 
club voorhebben, 
heb ik daar alle 
vertrouwen in. 

Henk Lammertse
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We staan er soms van te kijken hoe voorzichtig er wordt omgesprongen met voetballers in de eredivisie. Het mooiste 
voorbeeld daarvan is Stefan de Vrij. Hij werkte in zijn vrije tijd aan zijn fysiek en Feyenoord stond op de achterste benen. 
En een speler hoeft maar een spierblessure op te lopen of er verschijnt een tweetje van Raymond Verheijen op het inter-
net, waarin de inspanningsfysioloog verkondigt dat van overbelasting sprake is. Periodisering lijkt het toverwoord. Is 
rust nu echt zo belangrijk voor een sporter? Van stilzitten word je niet beter en sterker. Toch?

Eindelijk! Op deze vraag heb ik met smart gewacht leden van De leukste amateurclub van Nederland. Eerst geef ik kort 
antwoord op de vraag: is rust nou echt zo belangrijk? Rust is essentieel. Je moet alleen weten wanneer je rust moet 
nemen en wanneer je gas moet geven.  Als je dat niet begrijpt moet je eens in een file gaan rijden met een nieuwe auto. 
Dan vooral veel gas geven en hard rijden, dan leer je het snel af want je rijdt je auto in puin. Rust is ook training! Rust is 
dus alleen nodig nadat je gas gegeven hebt. Heb je flink getraind dan moet je hiervan herstellen. Hoe lang? Dat hangt af 
van je training. Hoe pak je dit aan? Door periodisering! Periodiewatte?

De redactie in gesprek met Willem van Rij

Medisch (ver)antwoord

 ‘Periodisering’ in mijn ogen het meest gebruikte woord in 
trainerstaal, maar er zijn maar enkele trainers die het daad-
werkelijk beheersen. Ik zie ze overal voorbij komen en ze zeg-
gen meestal het volgende: “Ik werk met periodisering want 
dat wordt vanuit de KNVB geleerd, dus met mijn trainingsstof 
zit het wel goed.” Helaas blijkt vaak het tegendeel. Ik zal eerst 
eens uitleggen wat de begrippen periodisering en training 
eigenlijk betekenen.

Als je ergens beter in wilt worden moet je trainen. Trainen is 
het herhaaldelijk aanbieden van gestructureerde bewegin-
gen om een of meerder fysieke componenten te verbeteren 
of in stand te houden. Om het heel specifiek te doen wordt 
hierbij geadviseerd te meten in hoeveelheden intensiteit of 
frequentie van de lichamelijke of geestelijke (tactiek is ook te 
trainen) activiteit. Na training is het belangrijk rust te nemen. 
De rust die we nodig hebben hangt af van de intensiteit van 
de voorgaande training. Hoe zwaarder de training hoe meer 
rust we moeten hebben. 

Echter om te trainen heb je herhaaldelijk een dergelijke 
trainingsprikkel nodig, anders kan je steeds opnieuw begin-
nen. Een keer per maand trainen word je immers niet beter 
van. Dus enerzijds moet je rust nemen maar anderzijds moet 
er continuïteit in je training zitten. Dit lijkt elkaar te bijten en 
daarom moet je tot een compromis komen. Het compromis 
vind je in het verdelen van het trainingsproces in blokken 
van verschillende relevante eigenschappen die van belang 
zijn voor jouw sport. Iedere eigenschap komt hierin regelma-
tig aan bod maar niet te snel achter elkaar zodat er voldoen-
de rust tussen zit, maar je wel heel de week kunt trainen. Een 
willekeurig voorbeeld bij een krachtsporter: je traint vijf keer 
per week. Als je vijf dagen achter elkaar hetzelfde traint, raak 
je uitgeput. Je lichaam heeft te weinig tijd om hiervan te 
herstellen. Dus deel je, je training op in gebieden maandag 
benen en onderrug, dinsdag buik en bovenrug, woensdag 
rust (rust is ook training) donderdag borst en armen vrijdag 
conditie. Per 2 weken ga je steeds iets zwaarder. Dit opdelen 
in blokken waarbij je in een cyclus, die steeds terugkeert, 

stappen maakt om steeds beter te worden in de tijd heet 
periodiseren. Dit kan in een week, een maand een seizoen 
of zelfs in een paar jaar. Dit doen ze bijvoorbeeld bij Olym-
pische sporten. Periodiseren vindt haar oorspronkelijk dan 
ook in individuele sporten. Daar hebben we dus gelijk een 
heel belangrijk element wat binnen de voetbal periodisatie 
niet of nauwelijks aan bod komt. Periodiseren van een team 
is eigenlijk onmogelijk, iedereen heeft immers zijn eigen 
trainingsbehoefte en belastbaarheid. Welke training voor jou 
dus perfect is kan voor een ander niet genoeg zijn of juist 
te veel. Een algemeen programma biedt dus vooral houvast 
voor een trainer. Prima op zich. Echter een trainer moet dus 
in staat zijn om zelf te bepalen wie wat meer moet doen wie 
wat minder en wie er prima zit. Het trainen met hartslagme-
ting zou hierin een uitkomst bieden. Echter is niet elke club 
in staat zulke apparatuur aan te schaffen om nog maar te 
zwijgen over het vermogen de data die hier uit gegenereerd 
wordt op een juiste wijze te interpreteren. Dus blijft het natte 
vinger werk. Je hoopt dat je spelers toe zijn aan de stap die je 
als trainer op papier hebt staan. 

Meneer Verheijen is in dit gat gesprongen en heeft zijn nek 
uitgestoken om tot een methode te komen die dit houvast 
kan bieden. Hiervoor verdient hij respect! Maar de methode 
van Verheijen lijkt een monopolie positie te verkrijgen. Hij 
heeft een geweldige marketingstrategie door overal wat 
van te vinden op verschillende social media. En hij wordt 
gesteund door o.a. de KNVB waardoor heel Nederlands 
trainersland in de ban is van deze theorie. Het nadeel van 
meneer Verheijen zijn theorie en persoonlijkheid is dat 
hij weinig open staat voor kritiek dan wel revisie van zijn 
theorie, althans in het openbaar. De reden dat hij weinig te-
gengas krijgt is omdat er maar weinig mensen met verstand 
van zaken rond lopen binnen de voetbal wereld. Het is in die 
wereld nu eenmaal zo dat als je goed kan voetballen je ook 
een goede trainer bent. Je moet economisch is berekenen 
wie je aan het roer van een club zet en dus jouw  kapitaal laat 
beheren louter en alleen omdat hij tegen een bal aan heeft 
kunnen trappen. Een goed renpaard maakt nog geen goede 
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vervolg: Medisch (ver)antwoord

ruiter. Vraag aan 10 trainers 
wat hun doelstelling is van 
het geen ze aan het trainen 
zijn en misschien kunnen 
twee daarvan het je vertel-
len. De rest doet gewoon 
wat ze vroeger ook deden 
of een ander hebben zien 
doen. Nederland slaat dus 
door.  

Raymond Verheijen 

In veel gevallen heeft Verheijen gelijk. In voetbal gaat het 
steeds meer om commercie en geld. Als je kijkt naar de plan-
ning van schema’s binnen het voetbal dan is het eigenlijk 
vervalsing van competitie. Vooral als het gaat over inter-
nationals die bij hun club na terugkomst direct aansluiten 
bij de training en 2 tot 3 dagen later alweer vol aan de bak 
moeten in hun competitie. Na zo’n wedstrijd hebben ze 
soms ook nog behoorlijke reistijden, tijdsverschillen, jetlag 
etc. Dit wordt alleen nooit benoemd maar is essentieel, een 
dag rust geven aan dergelijke spelers zou een uitkomst zijn. 
Spelers uit bijvoorbeeld Zuid Amerika die na terugkomst 
geblesseerd raken in de training of eerstvolgende wed-
strijd zijn vaak nog niet uitgerust van de interland en de 
randzaken. Daarnaast is het bekend dat clubs die Europees 
actief geweest zijn en na 2 dagen weer competitie moeten 
spelen 40% meer kans hebben om te verliezen dan bij 3 
dagen rust. AZ bijvoorbeeld heeft in dit seizoen in 7 Europa 
league wedstrijden op donderdag gespeeld en op zondag 
alweer competitie moeten spelen.  Daarin heeft het 5 punten 
gehaald. Terwijl het in de weekenden zonder EL 19 punten 
haalde. Hier heeft hij gewoon een super sterk punt. 

Maar daar waar Verheijen hele goede inhoudelijke pun-
ten heeft gaat hij zijn theorieën  nu op alles en iedereen 
projecteren en vergeet hij dat ook andere factoren een rol 
spelen. Hierdoor lijkt er een soort angst te ontstaan voor de 
geest van Verheijen, ‘we mogen geen blessures hebben want 
anders zijn we aan het overbelasten’. Er lijkt een soort relatie 
te ontstaan tussen spierblessures en overtraining. Onzin! Wat 
hij soms vergeet is dat voetballers ook mensen zijn met een 
leven. In dat leven kunnen dingen spelen waardoor er meer 
stress is zoals druk vanuit de trainer, druk vanuit de fans, 
druk vanuit het gezin, familieproblemen, relatieproblemen 
etc. Deze stress uit zich in het lichaam waardoor je minder 
belastbaar kan worden en dus blessuregevoeliger. Dit hoeft 
niet altijd bekend te zijn bij een trainer, soms wordt het zelfs 
verzwegen. Op dat moment de oorzaak van de blessure 
gooien op het verkeerd aanbieden van training ligt niet 

zozeer aan die trainingstof maar aan het onvermogen van 
een staf dit soort oorzaken juist in te schatten. Dit ligt dus 
niet aan de training maar aan de stress die de speler ervaart. 
Deze ins en outs liggen niet op straat en dus het oeverloos 
kritiek uit oefenen via social media op elke blessure met als 
enig argument overbelasting door voetbaltraining vind ik 
zeer kort door de bocht.

Een ander punt van kritiek op de methode van Verheijen is 
dat hij geen kracht training in zijn methode toelaat. Vooral 
niet voor de benen. Hij vindt dat de krachttraining in het 
voetbal geïntegreerd moet zijn. Op dit punt ben ik het vol-
ledig oneens. Zijn theorie hierover is onderzocht op selecties 
(populaties) die af zijn. De selectie van Rusland, Korea en de 
Nederlandse selectie. Hierin zitten spelers die zoveel talent 
hebben en vaak fysiek in orde zijn dat ze dit alleen maar 
moeten onderhouden. Dus alleen maar hoeven te voetbal-
len. Echter deze zelfde theorie wordt gehanteerd bij clubs 
onderin de Jupiler League waar spelers vanuit de amateurs 
gehaald worden of jonge knaapjes van achttien vanuit de 
jeugd aansluiten. Deze spelers kunnen het niveau soms 
fysiek nog niet aan. Van drie keer per week trainen naar elke 
dag en van amateurs als tegenstander naar full profs. Het 
vraagt fysiek en mentaal veel meer. Het alleen maar mee-
voetballen zal niet voldoende zijn om de fysieke gesteldheid 
op peil te krijgen en houden. Blessure zou het gevolg kun-
nen zijn. Niet door overtraining maar door onderbelasting. 
Spelers zijn simpelweg niet sterk genoeg voor het niveau. 
Kracht training is hierbij onmisbaar. In landen met topcom-
petities is dit de normaalste zaak van de wereld. 
Op het moment dat je deze discussie aanzwengelt met trai-
ners in Nederland, krijg je nooit inhoudelijk goed antwoord. 
Soms hoor ik wel eens op de vraag waarom doe je geen 
krachttraining dat kracht training je langzamer maakt, je 
spieren korter of minder lenig. Deze prehistorische non-
argumenten zijn te verwachten van mensen die noch van 
de hoed noch van de rand weten. Die verhalen zijn ontstaan 
vanuit het bodybuilden, een totaal andere discipline dan 
een krachttraining toegespitst op voetbal. Sommige mensen 
hebben kracht training nodig om verder te komen. Om 
even op te komen voor onze Stefan. Wat je nergens leest 
is dat Stefan in de tijd dat hij apart trainde wel basisspeler, 
aanvoerder en international is geworden. Geloof me dat is 
niet gekomen door vaak tegen Pele aan te lopen of duels 
uit te vechten met lilliputters als Jordy Clasie. Hij is daardoor 
gegroeid en wist grenzen te verleggen, is hij in die periode 
ooit zomaar geblesseerd geweest? Nee! Hij is dus mede 
dankzij het trainen voor zichzelf uitgegroeid tot een belang-
rijke pijler in het basis team en tot een potentieel Nederlands 
selectiespeler. Ik ben niet heel goed in rekenen maar ik denk 
dat die trainingen Feyenoord ongeveer 1 tot 1,5 miljoen euro 
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Complete verzorging van: - Tuin- & Barbecuefeesten, - Bruiloften & Recepties, - Housewarming party’s, - Eerste paal & Openingen, - Kraamfeesten

- Barbecue
- Buffet
- Hapjes
- Lunch
- Tenten

- Partyverhuur
- Spelverhuur
- Springkussens
- Attracties
 Fun & Food

Doormanstraat 32
2901 AJ  Capelle a/d IJssel
T 010 - 450 83 16
E info@slagerijkok.nl
I www.slagerijkok.nl

vervolg: Medisch (ver)antwoord

opgeleverd heeft aan kapitaal omdat de speler Stefan meer 
waard is geworden. Laten we nog maar zwijgen over dat wat 
hij speltechnisch heeft opgeleverd voor het gehele team. Hij 
had het misschien moeten melden dat is iets anders. 

Het zegt veel over onze topsport mentaliteit in Nederland, 
treurig al zeg ik het zelf. Voetbal is hier geen topsport maar 
topentertainment. Waarom gaat een speler elders iets zoe-
ken, die vraag heb ik zelden voorbij horen komen? Waarom 
zou ik elders gaan zoeken als op mijn club het maximale van 
mij gevraagd word en ik merk dat ik beter sterker etc. wordt? 
Afgelopen zomer ben ik met mijn nieuwe bedrijf Motive 
to Move naar Amerika geweest om daar te kijken hoe ze 
omgaan met training en periodisering. We zijn daar bij de 
Amerikaanse voetbalbond, LA Galaxy en het basketbal ge-
weest. Elke Amerikaanse basketballer en de voetbal selectie-
zit in het krachthonk soms zelfs de dag voor de wedstrijd, het 
is heel normaal om kracht te trainen en is het een onderdeel 
van de training. Ze hebben er gespecialiseerde trainers voor. 
En nee dat zijn geen beulen van bodybuilders maar mensen 
die nadenken over wat een voetballer nodig heeft om beter 
te worden! Niet voor niets worden wij vaak als kleine kindjes 
onder de voet gelopen op Europees niveau en soms zelfs op 
Internationaal niveau, lees het laatste EK tegen Duitsland. De 
balans lijkt weg. Het is dat we zeer goed kunnen voetballen. 

Ik wil het wel eens omdraaien. Zorgt de cultuur die Verheijen 
onbedoeld creëert niet tot selecties die niet fit genoeg zijn, 
maar dit niet opvalt omdat ze in competities spelen waar 
heel veel trainers dezelfde methode gebruiken? Ligt dit aan 
de methode of laten wij veel te veel mensen zonder verstand 

van zaken toe in een relatief gesloten wereld? Zijn trainers 
in staat Verheijen zijn prachtige methodiek toe te passen en 
individueel te variëren? Kan een trainer zelf spelen met zijn 
stof? Weet een trainer wanneer hij spelers rust moet geven 
omdat ze een druk wedstrijd schema hebben en wie hij wat 
meer moet laten doen? Hoe wordt dit in kaart gebracht? 
Allemaal vragen waar jullie je niet druk om zullen maken, ik 
wel. Als jij denkt wat doe ik eigenlijk om fit te blijven als het 
gaat om gas geven en rusten dan heb ik de volgende tips. 
Bedenk nog eens waarom je bepaalde dingen betraint, dat 
dwingt jezelf ook weer eens tot nadenken en evalueren. 
Vraag jezelf ook eens af of je nu wel genoeg brengt in trai-
ningen en voldoende gas geeft. Of dat je misschien al weken 
op je tenen loopt en daardoor niet genoeg gas kan geven en 
dus hunkert naar een paar dagen rust. 

Zo’n grote sport, zo veel geld, zo veel salaris, 
zo conservatief, zo veel te winnen. 

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

www.topfysiotherapiekrimpen.nl

Sportfysiotherapie | Fysiotherapie | Oedeemtherapie
Dry-Needling | Echografie | Topsportbegeleiding
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Zoals jullie ongetwijfeld weten, willen we komende zomer onze kleedkamers 
gaan renoveren. Om de kosten te drukken willen we dit graag zoveel 
mogelijk in eigen beheer doen. We zijn hiervoor hard opzoek naar:

TegelzeTTeRs, sTucadooRs , loodgieTeRs, schildeRs, eTc.
die in de maanden juni t/m augustus ons hiermee willen helpen. 

Wilt u of kent u iemand die in deze periode (hoeft natuurlijk niet de gehele periode) 
de leukste amateurclub van Nederland wilt helpen, dan kunt u contact opnemen met: 

Piet dullaart
T: 06 - 518 140 65  e: p.dullaart1@kpnplanet.nl

gezocht: VAKMENSEN



Fietswereld Noorlander
Dorpsstraat 58 • Ouderkerk aan den IJssel

T 0180 - 681058 • E info@fietswereld-noorlander.nl

WWW.FIETSWERELD-NOORLANDER.NL

De Wetering 7
Ouderkerk a/d IJssel
tel. (0180) 68 12 37 “Ik kon toen twee dingen doen,” blikt Erwin terug. “Of ik ging 

met een sip gezicht langs de lijn staan of ik ging op zoek 
naar een andere rol in het voetbalwereldje.” Hij deed het 
laatste. “Het viel me op dat Spirit geen huisfotograaf had,” 
vertelt Erwin. “Niet dat ik nou zo heel erg bezig was met 
fotografie, maar ik heb het wel altijd leuk gevonden om te 
doen,” vervolgt hij. “Ik sprak erover met Willem van Rij en die 
overtuigde me om hier iets mee te doen. Ik heb vervolgens 
een camera gekocht en ben in de voorbereiding van het 
eerste elftal gewoon eens langs de lijn gaan zitten en foto’s 
gaan maken. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.”

Erwin maakte van zijn nieuwe carrière geen half werk, hij 
pakte de zaken serieus aan. “Ik ben direct begonnen met 
een opleiding fotografie in Breda,” vertelt hij. “Dat beviel zo 
goed dat ik er direct nog een jaar aan vast geplakt heb.” En 
hij keek verder. Hij meldde zich aan bij een persbureau en 
ontving van hen wat kleine opdrachtjes. Daarnaast zocht hij 
op het internet contact met andere fotografen. Hij legde aan 
hen zijn foto’s voor en vroeg naar tips om beter te worden. 
“Met één van hen had ik geregeld contact. Als ik vragen had 
kon ik altijd bij hem terecht,” aldus Erwin. Zonder geluk vaart 
niemand wel en het geluk van Erwin was dat de betreffende 
fotograaf stopte met zijn baantje als huisfotograaf van FC 
Dordrecht. Of dat niets voor hem was.

Hij ging op gesprek, werd aangenomen en plots was Erwin 
de huisfotograaf van “de schapenkoppen”. “Ik volg ze overal,” 
onthult Erwin. “Ik ben erbij bij zowel thuis- als uitwedstrij-
den en heb dit seizoen bijvoorbeeld ook de selectiefoto 
gemaakt.” Als ik Erwin vraag, naar de uitdaging van zijn vak, 
dan noemt hij het vastleggen van emotie. “Dat hoeft niet 
altijd blijdschap te zijn,” legt hij uit. “Soms zijn foto’s waarvan 
het verdriet valt af te lezen nog mooier.” De mooiste foto’s 
zijn echter de platen waarop beide emoties te zien zijn, 
vindt Erwin. “Een foto met daarop een juichende speler kan 
in principe overal gemaakt zijn,” vertelt hij. “Een doelpunt 
doet iets met de scorende partij, maar natuurlijk ook met 
de ploeg die het doelpunt tegen krijgt,” vervolgt hij. “Het 
vangen van al die emoties in één foto, ja dat zijn echt de 
mooiste platen voor een fotograaf.”
Baalmomenten daar ontkom je als fotograaf echter ook niet 
aan, weet Erwin inmiddels uit ervaring. “Nee, ik heb het nog 

niet meegemaakt dat mijn kaartje vol was op het moment 
suprême,” zegt hij lachend. “Maar natuurlijk mis je wel eens 
wat. Ik heb echt moeten leren kijken als een fotograaf. In het 
begin keek ik nog teveel als liefhebber. Dan volg je voor-
namelijk de bal, terwijl er ook zoveel omheen gebeurt. Een 
opstootje tussen twee spelers, een trainer die zijn dug out 
uitkomt: er valt genoeg vast te leggen. Ik heb ook geleerd 
dat wanneer het spel na een overtreding even stil ligt, dat 
niet het moment is om je zojuist gemaakte foto’s even te 
checken. Juist dan gebeurt er vaak van alles op het veld.”

Al doende leert men en Erwin merkt dat hij het vak steeds 
beter onder de knie krijgt. “Mijn gevoel voor timing en ook 
het kiezen van positie worden steeds beter,” constateert hij. 
“Ik kies nu steevast positie aan de kant van de aanval van 
“Dord”. “Foto’s van doelpunten en de daaropvolgende los-
komende emoties blijven nu eenmaal favoriet bij mensen.” 
Erwin is de eerste die toe zal geven dat ook de factor geluk 
een rol speelt binnen de sportfotografie. “Natuurlijk moet je 
soms het geluk hebben dat een juichende speler precies jou 
kant op rent, dat kun je van tevoren natuurlijk niet plannen. 

Toen Giovanni Korte debuteerde voor Dordrecht maakte hij 
direct een doelpunt en rende precies mijn kant uit. Daar zat 
geen enkele andere fotograaf. Dat zijn wel kleine genietmo-
mentjes.”

Het gaat hard met Erwin. Ruim twee jaar geleden begon hij, 
nu al is hij de vaste huisfotograaf van Dordrecht. Daarnaast 
is hij sinds kort één van de fotografen 
van VI Ima-
ges voor 
welke 
club hij al-
lerhande 
sporten 
door heel het 
land vastlegt. Zijn opdrachten 
worden steeds talrijker, zijn len-
zen steeds groter: een flitsende 
start van een nieuwe carrière. 
Erwin heeft gemerkt dat je moet 
knokken voor een plekje in “het 

Door: Maarten Tissink

Erwin Spek: Klik met de camera

Een geluk bij een ongeluk, kun je het achteraf wel noemen. Op dat moment, zo’n twee-en-half jaar geleden, was dat 
echter wel anders. Erwin Spek moest noodgedwongen stoppen met voetbal, de sport waar hij zo van hield. Jarenlang 
stond hij tussen de palen, in zijn laatste seizoen als keeper schipperde hij tussen het tweede en derde elftal van Spirit, 
maar het ging gewoon niet meer. Hij kwakkelde al een hele tijd met een vervelende blessure en nam toen de beslis-
sing: zo hoefde het voor hem niet meer. 
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Autorijschool

Arie vAn Deventer

Esdoornlaan 3
2923 EG Krimpen a/d IJssel

Telefoon 0180 - 551 042
www.arievandeventer.nl

Tevens zijn wij gespecialiseerd in versnelde opleidingen!Aanbieding 10 rijlessen e 385,-

nu ook voor motor- en bromfietslessen !!

SERIEA ST RE.NL

SERIEA ST RE.NL

Boezemweg 1 • 2941LG  Lekkerkerk
T: 0180 66 1221 • www.tankstationdeboezem.nl

Tankstation De Boezem

openingstijden:
Ma. t/m Vr. 6.00 - 22.00 uur
Zaterdag 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 20.00 uur

tAnKstAtion, snACK & sHop, AAnHAngWAgenVeRHUUR

vervolg: Erwin Spek: Klik met de camera

Giovanni Korte scoorde bij z’n debuut

wereldje”. “Je moet waardering van de andere fotografen 
echt verdienen. Je ziet ze vaak denken: daar heb je er weer 
één. Pas als je steeds terugkomt en als ze zien dat je echt 

wat kan, spreken ze je aan. Ik vind dat niet erg en wil me-
zelf graag bewijzen.” Zijn ambities? “De eredivisie,” zegt hij 
zelfverzekerd. “En die is dichterbij dan je denkt,” vervolgt 
hij. Dordrecht staat momenteel bovenaan in de Eerste 
divisie. Zou mooi zijn als ze promoveren, dan promoveer 
ik lekker mee!”

Erwin Spek Fotografie
T: 06 - 422 555 61
E: info@erwinspekfotografie.nl
I: www.erwinspekfotografie.nl

Door: Eric de Vendt

overzicht bekervoetbal
Het seizoen 2013-2014 heeft in de bekerpoules 6 win-
naars opgeleverd, die daardoor verder mogen bekeren 
in de 2e ronde. 

Spirit 1, dat UNIO, Ommoord en Schoonhoven achter zich 
liet, moest het opnemen tegen Hoofdklasser Jodan Boys. 
Daar eindigde het bekeravontuur met een 5-0 nederlaag. 

Spirit 3 werd eerste in de poule door Rohda’76 2, Alexan-
dria’66 3 en Schoonhoven 2 voor te blijven. De 2e en 3e 
ronde hebben zij ondertussen ook al gespeeld. Beide con-
frontaties eindigde met strafschoppen. Tegen FC Maense 2 
bleef het 0-0, maar werd er met strafschoppen gewonnen 
met 8-7. In de 3e ronde bleven de Ouderkerkers steken. Na 
een 4-4 gelijk spel ging FC ’s Gravenzande 4 via de penalty 
stip door naar de volgende ronde (3-4). 

Spirit 5 won van CVC Reeuwijk 3 en Sportlust’46 in de uit 
3 teams bestaande bekerpoule. In januari wordt in de 2e 
ronde VVOR 4 de tegenstander.

Spirit 7 haalde ook de 2e ronde. Nadat er afgerekend werd 
met Gouda 4 en Linschoten 3 wacht nu in januari de con-
frontatie met Jodan Boys 10.

Spirit E3 werd ook poulewinnaar. Zonder te verliezen (2 
keer werd gelijk gespeeld) eindigde het gelijk in punten 
met Stolwijk E1 op de eerste plaats. Met een beter doelsal-
do werd de eerste plaats door de Ouderkerkers ingenomen. 
Over de 2e ronde is op het moment van schrijven niets 
bekend. 

Spirit F4 is de laatste poulewinnaar. Alle wedstrijden wer-
den gewonnen. Met 4 punten voorsprong op de nummer 2 
(Ammerstol F1) en een doelsaldo van 38 doelpunten voor 
en slechts 7 tegen, mag het in januari gaan opnemen tegen 
Stolwijk F2 (2e ronde).
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AUTOSCHADE
ZIJDEPARK

•	Haal-	en	brengservice

•	gratis	vervangend	vervoer

•	complete	scHade-afwikkeling
	 met	verzekeringsmaatscHappij

Zijdepark 8B

2935 LB  Ouderkerk aan den IJssel

T 0180 68 22 63 • F 0180 68 12 15
E info@autoschadezijdepark.nl
I www.autoschadezijdepark.nl

* U bent niet verplicht om bij het op de groene kaart vermelde 

 schadebedrijf te repareren. Neem contact met ons op!

wij	repareren	voor	alle

verzekeringsmaatschappijen*

Van Wijnen Stolwijk B.V. 
Benedenkerkseweg 48 
Postbus 45 
2828 AA Stolwijk 
T 0182-34 80 00 
F 0182-34 27 24 
stolwijk@vanwijnen.nl 
www.vanwijnen.nl 

KerKweg 131a • OuderKerK a/d IJssel • 0180 - 68 13 08 • InfO@gOudrIaantranspOrt.nl • www.gOudrIaantranspOrt.nl

De strijd 
is gestreden

en gewonnen!

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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Tekst: Maarten Adriaanse

Maarten over...

Ha die Tiss,

Ken je nog die serie van vroeger: All Stars. De serie over 
7 vrienden die al sinds de F-jes met elkaar in één team 
spelen en inmiddels bij de lagere senioren van het 
legendarische Swift Boys hun kunsten vertonen?

Uiteraard, als ras-voetballer heb jij gesmuld van deze serie. 
Dan herinner jij je vast en zeker nog wel de titelsong: 
‘’Groen als Gras’’ 

Het refrein ging als volgt: ‘’We waren groen
    Groen als gras
    Groen, groen als gras
    Groen, groen als gras
    Dat pas gemaaid was
    Groen als gras’’

Laatst zat ik een herhaling van deze serie te kijken en be-
kroop mij, tijdens het horen van dit refrein, een gevoel van 
nostalgie. Nu hoeven wij onszelf nog geen veteranen te 
noemen, maar onbewust moest ik terugdenken aan onze 
jeugdjaren. Trainen op het modderveldje achter veld 2. De 
jeugd van tegenwoordig kent dit veld niet eens meer. Die 
kennen alleen de huizen die er nu staan.

Bij elke bal die je verkeerd speelde had je een goed 
excuus, namelijk de vele molshopen die daar lagen. Na de 
training een buikschuiver maken op het strookje van veld 
2 wat onder water stond en vervolgens met kleding en 
al onder de douche. Eenmaal onder de douche vandaan 
woog je tas ongeveer 10 kilo zwaarder dan op de heen-
weg, maar een plezier dat we hadden.

De jeugd van tegenwoordig groeit op met kunstgras. 
Die weten niet eens meer hoe ze een buikschuiver moe-
ten maken. De geur van pas gemaaid gras herkennen ze 
niet meer. 

Ben ik nu een oude zeur aan het worden en is het kunst-
gras in het amateurvoetbal onvermijdelijk? Jij stond toch 
meer te boek als een technisch begaafd speler, misschien 
kijk jij hier wel heel anders tegenaan. Ik ben benieuwd!

Tot snel,
Maarten

Een oude zeurpiet (of mag ik dit niet zeggen)

www.VVSPIRIT.NL | 26CLUBBLAD 13/14 - NR. 2



Tekst: Maarten Tissink

Maarten over...

Ha Adriaanse,

Vroeger was alles beter, leuker en mooier? Sorry, maar zo 
klink je wel een beetje als een ouwe vent, een veteraan. 

Natuurlijk waren dat prachtige tijden. Maar een veld waar 
de bal soms verdween in een kuil of stil bleef liggen in een 
plas, dat is toch niet meer van deze tijd. 

Als je, zoals Spirit voorstaat, verzorgd, aanvallend voetbal 
wilt spelen en met de jeugdelftallen een rol van betekenis 
wil spelen in de hoogste klassen, dan heb je goede velden 
nodig. We willen op zaterdag immers geen modder-figuur 
slaan. Liever drie punten dan tien kilo kleding in de tas.

Ik ben het met je eens dat niets zo lekker is als op gras 
voetballen, maar dan wel met de nadruk op gras. Ama-
teurclubs hebben nu eenmaal niet de faciliteiten om hun 
velden heel het jaar door “biljartlaken-proof” te houden. 
Na een potje of zes is het beste er wel vanaf en moet je 
uitkijken voor enkelverzwikkingen.

Als ik dus moet kiezen, dan verkies ik het comfort van 
plastic boven de geur van het gras en technisch verzorgd 
voetbal boven hotse-knotse-begonia-voetbal.  Niets zo 
frustrerend als die prachtige pass die je in gedachten had, 
een rollertje over de zijlijn wordt, omdat de bal vlak voor 
je hem raakt tegen je scheenbeen stuitert.

Ik ken All Stars ook en ik weet zeker dat onvoorwaardelijke 
vriendschappen in het voetbal zullen blijven bestaan, ook 
op kunstgras.

Ken jij dat ene liedje nog? 
“Plastic, it’s fantastic”!

We spreken elkaar,
Maarten

Foto: 
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Expert Gego
Raadhuisplein 43, Krimpen a/d IJssel, (0180) 512990
krimpenaandeijssel@expert.nl, www.expert.nl
Van experts kun je meer verwachten.

De alles-in-één 
Expert!

BESTE SERVICE 
Voor, tijdens en na 
aankoop

DESKUNDIG ADVIES 
Persoonlijk en objectief

TOPKWALITEIT 
Beste merken en 
nieuwste modellen

door: Gert Visser

Sportvrienden
In dit stukje wil ik het hebben over voorspellingen in de 
voetballerij.  Het is tenslotte rond de jaarwisseling ook de 
tijd van terugblikken en vooruitkijken. Ik ga hier in op een 
aantal voorbeschouwingen die door vele ‘analisten’ in het 
begin van de competitie werden gedaan. Over opportunisti-
sche meningen en hoe het ‘in de voetballerij’ kan verkeren.   

PSV bleek na de eerste speeldagen de gedoodverfde kam-
pioen. Het speelde fris voetbal en analist Jan Mulder had de 
nieuwe Cruijff ontdekt in de persoon van Bakkali. Volgens 
een leger andere ‘kenners’ was het nieuwe centrum van 
Oranje nu ook bekend: Bruma en Rekik. 

Ajax was ook geen echte kampioenskandi-
daat. De ploeg van Frank de Boer leverde 
te veel spelers in en leek in crisis, met 
name vanwege het vertrek van Erik-
sen en Alderweireld.  Daarbij kwa-
men ook nog eens de blessure 
van sterkhouder Siem de Jong, 
het seizoen was volgens de 
kenners hoegenaamd verloren. 
Zeker in de wetenschap dat de 
club niet meer wilde investeren 
in nieuwe spelers van buiten. 
Vitesse zou geen enkele rol van 
betekenis spelen na de transfers 
van Büttner, Bony en Van Ginkel. 
Feyenoord was zeker kanshebber 
voor de titel omdat de ploeg met 
veel internationals hoegenaamd  in-
tact bleef en alleen maar zou groeien.  

We zijn nu een aantal maanden verder 
en maken de balans op.    

PSV zit in een algehele crisis en trainer Phillip Cocu ligt 
zwaar onder vuur. Oud-voorzitter Harry van Raaij luidt de 
noodklok. Bruma en Rekik zijn inmiddels door vele kenners 
te licht bevonden voor Oranje. Ajax sluipt inmiddels naar de 
top en won zelfs van Barcelona met spelers die in septem-
ber nog in de Jupiler League tegen Emmen speelden. Het 
gaat hier om Cillessen, Denswil en Klaassen. En wat zijn 
deze spelers opeens goed. Zelfs ‘opperanalist’ Jan Mulder is 
opeens weer lyrisch over Ajax. Vitesse is inmiddels koploper, 
zelfs zonder de geblesseerde sterkhouder Theo Janssen.   

En dan Feyenoord. Het verloor de eerste drie competitie-
wedstrijden, ondanks het feit dat de ploeg bij elkaar bleef. 
De critici brandden met name de verdediging af.  Toch 
klimt de ploeg nu gestaag op de ranglijst, is de kritiek op 
de verdediging gesmoord en is het voor de titel zeker niet 
uitgeschakeld.     

Dan was er de afgelopen maanden ook de discussie over 
het niveau in Nederland.  De algemene mening was dat het 
Nederlandse voetbal afzakte naar een bedenkelijk  niveau. 
In diverse praatprogramma’s werd gesproken over de 
‘Mickey Mouse’  competitie. Veel vermaak, maar zonder kwa-
liteit. Het Nederlandse voetbal was ten dode opgeschreven. 
En wat Europees voetbal betreft, overwinteren in Europese 
competities zal uitzonderlijk worden, laat staan een rol 
spelen in de Champions League. Tussendoor kwalificeerde 
Oranje zich wel indrukwekkend voor Brazilië.  Volgens ‘ken-
ners’ vanwege de zwakke tegenstand.     

Bij de clubs die zich nu langzaam herstellen is het 
opvallend dat zij niet in paniek raakten bij mindere 

resultaten en de technische staf bleven steunen. 
Ongetwijfeld komt ook PSV er weer bovenop 

en lijkt de ommekeer na de sensationele winst 
op FC Utrecht aanstaande. Dat is 

een voorspelling die ik in ieder 
geval durft te doen.   

O ja, er werd nog een 
andere voorspelling 

gedaan: Ronald Koe-
man zou de nieuwe 
bondscoach worden. 
Dat stond min of 

meer vast, en ieder-
een kon daar wel mee 

leven. En nu lijkt Guus 
Hiddink uit de hoge hoed 

te komen.  Ik wil hier maar 
aangeven dat het kan verkeren 

in de voetbalwereld.  

Ik ben benieuwd naar de situatie aan het einde 
van de competitie in het voorjaar. Ongetwijfeld hebben de 
kenners dan weer een plausibele uitleg. Ik voorspel dat zij 
in ieder geval een verhaal hebben waaruit zal blijken dat ze 
het allemaal al hadden zien aankomen.   

En onze eigen club? Opvallend is dat Spirit zo’n beetje de 
Feyenoordweg volgt. Ook de eerste drie wedstrijden verlo-
ren en nu gewoon op een plaats in de subtop. Trainer Kees 
van der Poel bleef rustig,  zette zijn poppetje op de juiste 
plaats, gaf vertrouwen aan een nieuwe lichting spelers en 
het plezier straalt er weer van af. Een knappe prestatie van 
de selectiegroep en de leiding. Een voorspelling? Ik zie Spirit 
dit seizoen zeker een prijs pakken en nacompetitie spelen. 
Voor alle duidelijkheid: ik ben geen ‘kenner’, maar wel fer-
vent Spiritsupporter.

gert Visser
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GOED GEFIKST

ZO’N ZAAK WAAR JE 

ZEKER WEET DAT 

ZE ÉCHT ALLES HEBBEN

EUROPART 
KRIMPEN AAN DE IJSSEL

Expeditieweg 2
2922 HN

0180 - 590340
europartkrimpen@planet.nl

WINKELCENTRUM 
CRIMPENHOF

WWW.EUROPART.NL

SLIM HUISHOUDELIJK ONDERHOUD
ONDERDELEN      ACCESSOIRES      REINIGEN      SERVICE      REPARATIE

www.scherpverpakkingen.nl

Omdat uw product
het beste verdient
Folie • Verpakkingsmachines • Lineaire weegmachines  

Golfkarton • Hardkarton

door: Maarten Adriaanse

Buitenspel: ode aan de vrijwilliger
Elke amateur(voetbal)vereniging kan niet zonder: De enorme toewijding van haar vrijwilligers. Waar om ons heen 
verenigingen moeten fuseren, of soms nog erger failliet verklaard worden, presteert Spirit het om uitgeroepen te 
worden tot allerleukste amateurvoetbalvereniging van heel Nederland.

Niet dat dit nieuws bij de meeste als een verrassing kwam, 
want ook zonder deze verkiezing van Radio 538 en de ING 
wisten wij dat al wel. Maar het is wel leuk dat er nu een 
keer landelijke bekendheid aan wordt gegeven. Maar wat 
maakt Spirit nou de leukste vereniging van Nederland? 
Is dat het feit dat er heel veel gestemd wordt via internet 
d.m.v. reclame op de sociale media? Is dat het feit dat er 
vuurwerk de lucht in gaat als er een grote limousine aan 
komt rijden? Is dat het feit dat er lekkere erwtensoep 
klaarstaat voor de radio dj en zijn collega juryleden?

Ik wil het toch graag anders benaderen, ik kijk liever naar 
de individuen achter al deze acties die wij zien.

Genoeg stemmen halen om in de top 4 te belanden is 
geen toeval, daarvoor zijn verschillende vrijwilligers dag 
en nacht aan het lobbyen geweest. Dat er een groots en 
warm onthaal plaats kon vinden voor de juryleden van 
de verkiezing was niet een toevallige samenloop van 
omstandigheden. Dat was tot in de puntjes georganiseerd 
door mensen, die naast hun dagelijkse werkzaamheden, 
geen seconde gerust hebben voordat alles vlekkeloos zou 
verlopen. Mensen die zich volledig belangeloos inzetten 
voor de mooiste club van Nederland.

En nu, bij zo’n grootschalig evenement, steekt iedereen 
zijn of haar nek uit. Iedereen wil een fractie harder en snel-
ler lopen om te laten zien dat wij dat enorme geldbedrag 
echt verdienen.

Met enorm veel trots kan teruggekeken worden op een 
roerige periode, met als hoogtepunt de uitverkiezing tot 
leukste vereniging van Nederland. Een ieder die zich daar-
voor heeft ingezet verdient een dikke, hele dikke pluim.

Maar zoals in de topsport vaak mooi wordt gezegd; aan de 
top komen is eenvoudig, daar blijven is een stuk lastiger. 
Dat vereist een enorm aantal vrijwilligers die er alles aan 
doen om een ieder binnen de vereniging betrokken te 
houden binnen deze grote familie. Ook nadat de prijs voor 
de leukste amateurclub is binnengehaald. Spirit kan al 
jarenlang leunen op een grote groep vrijwilligers die zich 
geen moment rust gunnen en dag en nacht in de weer 
zijn voor de club. Maar er zullen altijd extra handen nodig 
zijn. Dus laten we er met z’n allen voor zorgen dat Spirit 
niet alleen de leukste vereniging van Nederland is, maar 
dat Spirit ook de leukste vereniging van Nederland blijft!

Maarten Adriaanse

iS op zoEK Naar:
KEUKENPERSONEEL

Langs deze weg hopen we op ouders/verzorgers, opa of oma, vriendin of vrouw, vriend of man of gewoon
iemand die ons op zaterdag wil komen helpen in de keuken van: 09.00 - 14.00 uur of 14.00 - 18.00 uur.

En niet zomaar nee bij de leukste en gezelligste keukenploeg van DE leukste amateurclub van Nederland! 
Wij garanderen veel plezier en een hoop lol want ja daar staan we voor! 
Heb je zin???? Bel of stuur een mail en kom gezellig bij ons in de keuken.

Namens alle keukenprinsessen en onze enige keukenprins. 
We wachten op je....

Mirella Slot
T: 06 - 430 248 63
E: mirellaenjohn@hotmail.com
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TENNIS HOCKEY ZWEMMEN VOETBAL

Koperwiek 54 • 2903 AE  Capelle a/d IJssel • T: 010 - 451 78 10 • E: info@keansport.nl • www.keansportwebshop.nl

- 15% korting op alle niet 

 afgeprijsde artikelen voor Spirit-leden.

- Orginele                        clubkleding van v.v. Spirit

 exclusief verkrijgbaar bij KEAN-SPORT.

- Ook voor overige sporten bent u bij ons aan het goede adres.

DE SPECIALIST VAN DE REGIO!
Het nieuwe clublogo op de kledinghier verkrijgbaar!

Door: Marc Advocaat

Uitdagingen genoeg!

2013 zal altijd het jaar blijven waarin wij de ‘leukste club van 
Nederland’ zijn geworden. Een geweldig succes. Maar aan 
zo’n eretitel kleeft uiteraard de verplichting hard te blijven 
werken om het continu weer beter te willen doen. Ook van-
uit de jeugd willen we hier onze bijdrage aan leveren.  

De afgelopen jaren is binnen de jeugd hard gewerkt om een 
goede basis neer te zetten. Dit is niet zonder resultaat geble-
ven en we zien dan ook dat de toestroom van nieuwe leden 
enorm groot is. Met de eretitel ‘Leukste club van Nederland’ 
zal deze toestroom eerder toenemen dan afnemen. Dit is na-
tuurlijk geweldig om te zien, maar aan de andere kant bete-
kent dit ook dat we telkens weer voor de uitdaging staan om 
bij de jeugd goede trainers voor de groepen hebben staan, 
dat er op zaterdag voldoende leiders aanwezig zijn, dat we 
voldoende kader hebben voor activiteiten als een jeugd-
kamp en jeugdtoernooien, dat er voldoende scheidsrechters 
zijn etc etc. Dit betekent weer dat er nooit voldoende vrijwil-
ligers zijn en met het groeien van de jeugdafdeling hebben 
we er alleen maar meer nodig.

Met het toenemen van het aantal jeugdleden is de ver-
wachting dat de kwaliteit van de spelers omhoog zal gaan 
en dat daarmee de jeugdteams op termijn op een hoger 
niveau kunnen gaan spelen. Dit is voor een club als Spirit van 
groot belang. Bij Spirit halen we in principe geen spelers van 
buitenaf en dat betekent dat we constant afhankelijk zijn van 
de toestroom van nieuwe talenten uit de jeugd. Enkele jaren 
geleden is binnen de jeugd van Spirit een ‘technisch hart’ 
neergezet die ervoor moet zorgen dat dit steeds beter gaat. 
En het niveau zien we jaarlijks omhoog gaan. De spelers in 
de jeugd krijgen steeds meer technische bagage. Daarnaast 
leren de ouderen junioren op tactisch gebied veel zaken die 
ze in de senioren kunnen gebruiken. Bij dit alles houden we 
voor ogen dat plezier voorop moet staan. Jongens en meis-
jes beginnen met voetbal omdat ze het leuk vinden en dat 
moeten ze dan ook altijd bij Spirit kunnen vinden 

De komende maanden gaan we kijken of het mogelijk is om 
hetgeen dat we op technisch gebied hebben neergezet naar 
een hoger niveau kunnen krijgen. Helaas heeft ons hoofd 
jeugdopleiding aangegeven dat hij door drukke werkzaam-
heden elders hier voorlopig geen bijdrage aan kan leveren 
en dat betekent dat we voor Marc een vervanger moeten 
vinden. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een tweetal 
technisch coördinatoren. Stuk voor stuk belangrijke functie 
om onze ambities te realiseren en het is dus ook topprioriteit 

om deze zo snel mogelijk door goede mensen te laten ver-
vullen. Hier gaan we dan ook hard mee aan de gang.

Gaan er zaken mis binnen de jeugd van Spirit? Helaas wel. 
Met name op het gebied van waarden en normen is het 
van groot belang dat we met zijn allen de kernwaarden die 
we met elkaar hebben afgesproken ook naleven. De laatste 
maanden zijn we enkele keren opgeschrikt door berichten 
van de KNVB waarin zij aangeven dat waarnemers onregel-
matigheden bij wedstrijden van ons hebben geconstateerd. 
Dit is iets wat we als Spirit altijd zullen proberen tegen te 
gaan. Wij willen bekend staan als een nette vereniging en 
verwachten van onze spelers, begeleiders en kader dat zij 
dit uitdragen. Daarnaast willen we ook dat een ieder die een 
functie binnen de jeugd bekleed zich bezig houdt met het 
beter maken van ‘onze’ kinderen en niet met randverschijn-
selen zoals tegenstanders, scheidsrechters, ouders van de 
tegenstanders, grensrechters etc.  Wij zullen het komende 
halfjaar hier weer, met betrokkenen en de waarden en 
normen commissie, proberen een stap in te zetten zodat het 
plezier langs de velden alleen maar verder zal toenemen.

Zoals de meeste van jullie wellicht al in de pers hebben gele-
zen zijn vanaf 1 januari 2014 de regels aangaande het alco-
holgebruik veranderd. Deze veranderingen heeft met name 
gevolgen voor de jeugdspelers van Spirit in de A en B-juni-
oren. Waar in het verleden spelers vanaf 16 jaar hun eerste 
pilsje mochten drinken is deze leeftijd nu opgetrokken naar 
18 jaar. Dit heeft tot gevolg dat spelers nu pas gedurende 
hun laatste jaar in A voor het eerst alcohol mogen nuttigen. 
Als Spirit ontmoedigen wij drankgebruik in de jeugd en voor 
spelers die nog geen 18 jaar zijn is het verboden om drank 
te drinken bij onze club. Wij zullen in de komende maanden 
verschillende activiteiten gaan ondernemen die dit beleid 
ondersteunen zodat het voor een ieder ‘normaal’ wordt dat 
niemand onder de 18 jaar nog drank drinkt. 

Dat brengt mij terug bij de titel van dit stukje: “Uitdagingen 
genoeg”. Zoals uit bovenstaande blijkt hebben we het ko-
mende halfjaar veel op de agenda staan. Als er mensen zijn 
die hier een bijdrage kunnen leveren aan deze doelstellingen 
dan horen wij dit graag. Voor alle vrijwilligers die nu al van 
alles doen bij de leukste club van Nederland liggen er het 
komende half jaar dus weer vele uitdagingen in het verschiet 
en ik zie ernaar uit om deze met zijn allen op te pakken. 

Marc Advocaat

Wat vliegt de tijd toch. Het eerste half jaar van het seizoen 2013/2014 zit er al weer op. Een mooi moment om eens terug 
te kijken wat we het afgelopen halfjaar met de jeugd allemaal hebben weten te bereiken maar ook om vooruit te kijken 
naar onze plannen voor 2014.
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Gespecialiseerd in houten kozijnen, vervanging van bestaande kozijnen, verbouwingen en nieuwbouw

Zijdepark 4
Ouderkerk a/d IJssel 

T: 0180 - 68 42 93
F: 0180 - 68 49 54

E: info@spekkozijn.nl
I: www.spekkozijn.nl

Nieuwbouw - Dakopbouw - Aanbouw - Dakkapel - Verbouwing - Betonwerk - Houten & Kunststofkozijnen

Lageweg 42b
Ouderkerk a/d IJssel

T: 0180 - 68 15 32
F: 0180 - 68 12 55

E: info@cspekbv.nl
I: www.cspekbv.nl

Net iets
meer dan

andere clubs

Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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Hét adres voor uw:
Feest, Diner, Lunch, Buffet, Receptie & Meeting

Abelenlaan 1a | Ouderkerk a/d IJssel | T: 0180 - 68 2163 / 06 - 5377 3772

Ook interesse in een onderhoudscontract
of een nieuwe CV-ketel

Bel of mail ons voor contact of een afspraak:
Tel.: 0180 - 682200 / 06 - 5475 2267 • E-mail: dirk.versteeg@hetnet.nl

J.C. Lekkerkerker
Kaaswetering 5 • 2935 CZ  Ouderkerk a/d IJssel

Tel. 06 - 286 499 73 • www.korade.eu

Het adres voor kozijnen, ramen en deuren
in kunststof, aluminium en hout

Het bedrijf voor vakwerk, services en lage prijzen

De Wetering 1 • Ouderkerk a/d IJssel
tel: 0180 - 684000 • www.speksnijder-mode.nl

Brandbeveiliging Brandbeveiliging 
• Levering en onderhoud van alle
 brandblusmaterialen.
• Levering en onderhoud van alle
 veiligheids en EHBO middelen.
• Aanleg/reparatie/testen brand-
 blusleidingen en installaties.
• Aanleg scheepvaart en 
 Off-shore brandblusinstallaties.
• Aanbrengen brandwerende doorvoeren.
• Flowmetingen op bluswatersystemen.

Stormsweg 4 • 2921 LZ  Krimpen aan den IJssel
T: 0180 - 525835 / 06 - 26036657 • E: info@reverbrandbeveiliging.nl

WWW.REVERBRANDBEVEILIGING.NL

Door: De redactie

pupillen van de week

SPIRIT - NEPT./ScHIEbROEk    3-2
Zaterdag 7 december 2013
 
Toen mijn vader vertelde dat ik Pupil 
van de Week mocht zijn tijdens de 
wedstrijd van Spirit 1 vond ik dit heel 
spannend.

Hoe het deze dag is gegaan had ik 
helemaal niet verwacht. Ik moest mij 
melden bij de kamer waar de scheids-
rechters zaten en nog meer mensen 
en er werd door een vriendelijke 
mevrouw gevraagd of ik iets wilde 
drinken. Toen kwam de mevrouw 
binnen die mijn vader had gesproken. 
Toen ging die mevrouw vertellen hoe 
de dag eruit ging zien. Ik kreeg een 
‘Spirit Pupil van de Week’ voetbalshirt 
aan en een bal met een stift. 

Daarmee ging ik naar de kleedkamer 
van het eerste elftal en schreven de 
jongens allemaal hun naam erop.

Toen gingen we allemaal het veld op 
om warm te lopen. Ik dacht dat het 
heel moeilijk zou worden, maar dat 
viel gelukkig mee. Ik moest eerst rustig 
lopen en daarna heel hard rennen. Na 
de warming-up gingen we terug naar 
de kleedkamer en gaf de trainer de 

laatste aanwijzingen aan de spelers. 
Daarna mocht ik met de wedstrijd-
bal het veld oplopen en gingen alle 
spelers en de scheidsrechter op een rij 
staan. Ik kreeg van alle spelers, ook van 
de tegenstander, een hand. Daarna 
mocht ik een muntje van 50 cent in de 
lucht gooien, omdat er bepaald moest 
worden wie de aftrap mocht nemen. 

Toen mocht ik zelf de aftrap nemen en 
proberen een doelpunt te maken bij 
de keeper van Neptunus/Schiebroek. 
Helaas schoot ik naast, want ik vond 
het een hele grote keeper. Na de aftrap 
heb ik de eerste helft in de dug-out 
gezien. 

Spirit stond in de rust met 3-0 voor. 
Uiteindelijk werd het nog spannend 
en is het 3-2 geworden. In de rust 
ging ik terug naar de ontvangstkamer 
en kreeg ik nog weer iets te drinken, 
een lekker speculaasje en een tosti. 
Daarna kreeg ik nog een vaantje, een 
programmaboekje en een heel mooi 
certificaat. Ik had al een bal en een 
voetbalshirt gekregen. Ik ben met alles 
heel erg blij.

De jongens deden allemaal heel erg 
aardig tegen mij, waardoor ik het 

minder spannend vond. Al met al vond 
ik het heel erg leuk en wil ik iedereen 
bedanken die deze dag voor mij heel 
bijzonder heeft gemaakt.

Tristan Jansen
Spirit F2

SPIRIT  -  STRIJEN   2 - 1
Zaterdag 28 september 2013

Ik moest om twee uur in de bestuurskamer zijn, want ik was 
pupil van de week bij Spirit 1 en daar kreeg ik een mooie bal 
en een oorkonde. 

Daarna mocht ik naar kleedkamer van Spirit 1 en kreeg ik van 
iedereen een handtekening op de bal. Daarna mocht ik met 
de warming up meedoen, dit was best zwaar. Met de reserve-
spelers heb ik gevoetbald. 

Aan de hand van de scheidsrechter ben ik het veld opgegaan 
waar ik de aftrap heb gedaan. Gelukkig heb ik na de aftrap 
gescoord en mocht ik bij de spelers in de dugout zitten. 

In de rust kreeg ik in de bestuurskamer een Fanta en een 
tosti. Het was een spannende wedstrijd, die Spirit gelukkig 
met 2-1 gewonnen heeft  Op het eind  werden er nog heel 
veel minuten extra gespeeld. De spelers en ik waren heel blij 
dat er drie punten waren gehaald.

Ik wil Spirit bedanken voor de hele leuke middag dat ik pupil 
van de week was!

Het was echt super!!
groetjes Taeke
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Meer dan 220 artikelen voor knallend en spetterend vuurwerk voor 31 december. 
Bezoek onze website voor meer info: www.vza-vuurwerk.nl

Stormpolderdijk 34
2921 LL Krimpen a/d IJssel

Telefoon: 0180 - 510 411
E-mail: theo@vza.xs4all.nl

Administratie kantoor

Verzorgt de:
- Administratie

- Loonadministratie
- Fiscale zaken

- Samenstellen jaarrekening

En alle voorkomende belasting aangiften
voor ondernemers en particulieren. 

         

     
VZA

Stormpolderdijk 34
2921 LL  Krimpen a/d IJssel

Tel.: (0180) 510 411
E-mail: theo@vza.xs4all.nl

Constructiebedrijf

BERMHOEK TECHNICS ENG. B.V.

Stormpolderdijk 34
2921 LL  Krimpen aan den IJssel

Telefoon: (0180) - 514 688
Fax: (0180) - 514 355

E-mail: bermhoek@tele2.nl

• Laswerk

• Klein constructiewerk

• Groot constructiewerk

• Zet en knipwerk

• Materiaal: ijzer, roestvrijstaal en aluminium

• Wij werken met de modernste 

lasapparatuur. Tevens een zetbank, 

quillotineschaar en wals aanwezig

• Prijsopgave op aanvraag

Vervolg: Pupillen van de week

SPIRIT  -  HELLEVOETSLuIS   2 - 0
Zaterdag 12 oktober 2013

Op dinsdag werd er gebeld dat ik was gekozen om pupil te 
zijn. Ik vond het heel leuk, maar ook een beetje spannend. 
We moesten al vroeg op Spirit zijn, om 14:00 uur. Hetty heeft 
uitgelegd wat we gingen doen. Ik kreeg toen een vaantje, 
een diploma en een bal. 

Ook moest ik een pupil-van-de-week shirt aan. Toen gingen 
we naar de kleedkamer. Op de bal gingen de spelers hun 
handtekening zetten.  

Toen gingen we naar het veld voor de warming-up. We 
renden veel over het veld en deden ook oefeningen. Daarna 
mocht ik met 3 jongens schieten en passen. 

Met Arie gingen we naar de scheidsrechter, die uitleg ging 
geven. Bij het hek van het veld moest ik wachten. We liepen 
in een lange rij naar de middencirkel en gingen tossen. Ieder-
een gaf mij een hand. Ik mocht de aftrap nemen en liep toen 
naar het doel van de tegenstander en... ik scoorde! 

De eerste helft heb ik in de dug-out gezeten bij de wisselspe-
lers en de trainer. Het was 1-0. In de rust kreeg ik een patatje 
en een flesje cola.

Het was een heel leuke middag. Bedankt!! 
Levi Simons

SPIRIT - NSVV    3-2
Zaterdag 2 november 2013
 
Ik was pupil van de week en al heel de week ervoor in blije 
afwachting. Het was dan ook een geweldige beleving.

Met de grote jongens in de kleedkamer, een mooie bal met 
handtekeningen erop verzameld (echt een super aandenken) 
en dan ook nog op het veld mee warm spelen. Hij voelde zich 
de koning te rijk.

En voor Spirit een belangrijke wedstrijd tegen NSVV. Heel 
ingespannen, met een rood hoofd van de concentratie stond 
hij tussen de eerste elftalspelers op het veld en werd goed 
bezig gehouden door Julian Rook.

Toen even terug naar de kleedkamer om daarna mee het 
veld op te lopen, helemaal vooraan, naast de scheidsrechter. 
In de rij om handen te geven en daarna nog het leukste: de 
aftrap en richting keeper van NSVV.

Met een aantal mooie passeerbewegingen was Olaf de 
verdediging te slim af en ook de keeper zette hij op het ver-
keerde been! Het gevolg een heel mooi doelpunt, laag in het 
het midden van de goal.

Snel het veld verlaten, de scheids nog een handje geven en 
in de dug-out de eerste helft gekeken. Het werd een goede 
wedstrijd, spannend, met in de tweede helft een gunstige 
ontknoping: net voor tijd naar 3-2 overwinning! Precies wat 
Spirit 1 nodig had.

Om een lang verhaal kort te maken:
Olaf heeft enorm genoten en zijn ouders, 
opa en oma en vrienden ook. Bedankt!

groetjes Olaf
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Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Bezoek nu onze site:
WWW.DJDIRK.INFO

Voor boekingen: T 06 22 73 26 95 - E info@djdirk.info E info@djdirk.info

Wij maken uw feest

tot een muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

SPORTIEVE AMbITIES 
In het huidige amateurvoetbal is het een gegeven dat 
je met een minder gevulde sponsorpot niet op het 
allerhoogste sportieve ‘amateurniveau‘ kunt acteren. In 
de top van het amateurvoetbal gaan enorme bedragen 
om, met name rond de selecties. Spelers worden ieder 
jaar ‘gehaald’ en fors ‘betaald’. Spirit kan niet wedijveren 
met verenigingen uit de hoogste klassen, maar dat 
wil niet zeggen dat de club geen ambities heeft voor 
een hogere klassering. Zeker wel. Ook Spirit wil met 
haar selecties op een zo hoog mogelijk niveau acteren, 
maar wil daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden bie-
den voor recreatieve voetballers, nu en in de toekomst. 

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

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

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

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

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

De mogelijkheden

Sponsorkader v.v. Spirit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE SPONSORMOgELIJkHEDEN:
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door: Cees van Vliet

De harde Kern

Voor de harde kern begon het seizoen met een oefenwed-
strijd in Pijnacker tegen D.S.V.P op 24 augustus. De wed-
strijd werd met 1 - 3 verloren en Wiggert verloor 98 procent 
van zijn net gekochte bak patat toen een afzwaaiende bal 
met vlotte vaart zijn maaltijd torpedeerde en met een fraaie 
boog belandde zijn frieten als vogelvoer op straat. Maar 
ondanks de nederlaag was de lach gelukkig terug en het 
seizoen geopend. 

Om op dit moment een column te vullen met tekst die 
nog enigszins inhoud heeft valt verdraaid nog niet mee. 
Daarom in sneltreinvaart wat opvallende zaken die wel de 
moeite waard zijn. Een nieuwe hoofdtrainer, Kees v/d Poel, 
die voor ons dus niet echt nieuw is, twee hagelrubber nieu-
we kunstgras velden en een fraai gerenoveerde toiletgroep. 
Het door Jan-Piet aangelegde Pannaveldje voor de jongste 
jeugd moet genoemd worden en voor duizendpoot Dirk 
een ander trekkertje om over de prachtige nieuwe paden 
te karren. 

De opening van het nieuwe hoofdveld was best een hoog-
tepunt maar de wedstrijd die volgde was een draak van een 
wedstrijd en wordt door Bolnes met 0 - 3 gewonnen. De 
wijze mannen besloten daarom geen “man van de wed-
strijd” te benoemen, daar niemand een “voldoende ‘‘ wist 
te behalen, aldus de echte harde kern.

De harde kern besloot dat voorzitter Henk Lammertse dik 
verdiend de champagne kreeg aangereikt voor zijn enorme 
inzet de twee nieuwe kunstgrasvelden te kunnen realise-
ren. Een onverwacht hoogtepunt in november was de no-
minatie voor de leukste amateurclub van Nederland. Deze 
column is wat aan de korte kant en daarom wil ik eindigen 
met een gedicht. 

Met dit gedicht eindigde ik als vijfde bij de tweejaarlijkse 
wedstrijd om “Polderdichter’’ van het jaar te kunnen 
worden.

Dan rest mij nog, namens alle harde kernleden, u allen 
een sportief en gelukkig nieuwjaar te wensen. 

En dan bij Hoevelaken rechtsaf.
cees van Vliet

De polder, de dichter

Ik mag de polder dichten, maar vraag me niet waarom, 
want open is hij juist zo prachtig met kerkjes aan de horizon. 

Een groene vlakke waard tussen dijken en rivieren, 
ingevuld met mensen, vissen, vogels en polderdieren.

Met pasen al een pinksterbloem, de herfstaster bloeit later, 
de bij zorgt voor stuifmeel en gezoem, de eenden voor gesnater

De libelles zweven boven ‘t water, de ruisvoorn ruist eronder, 
donk’re wolken pakken samen, met als gevolg 
bliksem en gedonder.

Als regendruppels ploepen in de sloot, gaan de kikkers kwaken,
de uil zal bij schemer ‘oehoe’ roepen en de vleermuis zal ontwaken. 

Na de zwoele nacht de ochtenddauw, met natte spinnendraden,
dan kleurt de lucht weer blauw en de zonnebloem 
strooit haar zaden.

Elke vogel zingt zijn eigen lied, onder de beuk vallen de noten, 
onze polder hoef je niet te dichten, het wemelt van de sloten!
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Werkplaats:
Harmanshoeve 12
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Adres voor reparatie, onderhoud en APK,
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Verkoop:
IJsseldijk West 28
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omdat u eraan toe bent

en u betaalt geen les teveel!

Kijk voor onze interessante
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Bij ons haalt u gewoon uw rijbewijs
omdat u eraan toe bent

en u betaalt geen les teveel!

Kijk voor onze interessante
tarieven op de website:

www.autorijschoolallride.nl

door: De redactie

Wist u dat...

door: Henk Lammertse

Waarom speelt Spirit in geel?

• Wessel Dammers (assistent trainer 
Spirit C1) een prof contract heeft 
getekend bij Feyenoord;

• Cees van Vliet meedeed met de 
verkiezing van polderdichter; hij 
een tijdje terug een briljant gedicht 
instuurde... iets in de trant van ‘over 
een polder valt niet te dichten, het 
wemelt van de sloten; hij eindigde 
met 4 anderen in de halve finale; hij 
droeg tijdens het voorlezen overigens 

met trots zijn spiritspeldje; die van 40 
jaar want die van 50 jaar zat op een 
ander jasje;

• Rick Sterk de tactische bespreking 
met F6 met playmobilpoppetjes doet; 
of het de wedstrijdresultaten ten 
goede komt liet hij in t midden;

• tijdens de ALV weer een aantal 
leden in het zonnetje gezet zijn: 40 
jaar lid: Richard van Erp en Andre 

den Ouden; 50 jaar lid: Henk van der 
Weijden; 60 jaar lid: Bert van Vliet, Jan 
Docters van Leeuwen;

• Dirk van Duijvendijk tijdens de ALV 
de Steef van Kooten penning uitge-
reikt kreeg voor zijn vele werkzaam-
heden van het afgelopen jaar.

Regelmatig word ik gebeld door een van onze oprichters, de 
heer Aart Mourik. Op dat soort momenten gaat het meestal 
over het wel en wee van de vereniging of zijn de vragen wat 
algemeen van Aart (flauwe woordspeling) maar een aantal 
weken geleden had Aart een raadsel voor mij, welke hij het 
wel waard vond om in de Treffer te vermelden. 

Hij vroeg mij namelijk of ik wist hoe het kwam dat Spirit in 
gele shirts speelt? Welnu, Aart heeft het me uitgelegd:
Net na de oorlog, toen Spirit net was opgericht in oktober 
1945, was er niet aan goede voetbalshirts te komen. Niet 
alleen ontbrak het aan geld, maar waar haalde je 11 dezelfde 
shirts vandaan? Gespeeld werd op het terrein aan de huidige 
Harmanshoeve, en de schuur van “vrouw” de Koning diende 
als kleedruimte annex washok.  En juist die vrouw de Koning 
wees de oprichters van Spirit (Aris Maat, Jo de Hoop en Aart 
Mourik) erop dat na de oorlog voedseldroppingen zijn gedaan 

met parachutes en dat ze haast zeker wist dat 1 parachute 
terecht was gekomen op het land van Boer Borreman aan 
de overkant. De jongens van toen trokken de stoute schoe-
nen aan, en vroegen aan Boer Borreman of zij de parachute 
mochten hebben om shirts van te maken, maar deze wilde er 
aanvankelijk geen afstand van doen. Na heel lang doorzeuren 
werd de parachute toch meegegeven en vervolgens heeft 
vrouw de Koning er 11 shirts van weten te maken. En u raadt 
het al: die voedseldroppingsparachutes waren geel, en dus 
speelde VV Spirit vanaf dat moment in het geel. 

Ben alleen benieuwd of onze nieuwe kledingleverancier Quick 
de kleur geel die destijds de parachute had in hun collectie 
heeft. Bedankt Aart, voor deze interessante wetenswaardig-
heid

Henk Lammertse

v.l.n.r.: Henk Lammertse, Bert van Vliet, Jan Docters van Leeuwen en Henk v/d Weijden Dirk van Duijvendijk
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door: Malcolm Osseweijer

op 5 / 2014

Allereerst wil ik vanaf deze plaats ie-
dereen een gezond en sportief 2014 
wensen. Misschien klinkt het een 
beetje stom, maar als bijna geobse-
deerd door het cijfer 5 komt er voor 
mij ongetwijfeld ook een succesvol 
2015 achteraan, maar achterom kij-
kend, was natuurlijk de hoofdprijs in 
de verkiezing “leukste amateurclub 
van Nederland”, georganiseerd door 
538, iets waar Spirit nog jaren op 
kan teren. Het gevoel dat wij met z’n 
allen voor deze bijzondere vereni-
ging hebben, werd in een ontlading 
van saamhorigheid gevierd, toen 
op 14 december de limousine in 
Ouderkerk z’n deuren opende en het 
538-trio de prijs aan onze voorzitter 
kon overhandigen. 

Op de meest recente Algemene Le-
den Vergadering, werd door dezelfde 
voorzitter nog een zwarte bladzijde 
uit het Spirit-boek belicht. Enkele 
vrijwiliggers hadden het verschil 
tussen mijn en dijn niet meer weten 
te maken en waren in deze praktijk 
betrapt. Toch is een groot gedeelte 
weer in de Spirit-kas teruggevloeid, 
omdat de naaste familie de scha(n)
de niet op de schouders wilde 
torsen. Zij hebben op eigen initia-
tief een goede afspraak met onze 
penningmeester weten te maken. 
Dit laatste verleidde mij er mede toe 
om komend jaar zitting te nemen in 
de Kascommissie, hoewel mijn zoon 
achteraf beweerde dat het ook te 
maken had met de inhoud van de 
wijnkelder van de nieuw gekozen 
penningmeester René Boers.

Ook een ander aspect van onze ver-
eniging trok mijn aandacht. Namelijk 
het feit dat grofweg 50% van  Spirit, 
jeugdleden zijn, 25 % senioren en 
de rest, waaronder ondergetekende, 
rustende leden. Rustend is in dit 
opzicht wel relatief, want degene 
die, zeer verdiend, de Steef van 
Kooten Penning in ontvangst mocht 
nemen, is iemand die als rustend lid 
te boek staat, maar zich natuurlijk 

zeer verdienstelijk inzet voor de 
vereniging. Gedurende de check-
out van 538 stond onze eigen Dick 
Balotelli in de schijnwerpers en wist 
de jury te imponeren, in zijn speciale 
Spirit outfit.

Ook de regionale functie van Spirit 
werd aan de hand van de leden op-
bouw belicht, want meer dan 50 % 
van onze leden komt uit het aanpa-
lende Krimpen aan den IJssel. Ook ik 
heb Ouderkerk in 1993 verlaten om 
me te vestigen in Krimpen, maar Spi-
rit blijft in je hart zitten. Toch wil ik 
me ook op een andere manier inzet-
ten voor Krimpense leden van Spirit 
en ben recentelijk op de kieslijst van 
de lokale partij “Stem van Krimpen” 
geplaatst. Ik hoor u al denken, op 
welke plaats dan wel. Ja, inderdaad 
op 5. Dus tijdens de komende ge-
meenteraadsverkiezingen verwacht 
ik veel steun uit het Spirit kamp.

Terug naar Ouderkerk, waar ons 1e 
elftal onder leiding van Cees van der 
Poel, uitstekend gebruik maakt van 
de 3-punten regel, door zich met 
slechts 1 gelijkspel, terug te vinden 
op een keurige 3e plaats. Brielle 
lijkt nu al niet meer te achterhalen, 
maar via de na-competitie zijn er 
nog volop kansen. Ook Spirit 2 doet 
goed mee, door, in een spannende 
competitie, op een 6e plaats met 
slechts 4 punten achterstand op 
de koploper de feestdagenstop in 
te gaan. En wat bij ons thuis ook 
gevierd werd, was het feit dat het 2e 
de minst gepasseerde verdediging 
in z’n klasse heeft, met slechts 15 
tegendoelpunten.

De 20.000 Euro zullen zeker een 
goede bestemming krijgen in de 
verbetering van de kleedkamers 
en met 2 kunstgrasvelden beschik-
ken we natuurlijk over het mooiste 
complex in de hele Krimpenerwaard. 
Wat wensen we onszelf dan nog 
voor de toekomst. Misschien spelen 
in de 1e klasse, hoewel dat de vorige 

keer niet echt goed bevallen is. De 
jeugd opleiding in de breedte nog 
sterker neer zetten en nog meer na-
druk leggen op het klaarstomen van 
jeugdspelers op de hoofdmacht van 
onze vereniging. Goede voorbeel-
den zijn dit jaar weer Stefan Bitter en 
Ryan Terlouw, die zich in de selec-
tie hebben weten te spelen. Zoals 
goeroe JC al jaren predikt, hoeven 
de jeugdteams geen kampioen te 
worden, maar moeten spelers op 
de weg naar het 1e zoveel mogelijk 
onder een bepaalde druk kunnen 
spelen, waardoor ze sterker worden. 
Dit laatste ontbreekt mijns inziens 
nog steeds een beetje in de lange 
termijn visie binnen Spirit. Maar 
hiermee wil ik zeker niet het goede 
werk van het jeugd bestuur onderuit 
halen, want er is niets mooiers dan 
op een zaterdagochtend het terrein 
aan de Sportlaan te betreden en 
door alle vrijwilligers zoveel passie 
en devotie gegeven te zien worden 
aan Spirit. Je gaat er toch een beetje 
van houden.....

High 5!!
 
Malcolm Osseweijer
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