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COMMENTAAR:

Wat een jaar heeft Spirit achter de rug! De uitver-
kiezing tot Leukste Amateurclub van Nederland in 
december, de nominatie voor beste Jeugdopleiding 
van het land en de prima prestaties van het eerste 
elftal: het kon allemaal niet op. Een groot compli-
ment voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen. 

Nu is het tijd voor vakantie. Tijd om uit te rusten, 
na te genieten en vooral ook om weer bij te tanken. 
Spirit staat immers nooit stil en volgend seizoen 
wachten er weer tal van mooie uitdagingen. Er 
moeten weer elftallen worden getraind, wedstrij-
den worden gefloten, bardiensten worden gedraaid 
en Treffers gevuld. 

Voor nu een fijne vakantie en tot volgend seizoen!
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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

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
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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:)
Jan-Willem Baas Spirit 1 t/m 4 T: 06 - 14789257
Sandra Kooij - van Duijvendijk Spirit 5 t/m 10 T: 0180 - 684448
Afzeggingen jeugd vóór donderdagavond 19.30 uur bij desbetreffende wedstrijdsecretaris.

AANSPREEKPUNTEN: 
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding T: 06 - 51460578
Jan de Jong Aanspreekpunt bar & keuken T: 06 - 42451737
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Wilt u een iemand een mail sturen, kijk dan even op www.vvspirit.nl onder het kopje 
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CONTRIBUTIE: (incl. Bondskosten)
• Senioren k 168,00 • Rustende leden k 50,00
• Jeugdleden k 133,00 • Donateurschap met clubblad k 35,00
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Van de voorzitter

Wat hebben we een seizoen achter de rug. Een van onze 
club-iconen, Gert Visser, schreef het onlangs al in een 
column op de site, maar wat is er veel gebeurd...

Weten we het nog: door een perfecte samenwerking met het 
bestuur en ambtelijk apparaat van de gemeente Ouderkerk, 
hebben we het voor elkaar gekregen twee kunstgrasvelden 
van de allernieuwste en beste soort neer te leggen. Als klap 
op de vuurpijl werd daar ook nog eens een keurig geasfal-
teerd pad om heen gelegd. We vinden het nu allemaal al weer 
heel gewoon, maar in tijden van crisis, en aan de vooravond 
van een gemeentelijke herindeling, is dit ECHT uniek te noe-
men beste mensen. Ondertussen waren tijdens de zomerstop 
de toiletten volledig gerenoveerd, en werd het clubhuis nog 
meer een representatief plaatsje voor voetbalminnend Neder-
land. De opening werd verricht door onze sportwethouder 
Theo Segers, die hierbij geassisteerd werd door alweer twee 
van die heel belangrijke mensen bij Spirit, Dick van Duijven-
dijk en Wiggert Hazenbroek. Helaas bleek de openingswed-
strijd van Spirit 1 hierbij niet helemaal mee te willen doen in 
de feestvreugde, want een opmaat werd gedaan naar een 
slechte seizoenstart (drie wedstrijden, nul punten), maar onze 
hoofdtrainer Kees van der Poel, zou Kees niet zijn wanneer hij 
toen al niet voorspelde dat het allemaal wel goed zou komen. 
En inderdaad: het kwam goed. WE pakten twee van de drie 
periodetitels, en er werden prachtige overwinningen behaald 
op onder andere de latere kampioen Brielle.

Naast deze hoogtepunten beleefden we als vereniging in 
september ook een dieptepunt: maar liefst drie mensen 
hebben we moeten royeren als lid, omdat zij niet om konden 
gaan met de vrijheden. En dat is voor mij persoonlijk een 
waar dieptepunt. In mijn levensvisie ga je uit van vertrouwen 
en vrijheid, en is het zeer teleurstellend wanneer je merkt dat 
mensen hier misbruik van maken. En natuurlijk, achteraf is 
het gemakkelijk. Kat niet op het spek etc. Maar feit blijft dat 
bestuurders moeten kunnen blijven werken op basis van ver-
trouwen. Dit doet me denken aan een uitspraak tijdens mijn 
eerste baan: Henk, vertrouwen is goed, maar controle is beter. 
En natuurlijk preekte deze man voor eigen parochie (lees: 
portomonaie), maar helaas zien wij ons dus ook genoodzaakt 
tot een verscherpte controle.  

Verder met de leuke zaken van het seizoen: in oktober hoor-
den een aantal jongens van onze club (Danny en Erwin) over 
de actie van Radio 538 en ING. Ik ga niet weer herhalen wat 
er toen allemaal gebeurd is, maar we weten allemaal waar 
het toe geleid heeft: De Leukste Amateurclub van Nederland 
zijn. Een unieke gebeurtenis, waarbij alleen al het maken 
van de voorbereidingen voor mij al een hoogtepunt waren. 
Wat een goede mensen lopen er bij de club! Wanneer u nog 
eens wil nagenieten kijk dan op de site en ga naar het knopje 
“leukste amateurclub”: verhalen, filmpjes, foto’s, we beleven 

het allemaal opnieuw. De gewonnen € 20.000,- besteden we 
momenteel aan het volledig renoveren van de scheidsrech-
terslokalen, de verzorgingsruimte en kleedkamers 1 en 2. De 
rest van de kleedkamers zullen fasegewijs worden aangepakt 
de komende tijd. Onze frisse clubkleuren geel-wit zullen nog 
prominenter terugkeren op ons complex. Het gaat immers 
allemaal om uitstraling.

De mensen van de werkploeg verrichten weer prachtige 
staaltjes werk. Waar zouden we zonder deze mensen zijn? 
We zouden in ieder geval lang niet genoeg hebben aan het 
gewonnen geld om onze renovatie door te zetten. Wat dat 
betreft komen we dan weer op nog een nieuw hoogtepunt. 
Nog nooit in de geschiedenis van Spirit hebben we zoals 
komend seizoen de beschikking over maar liefst 3 hoofd-
sponsors. Naast onze al jarenlang trouwe sponsor Goos 
Communicatiemakers, zal het oer-Ouderkerkse bedrijf Dek-
ker gaan optreden als hoofdsponsor. Met name de sociale 
betrokkenheid die het bedrijf vindt in onze club heeft ze tot 
dit mooie besluit gebracht. En onlangs trad ook een van ’s 
lands grootste financiële concerns toe tot onze hoofdsponsor 
groep: ING. De sponsoring van ING ziet voor een groot deel 
op onze als een van de beste van het land genomineerde 
jeugdopleidingen (nog zo’n hoogtepunt), maar zal ook de 
nodige exposure, business-mogelijkheden en maatschap-
pelijke cohesie projecten inhouden. Hiernaast zijn ook weer 
vele andere grotere en kleinere sponsors toegetreden tot 
onze mooie club, en kunnen we daadwerkelijk spreken over 
een topprestatie die wij als sponsorcommissie geleverd 
hebben. Ook de businessclub Vrienden van Spirit lijkt zich, 
onder leiding van Jan Verkade, nu echt te gaan ontwikkelen. 
Wat een luxe, maar ook wat een mogelijkheden voor u als 
mogelijk nieuwe sponsor. Spirit wordt HET zakelijke platform 
van de Krimpenerwaard!   

We zitten in een flow: onze trots Stefan de Vrij ontwikkelt zich 
tot een van de beste verdedigers ter wereld. Op 
het moment van schrijven staat hij in de halve 
finale van het WK en zijn de azijnzeikers Der-
kens, Dijkshoorn en v/d Gijp redelijk de mond 
gesnoerd en zeggen ze zelfs af en toe iets po-
sitiefs. We halen de landelijke pers en televisie 
en het blijft maar doorgaan. Onlangs zei een 
goede vriend tegen mij: Henk, je moet nu echt 
stoppen als voorzitter. Beter kan het toch niet 
worden! En weet u wat mijn antwoord was: nee 
natuurlijk niet. We beginnen pas!

Ik wens u allen een onvergetelijke 
vakantie en hopelijk snel tot ziens 
in het komende seizoen!

Henk Lammertse
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Als je in 2013 een prijs wint, die pas in 2014 kan worden 
verzilverd, is er geen enkele reden om je op dat moment 
druk te maken. Ach, volgend jaar zien we wel weer, toch? 
Dat de tijd nu eenmaal snel gaat is niets bijzonders. Voor je 
het weet is het al weer zo ver.

Zo kwam het dat er toch al weer onverwacht snel door de 
voorzitter aan de bel werd getrokken dat “we” met elkaar 
maar eens na moesten gaan denken over het grote “Spirit 
eindfeest”. Zo gebeurde het dat op 15 april een groot deel 
van de “crew” achter het succes van 2013 weer in de be-
stuurskamer aan tafel zat voor de eerste brainstormsessie. 
Als datum voor het eindfeest werd gekozen voor zaterdag 
21 juni. Hadden we voor de check out maar vijf dagen de 
tijd, nu waren het ruim twee maanden waarin we alles 
konden voorbereiden. Makkie dus (?) 

Basis van het feest zou een grote, gratis barbecue worden 
voor alle leden van de vereniging. Dat was ook de prijs van 
Radio 538 / ING. Daarnaast zouden dan in de avonduren 
de DJ’s van Radio 538 er voor zorgen dat de muren van de 
kantine bol zouden komen te staan van het geluid. Hoe ga 
je dat dan verder invullen? Na een aantal overleg sessies 
werden de contouren van het draaiboek zichtbaar. De jaar-
lijkse “familiedag” zou, in iets andere vorm, gecombineerd 
gaan worden met de barbecue en de 538 discoshow. De 
middag zou dan hoofdzakelijk worden gevuld met spelac-
tiviteiten, waarbij veel aandacht voor de jongste leden, met 
aansluitend de barbecue en een geweldige feestavond als 
toetje. Voor de feestavond zouden ook kaarten in de vrije 
verkoop komen. Om er voor te zorgen dat we alle plannen 
en ideeën zo snel mogelijk met elkaar konden delen, werd 
er op 16 april een “groepsapp” geopend. Wat daar in twee 
maanden allemaal niet passeerde...!! Totaal in de periode 
tussen 15 april en 21 juni meer dan 1600 apps!! Niet dat 
deze allemaal even “zakelijk” waren, maar toch. Een uitste-
kende manier om elkaar op de hoogte te houden en snel 
en kort te kunnen schakelen. Vaak ook nog met een grote 
dosis humor tussendoor. Om er voor de zorgen dat alle 

onderdelen 
goed zouden 
worden voor-
bereid en op “De 
Grote Dag” vlek-
keloos zouden ver-
lopen, werden er voor 
de diverse onderdelen 
coördinatoren aangesteld. Zo 
kwam er een coördinator horeca, 
spellen, barbecue, geldstroom, EHBO, communicatie en 
veiligheid. Wat het laatste betreft zeker de moeite waard 
om hier even bij stil te staan. Het al dan niet doorgaan van 
het feest was afhankelijk van een optimaal veiligheids-
plan. Uiteindelijk ontstond er een plan van vele pagina’s 
dik waarin alle zaken met betrekking tot veiligheid en 
logistiek waren opgenomen. Denk hierbij aan zaken als : 
Maximaal aantal toegestane feest -vierders op basis van 
de beschikbare ruimte, minimaal aantal toiletten op basis 
van aantal bezoekers, minimaal aantal EHBO ers op basis 
van het aantal bezoekers, slecht weer scenario, calamitei-
tenplan, beveiliging, verbindingen, “crowed management”, 
brandveiligheid, hekken en bordenplan etc. De rollen van 
Rein en Marco waren hierin fantastisch! Uiteindelijk gaven 
de gemeente, brandweer en politie hun fiat op het plan en 
werd de zo fel begeerde vergunning verstrekt. Niets kon 
het feest nu nog in de weg staan. Kaarten konden worden 
gedrukt, polsbandjes en muntjes besteld. 

Door: Jan Verkade

Waar is dat feestje... hier is dat feestje!

Één van de vele bijeenkomsten van de feestcommissie De heerlijke lunch van Ina tijdens het opbouwen
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En dan... wat gaan we bestellen ? Wijn, bier, bekers, wie het 
weet mag het zeggen. Op basis van het aantal te verwach-
ten bezoekers, onderverdeeld in kinderen, mannen en 
vrouwen, werd getracht om een zo goed mogelijke plan-
ning neer te zetten. Met leveranciers werden gesprekken 
gevoerd over (on)mogelijkheden en prijzen. Intussen wer-
den er ook flyers en (drie soorten) entreebiljetten gedrukt, 
bandjes en muntjes geproduceerd en werden er personele 
planningen gemaakt voor het bemannen / bevrouwen van 
de spellen, kramen en verkoopstands.

Toen brak de week van 2 juni aan. Een spannende week. De 
week waarin de leden en niet leden hun bestelde kaarten 
konden afhalen in de kantine van de vereniging. Vooraf 
hadden zich ca. 1200 personen aangemeld. Toen vrijdag-
avond de balans werd opgemaakt, waren helaas nog lang 
niet alle kaarten opgehaald en ca 200 stuks verkocht in de 
“vrije verkoop”. Wat nu? Als laatste mogelijkheid werd er 
voor gekozen om iedereen die de kaarten nog niet had op-
gehaald te bellen en de gelegenheid te geven om deze op 
zaterdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur alsnog af te halen. 
Avondje telefoneren dus met z’n drieën. Gelukkig gaven 
velen gehoor, maar desondanks bleven er mensen tot en 
met de feestdag op 21 juni bellen en om kaarten vragen. 
Het verhaal gaat zelfs dat de voorzitter en zijn echtgenote 
vrijdagnacht nauwelijks hebben geslapen omdat er con-
stant mensen aan de deur stonden te bellen. 

En toen, na twee weken van zeer intensief geregel, was het 
eindelijk vrijdag, 20 juni. De app van Piet Paulusma was 
inmiddels tientallen malen gedownload om in te kunnen 
schatten of het “slecht weer scenario” uit de kast moest 
worden getrokken of niet. Gelukkig waren de voorspellin-
gen erg gunstig en begonnen een aantal vrijwilligers met 
de opbouw van “het evenement”. De leveranciers brachten 
hun handel, Dirk en zijn mannen zorgden voor het verwij-
deren van een aantal obstakels en het leegmaken van het 
clubgebouw en langzaam maar zeker werden de contouren 
zichtbaar van wat een dag later als “evenemententerrein” 

een functie zou gaan krijgen. Halverwege de middag waren 
de voorbereidingen zover gereed, de spellen getest en 
vonden de laatste telefoontjes met de leveranciers plaats. 
We leken er klaar voor!

Zaterdag, 21 juni, de grote dag! De feestcommissie had 
om 9 uur afgesproken. Op de club vond er een clinic 
plaats voor pupillen en het was dan ook al een drukte van 
belang. De taken werden verdeeld en we gingen aan de 
slag. Spelattributen oppompen, koelkasten vullen, fusten 
aansluiten, munten gereed zetten voor de verkoop en 
wat niet meer. Tegen twaalven werden we door Ina in de 
watten gelegd met een uitstekende lunch! En toen was het 
wachten op de dingen die komen gingen. Rond een uur of 
half twee pakten dreigende wolken zich samen boven het 
sportpark en hier en daar viel een druppeltje. Het publiek 
leek ook te wachten tot het zonnetje weer doorbrak, want 
toen dit tegen half drie het geval was, begon het pas echt 
druk te worden. Binnen een uur leek veld vier wel op een 
evenemententerrein van Pink Pop. Het was dat de muziek 
ontbrak, maar verder was het een en al gezelligheid. Terwijl 
de kinderen (en ook volwassenen) zich enorm vermaak-
ten in de “buikschuifbaan”, door de brandweer constant 
voorzien van een verse lading schuim, de klimtoren, 
hindernisbaan en alle andere spellen,zag je de ouders in 
groepjes bij elkaar zitten. Pratend, lachend en genietend 
van de festiviteiten en het zonnetje. Eventjes verderop, 
net over het bruggetje bij “het ballenhok” en de grasstrook 
achter de kantine, waren de tafels en stoelen inmiddels 
ook grotendeels bezet. Prettige bijkomstigheid voor de 
horeca was dat het zonnetje hier pal op stond. Gevolg was 
dan ook dat de glaasjes bier al snel plaats maakten voor 
kannen bier. Ook het plein aan de voorzijde was inmiddels 
goed vol en de kraampjes met popcorn, slush puppy en 
suikerspinnen werden massaal bezocht. Opvallend was 
ook dat steeds meer bezoekers zich omhulden met een 
prachtig shirt waarop stond aangegeven hoe Ouderkerk 
Stefan (de Vrij) op handen draagt. Tegen vijven ging de 
brigade van Arie Kok aan de slag. Binnen “no time” lagen de 

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!

10            11            12            13            14            15            16
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zes mega pannen vol met hamburgers, sate’s en worstjes. 
Om half zes werd het sein “eten” gegeven en konden de 
ca. 1200 eters massaal aanschuiven. Ook hier moet weer 
een compliment worden gemaakt. Het vlees en de salades 
waren uitstekend en de snelle bediening zorgde er voor 
dat niemand lang in de rij hoefde te staan. Bedankt Arie, 
het was meer dan prima!! Om zes uur even een “moment 
surpreme” toen de wethouder van Ouderkerk het woord 
vroeg en “De leukste voorzitter van Nederland” naar voren 
riep. Namens het gemeente bestuur bood hij een door de 
gemeente gesigneerd Spiritshirt aan en bedankte hij Spirit 
voor de fantastische manier van samenwerken. En... net als 
wij allemaal, was het bestuur ook nog eens apentrots op 
de plaatselijke v.v. Prima moment toch?

Ja en toen... Eddie zou Eddie niet zijn als hij het clublied 
niet even ten gehore zou brengen. En terwijl hij alles op 
alles zette om er het mooiste weer van te maken klonk 
het uit honderden kelen: “...en Spirit 1 wordt kampioen”. 
Misschien weer een mooi streven voor een feestje in 2015? 
Dat onze Belgische ijsvriend ook niet voor niets de grens 
was overgestoken werd na de barbecue ook snel duidelijk. 
In een lange rij stonden de liefhebbers te wachten op zo’n 
echte Belgische ijsco.

En toen werd het een uur of negen. Zij die geen herrie aan 
het hoofd konden verdragen, kleine kinderen en mensen 
met een niet al te sterk hart, maakten plaats voor de echte 
feestbeesten. Dit was ook het tijdstip waarop de feest-
gangers binnen kwamen die in de vrije verkoop hun kaart 
hadden gekocht voor het avondprogramma. Radio 538 
begon te draaien, maar er was nauwelijks iemand die het 
al nodig vond om de kantine in te gaan. Een kleine streep 
door de (be)rekening van de activiteitencommissie. Er was 
berekend dat de bestelde vaten bier en het z.g. “kelder-
bier” ruim voldoende moesten wezen om de hele dag de 
dorstige kelen te kunnen laven, maar tot dan toe werd er 
uitsluitend buiten uit de vaten getapt en die raakten op! 
Snel werden er vaten bijgehaald, zodat niemand te kort 

kwam. Toen het langzaam donker begon te worden en de 
temperatuur navenant daalde, begaven steeds meer feest-
vierders zich richting de kantine. Gestaag vulde de ruimte 
zich met blije, dansende en springende mensen en liep 
de gevoelstemperatuur op naar tropische waarden. Als je 
met een bril op al even binnen wilde kijken, kwam je zeer 
bedrogen uit! Binnen no time waren de glazen veranderd 
in matglas. Inmiddels draaide de horecateams op volle 
kracht. De plaatselijke ondernemers draaiden “hun dienst” 
alsof ze nooit anders deden. Hoe bedoel je “dorpssfeer”? 
Geweldig dat ook zij zich spontaan hadden aangemeld om 
bij te springen! 

Toen de klok richting de zondag ging, waren er hier en 
daar al behoorlijk vreemde klanken te horen. Ook hadden 
sommigen meer ruimte nodig om zich te verplaatsen dan 
anders. Desondanks was de sfeer uitstekend en verliep al-
les zonder incidenten. Om 1 uur was het “einde oefening!” 
De tappen werden droog gezet, het grote licht ging aan 
en Radio 538 stopte de show. Toen de volgende klus. Hoe 
krijg je een grote groep feestvierders, waarvan er een aan-
tal niet echt aanspreekbaar zijn, van het terrein af? Eerst 
maar eens rondkijken waar iedereen zich bevind. In de dug 
outs, waar zich normaliter spelers en leiders begeven, wa-
ren taferelen zichtbaar die niet al te veel te maken hadden 
met het voetbalspelletje en de tribune was bemand met 
personen die zeker niet naar het veld keken. Uiteindelijk 
lukte het de beveiliging om, met veel geduld, iedereen 
naar de uitgangen te dirigeren. De rust keerde weer en de 
vrijwilligers, waarvan de meesten inmiddels aardig op hun 
tandvlees liepen, namen nog even een “afzakkertje”. 

Op weg naar huis, zonder deugdelijke verlichting, kon ik 
nog net iemand ontwijken. Achteraf bleken het er twee te 
zijn! Ik verzocht ze vriendelijk het terrein te verlaten. Echte 
clubliefde zullen we maar denken. Wie van ons heeft dat 
niet? Het was weer een super feestje. 

Dit kan alleen maar Spirit zijn! 

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

VOLG ONS OOK OP

Samen sterker. Rabobank.
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Door: Jan Verkade

Ondernemersclub Vrienden Van Spirit

Er is de afgelopen twee jaar zoveel gebeurd binnen de ver-
eniging, dat het nog maar de vraag is of iedereen weet dat 
Spirit een ondernemersclub heeft. Omdat het de doelstel-
ling is om de komende jaren te groeien en we deze groei 
voor een deel zullen moeten realiseren door mond op mond 
reclame, is dit een mooie manier om de O.V.V.S. te presen-
teren.

Twee jaar geleden is er een oprichtingsbijeenkomst geweest 
bij een van onze sponsoren, de firma Radder uit Capelle aan 
den IJssel. Één van onze toenmalige leden is destijds aange-
steld als voorzitter en het doel was om in het eerste jaar een 
aantal activiteiten te organiseren en de O.V.V. S. verder te 
laten groeien. Helaas moest de betreffende voorzitter in de 
loop van vorig jaar als sponsor afhaken wegens bedrijfsom-
standigheden. In het begin van dit jaar is ondergetekende 
vanuit de sponsorcommissie verzocht om de voorzittersha-
mer op te nemen. Het was en is voor hem nog steeds een 
uitdaging om met de O.V.V.S. aan de slag te gaan.

Het uitgangspunt van de O.V.V.S. is om een platform te creë-
ren waar zakenmensen op onderling niveau kunnen netwer-
ken met andere ondernemers / bedrijven met als doel om 
hier zakelijk voordeel bij te kunnen behalen. 

Er zijn twee mogelijkheden om lid te kunnen worden:
• Lidmaatschap voor een jaar voor een bedrag van € 500,-
• (Automatisch) lidmaatschap voor een jaar op basis
  van sponsoring op welke wijze dan ook, voor minimaal 
 € 1.000,- per jaar.

De contributie die wordt betaald, komt voor een deel ten 
goede aan het eerste elftal en het overige bedrag wordt be-
steed aan activiteiten binnen de O.V.V.S. Hierbij kan worden 
gedacht aan bijeenkomsten met een gastspreker, bedrijfs-
bezoek, een activiteit etc.

Streven is dat de O.V.V.S. drie of vier keer per jaar bij elkaar 
komt tijdens een “meet en greet”. of tijdens een te orga-
niseren activiteit. Een bijeenkomst kan bij Spirit worden 
gehouden, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijf van een van 
de leden. De eerste ontmoeting dit jaar is geweest op 16 
mei, voorafgaande aan de (algemene) sponsoravond bij de 
vereniging. Tijdens een door Spirit aangeboden buffet heb-
ben de leden uitgebreid de tijd gehad om met elkaar kennis 
te maken en zijn wij in de gelegenheid geweest om een en 
ander over de plannen van de OVVS te vertellen. Op dit mo-
ment telt de OVVVS 24 leden. Het streven is om verder door 
te groeien om het op die manier voor de betrokkenen zo 
interessant mogelijk te maken op zakelijk gebied. Behalve 
via de bijeenkomsten, worden de leden ook geïnformeerd 
middels de digitale “De Treffer zakelijk”. In elke editie is er 
ook een intro over het bedrijf van een van de leden. Medio 
maart is de eerste editie verschenen, en in juni de tweede 
editie. Op dit moment wordt er, met ondersteuning van 
Antum uit Ouderkerk, een van onze sponsoren, een “eigen” 
website gebouwd. Deze zal naar verwachting medio sep-
tember operationeel zijn.

Tot zover deze informatie. Zoals vermeld, wil de O.V.V.S. 
graag verder groeien. Mocht u zelfstandig ondernemer zijn 
of in een bedrijf werken waarvan u denkt dit een potentiële 
kandidaat kan zijn voor het lidmaatschap van de O.V.V.S., 
neemt u dan gerust contact met mij op. Ik zal het betref-
fende bedrijf dan benaderen.

Met geel/witte groet;
Jan Verkade
Voorzitter O.V.V.S.

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.)

Q-teamwear.com
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Zwanenkade 146
2925 AV  Krimpen a/d IJssel

tel.
fax
e-mail  
internet

:
:
:
:

0180 - 51 06 77
0180 - 51 06 87
info@buijs-advocaten.nl
www.buijs-advocaten.nl

o.a.
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Familierecht

Vrijdag 27 juni werd er officieel 
afscheid genomen van een viertal 
eerste elftal spelers. Twee van hen, 
Maarten Tissink en Jelmer Nomen, 
etaleerden hun kwaliteiten het 
afgelopen seizoen nog in het eerste 
elftal, nummer drie, Arian van Herk, 
speelde het afgelopen seizoen in 
Spirit 2. Jeffrey van Vuuren comple-
teerde het viertal. Hij speelt inmid-
dels al even in Spirit 6.

De mannen hadden bevriende 
spelers en oud teamgenoten 
uitgenodigd om de afscheidswed-
strijd gestalte te geven. Als team 
Tissink / Nomen en team Herk / Van 
Vuuren namen de elftallen het, in 
een wedstrijd van twee keer dertig 
minuten, tegen elkaar op. Uiteindelijk 
won het team van Tissink /Nomen 
de onderlinge krachtmeting met 2-1 
door twee fraaie doelpunten van 
de “voetballende dominee” Niels de 
Jong. Het was goed te zien dat hij het 
spelletje nog niet was verleerd. Overi-
gens was dit bij meerderen het geval. 
Dirk Burggraaf scoorde het tegen-
doelpunt. Alle vier de spelers werden 
vroegtijdig vervangen en verlieten 
onder applaus van de medespelers 
en de toeschouwers het veld.

Na de wedstrijd was er, onder het 
genot van een hapje en een drankje,
nog een gezellig samenzijn. 

Jan Willem Baas gaf per speler een 
weergave van de periode dat zij 
binnen de club actief waren. Trainer 
Kees van der Poel memoreerde aan 
de eerdere periode dat hij bij Spirit 
werkzaam was geweest en het viertal 
in het eerste team had meegemaakt. 
Hij wees op ieders  specifieke kwali-
teiten.  Kevin van Vliet vulde Kees aan 
met anekdotes die hij als medespeler 
met de mannen had meegemaakt.  
De spelers kregen bloemen en een 
prachtige actiefoto met vermelding 
van het aantal gespeelde wedstrij-
den, de gemaakte doelpunten en 
de periode waarin ze in het eerste 
speelden.

Naast “de vier” werden ook Mark Buijs 
en Willem Spek bedankt. Respectie-

velijk voor hun werk als trainer en elf-
talbegeleider van Spirit 2. Ook de naar 
Perkouw vertrekkende Stef de Goede 
en Ruben de Vries werden bedankt 
voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
Helaas waren beiden afwezig. Jelmer 
Nomen en Maarten Tissink bedankten 
hun medespelers, het bestuur en de 
trainer voor hun prettige periode bij 
de club. Beiden memoreerden ook 
nog hun onderlinge band die al op 
jeugdige leeftijd ontstond. Vanaf de 
eerste dag bij Spirit doorliepen ze 
gelijktijdig diverse elftallen, om uitein-
delijk samen de selectie te halen. 

Na alle goede woorden was er nog 
ruimschoots gelegenheid om de 
kelen te smeren. Opnieuw een mooie 
avond om op terug te kijken.

Door: Jan Verkade

Een mooi afscheid...

v.l.n.r.: Jelmer Nomen, Arian van Herk, Jeffrey van Vuuren en Maarten Tissink

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 DÉ leukste Amateurclub 
van Nederland!  Wij garanderen veel plezier en lol want ja daar staan we voor! 

Mirella Slot: T: 06 - 430 248 63, E: mirellaenjohn@hotmail.com
Namens alle keukenprinsessen en onze enige keukenprins. We wachten op je....
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• Timmerwerk
• Renovatie
• Onderhoud
• Aanneming
• Nieuwbouw

Stormpolderdijk 28, Krimpen a/d IJssel

0180 - 512 164
www.fvanmeijeren.nl

Aannemersbedrijf

T 0180 51 00 90
E info@svmakelaardij.nl
 I www.svmakelaardij.nl

✓	 Verkoop
✓	 Aankoop 
✓	 Taxatie
✓	 Nieuwbouw
✓ Hypotheken
Bel ons voor een 
GRATIS WAARDEBEPALING

Swijnenburg & Valk Makelaardij
Industrieweg 2, Krimpen a/d IJssel
Postbus 744, 2920 CA, Krimpen a/d IJssel

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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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
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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

Door: Maarten Tissink

Vrijwilliger: Elftalleider Jan Moerman

JAN MOERMAN: “DE SPANNING OP ZATERDAG
IS MIJN ONTSPANNING”

Jan Moerman, elftalleider van het eerste elftal, rijdt iedere 
vrijdagmiddag naar de supermarkt om een lading brood-
jes en beleg in te slaan. Op zaterdagochtend smeert hij de 
broodjes en neemt ze mee naar de club, zodat de spelers 
wat te eten hebben voor de wedstrijd. Hoe dat zo komt? 
Die jongens kunnen toch ook thuis een broodje smeren? 
“Een paar jaar geleden gaven de jongens aan dat ze het 
wel prettig vonden als er een broodje was voor de wed-
strijd”, vertelt Moerman. “Ik heb dat toen geregeld en dat 
is eigenlijk altijd zo gebleven”, vervolgt hij. “Het behoort 
niet tot het takenpakket van een elftalleider, voor zover er 
een vast takenpakket bestaat. Uiteindelijk moet je de rol 
van elftalleider toch een beetje op je eigen manier invul-
len”.  “Ik vind het bijvoorbeeld leuk om iedere zondag een 
wedstrijdverslag te maken en mail de jongens regelmatig 
over het reilen en zeilen binnen de selectie. Daarnaast 
maak ik op donderdagvond de spelerslijsten, communi-
ceer met de eventuele wisselspelers en vul op zaterdag de 
formulieren in”.

Dat is echter niet wat Moerman het leukste vindt aan het 
elftalleiderschap. “Ik ben echt een contact-mens”,  legt hij 
uit. “Ik vind het hartstikke leuk om me binnen de spelers-
groep te bewegen en met die gasten op te trekken. En ik 
vind een goed contact binnen de technische staf ook erg 
belangrijk. Je doet het uiteindelijk toch met zijn allen”.
“Of ik fanatiek ben? Jazeker! Ik heb op zaterdag echt wel 
een soort van wedstrijdspanning hoor. Daar doe ik het 
voor. Die spanning is mijn ontspanning. Ik mis dat ook echt 
tijdens de zomerstop. Ja, die spanning is het mooiste wat 
er is”. 

Is dat ook de reden dat hij er nog een jaartje aan vast 
plakt? “Ik heb steeds gezegd dat wanneer mijn vrouw klaar 
is met haar studie, ik er mee stop. Dat was dus deze zomer. 
Naar mate dat moment dichterbij kwam, gingen mensen 
toch een beetje druk op me uitoefenen en ging ik ook 
zelf twijfelen. Ik merkte dat ik het eigenlijk nog hartstikke 
leuk vind en voel waardering vanuit de spelersgroep. We 
draaiden bovendien een goed seizoen en ik heb een leuke 
band met Kees (van der Poel, red.) opgebouwd. In de staf 
van het tweede vielen ook al wat mensen weg. Het leek mij 
niet goed als teveel mensen ineens vertrokken. Zie boven-
dien maar eens opvolgers te vinden”.

“Want hoewel ik het erg naar mijn zin heb en het elftal-
leiderschap echt niet als een verplichting zie, brengt het 
natuurlijk wel verplichtingen met zich mee en gaat er best 
wat tijd in zitten. Zo ben ik iedere donderdagavond op de 

club te vinden en ben ik ook iedere zaterdag de hele dag in 
touw. Als wij van de spelers vragen dat ze er altijd zijn, vind 
ik echter dat hetzelfde voor mij geldt”. 

“Maar, zoals ik al aangaf is dat voor mij nog geen pro-
bleem. Ik ga nog lekker een jaartje door”. 

           INDELING SPIRIT 1 SEIZOEN 2014/2015

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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door: Teus Oosterom

De ouwe doos: 2002 - 2003

Alleerst even aandacht voor al dat moois wat Spirit kortge-
leden is overkomen. De (aller) “Leukste Amateurclub van 
Nederland”. Dat is toch geweldig! Dacht het wel. De basis 
hiervan ligt in het verleden. Toen was het (ook) al leuk. Ik 
denk eigenlijk dat we de Leukste Amateurclub van Europa 
zijn! Maar nou denk ik wel is meer wat, daarom nu terug 
naar de basis/verleden.

Een nieuwe en ook (voorlopig) laatste “ouwe doos”. Ik Heb 
het jarenlang met veel plezier gedaan, maar ik heb het 
hele verleden wel is een keer behandeld. Het wachten is op 
“nieuw” verleden. Hetgeen met het nodige geduld vanzelf 
weer ontstaat. En dan zien we wel weer. 

Nog één keer terug naar het “oude” verleden. Het seizoen: 
2002-2003. Nog niet zo lang gelden, maar wat weten we er 
nog van? De nieuwe (verjongde) selectie, zal “aan de bak” 
moeten, om het verloren terrein (degradatie uit 2e klasse) 
terug te winnen. “Spiritman in hart en nieren” Jan de Vrij, 
is de opvolger van Harry Loerts. Hij kent de cultuur van de 
vereniging en hij (en z’n technische staf ) krijgt alle vertrou-
wen, om van deze jonge selectie, een goed elftal te maken. 
Ook Kees v/d Poel en Arie zijn Lingen, zijn toegevoegd aan 
de trainersstaf. Ook nieuw: een andere Hoofd- en shirtspon-
sor: Fikszo Home Design. Samen met Topsponsor(s) GEGO 
tweewielers, Vis Staalbouw, VZA en Harvest Collectables, 
heeft Spirit z’n zaakjes goed voor elkaar. (Hertog Jan) de 
Jong, is de nieuwe kantinebeheerder, dat betekend dat de 
oude ermee is gestopt. Teun Deelen, is aan het eind van het 
afgelopen seizoen na tientallen jaren, achter de bar gestopt. 
Een andere trouwe vrijwilliger Herman “Manus” Stam die 
al jarenlang in de rust voor thee zorgt en de kleedkamers 
schoonhoudt/maakt, gaat het wat rustiger aan doen. 

Na degradatie uit de 2e klasse, speelt Spirit dit seizoen in de 
3e klasse C met een regionaal karakter. Nieuw zijn Bergam-
bacht en “buurman” Perkouw, waartegen nog nooit eerder 
werd gespeeld. De selectie heeft afscheid genomen van Ton 
Noordergraaf en John Hoogendijk, daar tegenover staat de 
(terug)komst van Michel Groen (DCV) de A-junioren Dirk-Jan 
Goudswaard en Niels v/d Velden.Ook de verzorgingsstaf, 
bestaat uit “eigen” mensen: Jacob Pols, krijgt de eindverant-
woordelijkheid en neemt daarmee het stokje over van Piet 
van Duijvendijk.

Spirit is zo”n beetje hofleverancier van de RVV Excelsior. 
Jeugdspelers René Groen, Kevin Kriek en Wesley Valk, lopen 
stage en spelen proefwedstrijden. De eerste twee slaagden 
niet, Wesley Valk vroeg overschrijving aan naar de RVV Ex-
celsior, omdat hij de kans, om op een hoger nivo te spelen, 
met beide voeten, wilde aangrijpen. Stefan de Vrij, is na een 
succesvolle deelname aan de Feyenoord Talentendag, door-
gestroomd tot de “laatste twee” van zijn leeftijdsgroep.

Tijdens de jaarvergadering, zijn Jan van Vliet en Teun 
Deelen, voorgedragen als erelid. Dit alles vanwege hun 
vrijwillige bijdrage, aan het “wel en wee” van Spirit. Hannes 
Krijgsman wordt benoemd tot “lid van verdienste”, voor 
zijn verdiensten als voetballer, organisator, sponsor en als 
(mede)werker van de onderhoudsploeg. Ook nog even aan-
dacht voor een andere trouwe (mede)werker, die niet op (te) 
veel aandacht is gesteld: Steef van Kooten... 25 jaar, secreta-
ris is van Spirit. Verder aandacht voor de heren Bep van Vliet 
(50 jaar lid), Mart van Pelt, Dirk van Duijvendijk, Teun Deelen, 
Leen Stam en Wim van Weenen, allen 40 jaar lid.

Spirit 1, kende een moeizame start, zo óók Spirit 2. Na 8 
wedstrijden in de Res. 1e kl. zijn zij in het bezit van 9 punten. 
Is helemaal niet slecht, maar zij staan daarmee, in het réch-
terrijtje. Spirit 3 presteert wisselvallig. Spirit 4 presteert voor 
“geen meter”. Alleen van Moerkapelle 2, werd gewonnen. 
Door dit resultaat, staan zij op een 3e plek van onderen, met 
5 punten méér, dan datzelfde Moerkapelle 2. Bij Spirit 5, zijn 
er geen sportieve klachten, bij het 6e des temeer: zij boek-
ten wel een record: de éérste 6 wedstrijden werden verloren, 
zonder te scoren. Topscorer halverwege: Niels de Koning en 
bij de junioren: Nelis Speksnijder.   

Het is bijna winterstop en er worden plannen gemaakt 
voor de komende winterperiode. Er zal veelvuldig gebruik 
gemaakt worden van de Drie Maenen. De Spirit-jeugd, staat 
behoorlijk in de schijnwerper(s) en er worden dan ook diver-
se jeugdspelers gescout door Betaald Voetbalorganisaties. 
Zo neemt Mark van der Zee (E1), deel aan gasttrainingen 
bij Feyenoord en worden er diverse spelertjes uitgenodigd 
voor selectietrainingen van de KNVB. Ook worden er diverse 
wedstrijden gespeeld tegen Feyenoord-jeugdselecties. 
De Actiecommisie, organiseert allerlei activiteiten, die 
goed bezocht worden, waardoor het toch nog aangenaam 
vertoeven is in de kantine. Maar “we” zijn en blijven toch 
een voetbalclub en na een tijdje winter, gaat een ieder 
toch verlangen naar een potje voetbal. Oefenwedstrijden 
worden er gespeeld, en niet tegen de eerste de beste. Spirit 
1, speelde tegen de (BVO) RVV Excelsior. Na goed tegen-
stand te hebben geboden, werd er uiteindelijk ruimschoots 
(7- 0) verloren. Een week later, werd er gewonnen (2-0) van 
“s-Gravenzande VV, en het 2e wilde niet achterblijven (10-1, 
winst). Intussen is de technische leiding voor volgend sei-
zoen vastgelegd. Namens de Rabobank/IJssel en Lekstreek 
Sportprijs 2002, ontving “onze” Herman Stam, de prijs van 
“sportvrijwilliger van het jaar”. 

In de competitiestand, staat Spirit 1 op een plek in de “grijze” 
middenmoot, en na het verlies tegen Siveo en het gelijkspel 
tegen Floreant, is het winnen van de 2e periode zo goed 
als uitgesloten. Derde periode, dan maar! Het 2e heeft nog 
mogelijkheden om hoog te eindigen in de 2e periode, in 
de reguliere stand, bezetten óók zij een plek in de midden-

Autorijschool
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vervolg: De ouwe doos

moot. Spirit 3 doet mee in de strijd om de bovenste plek, het 
4e helaas niet. Wel doen zij als enige team nog mee in het 
bekertoernooi. Het 5e is ook in duel om de bovenste plek, 
andere lagere elftallen, zijn meer bezig met de onderkant 
van de ranglijst. De selectiekeepers van Spirit, zijn in het 
bezit van een fanatiek trainersduo: Malek Malkowski (Feye-
noord, uitgeleend aan Excelsior R) en Peter Verstappen. 

Goed nieuws van het jeugdfront: het aantal (nieuwe) leden 
blijft maar toenemen. Zo wordt er bij de F-pupillen, nog een 
team toegevoegd en spelen er nu, acht!!! F-teams. In het 
competitieverloop bij de jeugd, worden de prestaties van A1 
er niet beter op, en zij zullen in het tweede competitiedeel, 
de nodige punten moeten gaan pakken. Ook in het beker-
toernooi, is het “einde verhaal”. Bij B1 en C1, zijn de presta-
ties een stuk beter, waarbij C1, is opgeklommen naar een 2e 
plek. Ook doen zij nog mee in het bekertoernooi. Spirit D1, 
had een sterke start, maar is nu bezig aan een terugval, bij 
E1, is het precies andersom. De najaarsreeks bij de regionale 
pupillen, is afgesloten met 3 eerste plaatsen: D4, F4 en F5. 

De problemen, met veld 2, zijn zo goed als, achter de rug, als 
in februari 2003, de gemeente Ouderkerk een overeenstem-
ming bereikt met projectontwikkelaar van Erk. Spirit doet af-
stand van de trainingsstrook, achter veld 2, waar een aantal 
woningen zullen worden gebouwd. In ruil daarvoor, zal veld 
2 worden omgetoverd tot een hoogwaardig kunstgrasveld. 

Sportief gezien, wil het met Spirit 1, niet écht vlotten. Zij 
kunnen zich maar niet écht uit de grijze middenmoot, 
losmaken. Ook de winst van een periodetitel, is zo goed als 
kansloos. Winst van de RD-cup, zit er óók niet (meer) in. Er 
werd (kansloos, 1-7) verloren van Zondag-eersteklasser Le-
onidas. Bij het 2e, is het niet veel anders, hoewel zij nog een 
kans hebben op de 2e periodetitel. Spirit 3 raakt, door twee 
opeenvolgende verliespartijen, de aansluiting met de twee 
koplopers kwijt en hun rol voor de titel lijkt uitgespeeld. Spi-
rit 4, maakt zich enigszins los van de onderste plek, na zeer 
tegenvallende resultaten in alle voorgaande partijen. Spirit 
8 en 9 ingedeeld in dezelfde klasse spelen twee keer tegen 
elkaar gelijk. Hiermee had Spirit 9, de smaak te pakken en 
werd de eerste overwinning geboekt, tegen Leonidas 6. 

Bij de jeugd, is de tweede competitiehelft intussen redelijk 
ver gevorderd. Spirit A1, had de punten hard nodig, en 
zij zorgden daar dan ook voor. Bij Spirit B1, deden ze hun 
uiterste best, om óók volgend seizoen, in de Hoofklasse te 
kunnen spelen. Evenals D1, hebben zij nog een paar punten 
nodig, om van die plek in de Hoofdklasse verzekerd te zijn. 
Spirit C1, heeft de minste verliespunten, en een kampioen-
schap, behoord tot de mogelijkheden. Bij de pupillen, is er 
sprake van een reeks van successen. Verschillende teams, 
zijn titelkandidaat en anderen spelen óók om de bovenste 
plaatsen. Alleen F7, blijft wat achter. 

Een “Koninklijke” onderscheiding, voor clubman Cees van 
Vliet, voor zijn vele vrijwilligerswerk bij Spirit. Cees zal 
samen met Rinus Dullaart de aanleg van het kunstgrasveld 
begeleiden. 

De competitie is teneinde en bij het 1e, heerst er toch enige 
teleurstelling over het eindresultaat. Een 5e plek, was het 
resultaat. Tevreden was men wel, over trainer Jan de Vrij, hij 
kon dan ook zijn contract voor een jaar verlengen. In dat 
contract werd een clausule opgenomen, dat Jan zijn di-
ploma zou halen. Helaas, lukte dit niet en het bestuur moest 
op zoek naar een andere trainer. Dus: “club zoekt trainer”. 
Men was er snel uit, Spirit beschikte, binnen de vereniging, 
over een gediplomeerde trainer: Kees v/d Poel. De ontstane 
vacature bij het 2e werd ingevuld door Chris v/d Poel.

Eind van het seizoen, is ook het eind van deze aflevering. 
Was Spirit 1 nog op een 5e stek geëindigd, Spirit 2 werd 6e. 
Spirit 3, had lang meegedaan in de strijd om 1e plaats, maar 
eindigt als 4e. Bij het 4e, ging ‘t zo”n beetje andersom. Lange 
tijd, strijd geleverd om niet op de laatste plaats te eindigen, 
en na een zeer behoorlijke eindsprint eindigden zij tenslotte 
op een 8e plaats. Spirit 6 en 9 werden laatste. Ook voor de 
overige elftallen, was er weinig eer te behalen. Ook voor de 
jeugd is het seizoen verleden tijd en kan de balans worden 
opgemaakt en nieuwe plannen voor het volgende seizoen 
worden uitgewerkt. 

Alle teams wisten zich te handhaven in hun klasse, met als 
positieve uitschieter(s): Spirit C1,D2 en E4. Zij werden kam-
pioen! Ook Spirit F1, F4, F6 en F8, hadden álle reden tot jui-
chen. Dat is mooi. Minder mooi is het afscheid als leider van 
Cees Noorlander. Twintig jaar leider bij de A-junioren. Een 
compliment alléén, is niet voldoende en hij krijgt dan ook 
een afscheidswedstrijd: Zijn A2 tegen een mix van jongens, 
die Cees al die jaren onder zijn hoede heeft gehad. 

Voor het nieuwe seizoen worden er diverse nieuwe leiders 
gezocht. Ook bij de jeugdtrainersstaf, komen er verschil-
lende wijzigingen. Afscheid wordt er genomen van: Henk 
Snoei, Harry Leiwakabessy en E-trainer Gerard Schilte. 
Nieuwe gezichten: Marc van de Zee ( A), Rob de Vries (C) en 
oud-Spirit-trainer Piet de Jong. Hij zal gaan bezighouden 
met de (hoogste) pupillenelftallen.

Dit was”t, wat betreft 
2002 -2003, en wat betreft de 
“ouwe doos”. Zoals, in “t begin gemeld, 
is het wel even “genoeg”, met de 
verhalen over vroeger. Tijd voor 
iemand/iets anders. 

Bedankt voor jullie aandacht en tot...  
Teus Oosterom

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







WWW.VVSPIRIT.NL | 28CLUBBLAD 13/14 - NR. 3

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
Nog even en bondscoach Louis van Gaal wordt heilig 
verklaard! Wat kunnen meningen omslaan. Voor het WK was 
er veel kritiek op de bondscoach. Hij was een vakman, daar 
was iedereen het wel over eens. Maar Van 
Gaal wekte vooral bij vele ex-voetbal-
lers en wat oudere deskundigen 
en analisten  ergernis  op. Zijn 
moderne benadering van het 
voetbal werd door romantici 
niet echt serieus genomen.  
Voor alle duidelijkheid, ik 
schrijf dit stukje na Neder-
land - Mexico.  

Maar wat was nu zijn werk-
wijze. Allereerst inventari-
seerde en selecteerde het 
aanwezige talent  en bepaalde 
daarna zijn strategie. Natuurlijk 
wilde Van Gaal ook spelen op de 
Hollandse manier, daar is hij groot 
mee geworden. Met het wegval-
len van Strootman  moest hij zijn 
strategie veranderen. Hij gooide het 
roer om, koos voor andere spelers 
en paste zijn speelwijze aan.  Een speelwijze waarin de 
beschikbare spelers het beste tot bloei konden komen. Het 
team gaat bij Van Gaal nu eenmaal boven alles. Iedereen 
moet zijn taak uitvoeren en elkaar aanvullen en hierin zijn 
alle selectiespelers belangrijk, ook de reserves.      

Wat ik mooi vond is dat hij niet koos voor de gevestigde 
orde. Stonden Heitinga en Matthijssen vier jaar geleden niet 
in het centrum van de verdediging? Hij had zomaar voor 
deze nog steeds actieve jongens kunnen kiezen, maar koos 
voor de jonge talenten De Vrij, Martins Indi en Vlaar. Ge-
durfd om het talent te laten prevaleren boven de ervaring.  

Na de prima resultaten van Oranje worden zijn keuzes op-
eens omarmd.  Als je wint heb je nu eenmaal veel vrienden, 
zeker in de opportunistische voetbalwereld. Zijn felste criti-
casters zijn opeens anders over hem gaan denken. Hij heeft 
hen met prestaties de mond gesnoerd. 

Kortom, Van Gaal is er met zijn begeleidingsteam en selectie 
in geslaagd is een knappe teamprestatie neer te zetten, on-
geacht het verdere verloop in het toernooi.  Spelers en be-
geleiding zijn het eens, steunen elkaar, vullen elkaar aan en 
de resultaten volgen. Natuurlijk met enig fortuin, maar dat 
geldt voor alle landen die de poulefase hebben overleefd.  

Hoe anders ging het bijvoorbeeld rond het WK in 1990 in 
Italië. In het programma Andere Tijden Sport was onlangs te 

zien hoe spelers, trainers en bond over elkaar heen vielen. 
Als er geen saamhorigheid bestaat tussen spelers en bege-
leiding kan er niet gepresteerd worden. Dat maakte dat WK 
wel duidelijk, ondanks een groep spelers die voornamelijk 

bestond uit spelers die in 1988 nog zo succesvol waren.   

Dit WK maakt duidelijk hoe belangrijk het is als je 
allemaal achter dezelfde doelstelling  staat. 

Ook de al gevierde en gelouterde 
internationals. Zij zijn het die de rest 

van de vooral jongere groep naar 
een hoger niveau stuwen. Petje 

af voor Robben, Van Persie, 
Sneijder, Kuijt en De Jong! 
Maar natuurlijk ook voor die 
jonge spelers die snel leren 
en zich ondanks hun leeftijd 

als volwassen profs opstellen.  
En wat doet Stefan de Vrij het 

goed!   

De discussie over het systeem. Kennen 
we de vele meningen over welke spelers 

er in de verdediging zouden spelen. Natuurlijk, 
we hebben er allemaal aan mee gedaan, maar wie heeft 
nu voorspeld dat Dirk Kuijt zowel linksback en gisteren 
rechtsback zou spelen?  

Ik schrijf dit stukje natuurlijk met de wijsheid achteraf, 
dan is alles ook veel gemakkelijker. Maar punt blijft dat 
de teamspirit die de groep met elkaar heeft opgebouwd 
opmerkelijk is. 

Een teamprestatie. Een mooi bruggetje naar datgene wat 
onze club dit jaar heeft gepresteerd. Een prachtig com-
plex, mooie prijzen en nominaties én knappe sportieve 
resultaten op alle niveaus. Onder de bezielende leiding 
van voorzitter Henk Lammertse heeft de club met de vele 
nieuwe mensen die zich de afgelopen jaren op allerlei 
gebied hebben ingezet veel bereikt.  Alles kwam samen op 
die prachtige familiedag op zaterdag 21 juni. De kunst en 
opgave voor de volgende jaren is deze lijn vast te houden. 

Laten we met elkaar proberen om alles wat Spirit het afge-
lopen seizoen heeft bereikt te continueren en niet de ver-
wachting hebben dat ieder jaar zo succesvol kan verlopen. 
Maar de teamspirit, met z’n allen achter de club en elkaar 
staan is hierbij des te belangrijker, ook als er dingen niet zo 
gaan als we allemaal willen. Het gaat nooit om individuen, 
maar altijd om de club. Met dank aan de lessen van de 
bondscoach.       

Gert Visser
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Door: Maarten Tissink

Vrijwilliger: SC-lid Richard v/d Waal
RICHARD VAN DER WAAL: 
“DE SPONSORCOMMISSIE IS 
MOOI IN EVENWICHT”

Het is inmiddels zomerstop, maar 
wie denkt dat Spirit in ruste is, heeft 
het mis. Zo wordt er al weer gewerkt 
aan en op het complex en worden er 
zomerclinics voor de jeugd georgani-
seerd. De club werd dit jaar verkozen 
tot Leukste Amateurclub van Ne-
derland en dat werd groots gevierd. 
Natuurlijk mag er genoten worden 
van dit mooie succes, maar de zaken 
draaien ondertussen gewoon door, 
weet ook Richard van der Waal, lid 
van de sponsorcommissie.
“We bevinden ons momenteel wel 
even in een piek”, vertelt Van der 
Waal. “De teamindeling is net bekend 
geworden en dus zijn we nu druk 
met de verdeling van de shirtspon-
sors”, legt hij uit. “Het is soms best 
even aanpoten, maar dat geeft niets 
wanneer je er een mooi resultaat 
voor terugziet”.

Van der Waal speelde jaren geleden 
in de jeugd van Spirit. “Met de B1 
werden we zelfs kampioen”, vertelt 
hij. “Promoveerden we gewoon naar 

de hoofdklasse”, vervolgt hij lachend. 
Niet veel later brak hij tijdens een 
vakantie echter zijn enkel op twee 
plaatsen. “Ik heb het na mijn herstel 
nog wel even geprobeerd in de A2, 
maar het ging gewoon niet meer. 
Dus toen ben ik gestopt”.

Hij liet Spirit vervolgens even voor 
wat zij is, maar toen zijn zoon ging 
voetballen voor Spirit, ging het toch 
weer kriebelen. “Ik kwam al weer wat 
vaker op de club en toen Dyenno 
ging voetballen, wilde ik graag wat 
gaan doen. 

Hoe ik in de sponsorcommissie 
belandde? Ha, ik vond dat bepaalde 
zaken wel wat beter aangepakt kon-
den worden. Het is natuurlijk mak-
kelijk om dat van een afstandje te 
roepen, maar dan moet je er ook iets 
aan doen. Dus ging ik de commissie 
in”. Die commissie bestaat nu uit 7 
personen, 6 heren en een dame. “Jef-
frey (van Vuuren, red.) is een beetje 
de jonge hond van de commissie”, 
legt Van der Waal uit. “Daarnaast 
zijn er ook wat grijze haren verte-
genwoordigd”, vervolgt hij lachend. 
“En nu dus ook een dame. Die heeft 

soms net weer een wat andere kijk 
op bepaalde zaken. Ja, wat vrouwe-
lijke invloeden zijn niet verkeerd. De 
commissie is wat mij betreft mooi in 
evenwicht”.

Donderdagavond is zijn vaste avond 
bij Spirit. “Dan gaan Jeff en ik bij 
elkaar zitten, brainstormen we wat en 
maken we nieuwe plannen. En geluk-
kig hebben we een hoop lol”. Aan 
het einde van het seizoen vonden op 
donderdag voor de selectie ook de 
“pas-sessies” plaats voor de nieuwe 
kleding.

Spirit switcht komend seizoen 
van kledingleverancier en dat had 
uiteraard nogal wat voeten in de 
aarde. De hele vereniging wordt in 
het nieuw gestoken. “Laat ik het zo 
zeggen: het is een heel karwei om 
iedereen aan het begin van volgend 
seizoen weer in een geel shirt te heb-
ben”, onthult Van der Waal. “Dat was 
een flinke operatie, maar zoals ik net 
al zei, wanneer je het resultaat ziet 
denk je al gauw: prachtig!”

Alsof het allemaal nog niet genoeg 
is, gaat Van der Waal, die samen met 
zijn broers het familiebedrijf runt en 
vader van vier (Dyenno, Brent, Loïs 
en Sylvester) is, komend seizoen ook 
nog eens een aantal jeugdelftallen 
trainen. “We gaan dat met een paar 
mannen doen en ook daar heb ik 
erg veel zin in. Hoeveel uren ik in 
de week aan Spirit besteed? Nou, 
laat ik dat maar niet zeggen, haha. 
Laat ik het zo zeggen: ik lig wel eens 
avondje rustig op de bank, maar dat 
komt niet zo heel vaak voor. Gelukkig 
beleef ik er een hoop plezier aan en 
haal ik er energie uit”.

Als laatste noemt hij ook nog zijn 
vrouw Iris. “Nee, die vergeet ik zeker 
niet. Een eigen bedrijf, vier kids 
en druk, druk, druk met Spirit: je 
begrijpt dat daar een fantastische 
vrouw bij hoort die mij alle ruimte 
geeft. Daar ben ik erg blij mee!”

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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DE SPECIALIST VAN DE REGIO!
Het nieuwe clublogo op de kledinghier verkrijgbaar!

door: Marc Advocaat

Van de jeugdvoorzitter
WAT EEN GEWELDIG JAAR!!
Het seizoen 2013/2014 is alweer ten einde. Een prachtig jaar 
voor de club met heel veel hoogtepunten. Zoals jullie al-
lemaal weten zijn we de leukste amateurclub van Nederland 
geworden en hebben we ook nog een nominatie ontvangen 
voor een Rinus Michels Award in de categorie beste jeugdop-
leiding. Met name de nominatie laat zien dat we afgelopen 
jaar weer enorme stappen hebben gezet met onze jeugdop-
leiding. We hebben de ambitie om dit ook de komende jaren 
verder uit te bouwen zodat we ieder jaar enkele spelers aan 
de A-selectie kunnen afleveren en daarnaast iedere speler 
met plezier beter kunnen leren voetballen. 

Kijkend naar de reacties uit de omgeving blijft onze filosofie 
niet onopgemerkt. Dit heeft tot gevolg dat we ook afgelopen 
jaar weer veel nieuwe leden hebben mogen begroeten. Dit 
betekent dat de jeugd binnen Spirit nog steeds  groeiende 
is resulterend in volgend jaar zelfs 9 D-elftallen. Deze groei 
heeft echter ook een keerzijde. Ten eerste wordt de zaterdag 
qua speelschema steeds voller waardoor we hard aan het 
denken zijn hoe we hier een mouw aan kunnen passen. Een 
van de maatregelen die we volgend jaar gaan doorvoeren is 
het spelen van wedstrijden om 16.15 uur. Ten tweede heb-
ben we steeds meer kader nodig. Voor alle teams hebben we 
2 leiders nodig, we hebben trainers nodig, we hebben leden 
voor de technische commissie nodig, we hebben jeugdbe-
stuursleden nodig etc etc. Gelukkig zie ik dat het over het 
algemeen goed lukt om nieuw kader te werven, we hebben 
hier echter nooit genoeg aan. Met hoe meer mensen we zijn 
des te meer aandacht we kunnen schenken aan onze jeugd 
wat ten goede zal komen aan het met plezier beter worden 
in voetbal. Als u dus wat wil doen voor onze geweldige club 
dan horen wij dit graag!!

Een ander punt waar ik even bij stil wil staan zijn de waarden 
en normen binnen onze vereniging. Ik heb hier op deze 
plaats al eens een keer eerder over geschreven en dan met 
name over zaken waar we als club minder blij van worden. 

Als het echter goed gaat dan wil ik hier ook aandacht aan 
schenken en ik heb het beeld dat het zeker goed gaat op 
dit gebied. Na de winterstop is het aantal incidenten tot een 
minimum beperkt gebleven en daar ben ik ontzettend blij 
mee. Ik verwacht dat we deze lijn ook in het nieuwe seizoen 
weten vast te houden. 

Ook één van de laatste activiteiten van het jeugdbestuur en 
technische commissie hebben we intussen achter de rug en 
dat zijn de teamindelingen. Voor sommige kinderen en ook 
ouders jaarlijks weer een spannende gebeurtenis afgaand 
op de reacties. Het gehele proces wordt heel nauwgezet uit-
gevoerd door de leden van de technische commissie waarbij 
zij input ophalen van leiders en trainers, zij zelf wedstrijden 
gaan bekijken of laten bekijken en oefen wedstrijden laten 
spelen. Kortom, een heel tijdrovende klus waarbij tot een 
afgewogen teamindeling wordt gekomen en ieder kind te-
recht komt waar hij of zij, naar onze mening, thuis hoort. Wij 
kijken bij deze indeling dus voornamelijk naar de kwaliteiten 
van spelers en niet naar bv vriendjes of vriendinnetjes. Onze 
ervaring leert namelijk dat kinderen in een nieuw team heel 
snel weer nieuwe vrienden maken en dat dit juist de charme 
is van voetbal. Wij verwachten dat ieder kind in een team 
terecht is gekomen waar hij of zij past en waarin zij ook de 
mogelijkheid hebben om weer nieuwe vrienden te maken.

We hebben intussen ook een fantastisch eindfeest achter de 
boeg waar ook vele jeugdspelers en hun broertje en zusjes 
zich prima hebben vermaakt. Ik kijk met heel veel plezier 
terug op deze dag en het past helemaal bij het afgelopen 
super seizoen.

Ik wens jullie allemaal een heel fijne zomervakantie en 
verwacht jullie allemaal weer te treffen eind augustus bij de 
aanvang het nieuwe seizoen en hopelijk wordt het weer zo 
mooi als afgelopen seizoen.

Marc Advocaat

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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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

TOPSCORERS V.V. SPIRIT:

Naam:  Team: Doelpunten:
Theimen Donker Spirit D2 22
Kevin Guttink Spirit A1 / 4 20
Ruben Slooff Spirit B1 19
Kristian van der Wal Spirit C1 19
Max Overdijk Spirit B1 19
Ramon Weerheim Spirit 8 18
Wesley de Vendt Spirit C6 17
Julian Bonte Spirit B3 16
Perrin Keesmaat Spirit B3 16
Berry de Jong Spirit 4 15

Naam:  Team: Doelpunten:
Hessel Houweling Spirit C4 13
Ruben de Groot Spirit C4 13
Danny van de Poel Spirit B1 12
Timothy Spalberg Spirit C1 12
Menno Demper Spirit C1 12
Patrick Luijt Spirit 4 12
Jochem de Groot Spirit B3 12
Jimi den Boer Spirit C4 12
Luka Mitrovic Spirit D2 12
Timo Sterk Spirit D3 12

ASSISTS V.V. SPIRIT: (alleen selectieteams)

Naam:  Team: Assists:
Corne Klein Spirit C1 22
Danny van de Poel Spirit B1 21
Mark van Dam Spirit 1 13
Raoul Haliwela Spirit A1 11
Ruben Slooff Spirit B1 10
Timothy Spalberg Spirit C1 10
Milo Multem Spirit B1 / C1 10
Julian Rook Spirit 1 10
Tom van Zwienen Spirit 2 / 4 10

Naam:  Team: Assists:
Menno Demper Spirit C1 9
Timme van Hof Spirit 2 8
Kevin Guttink Spirit A1 / 4 7
Kristian van der Wal Spirit C1 7
Max Overdijk Spirit B1 6
Eric Jansen  Spirit A1 / 1 6
Danny van Buren Spirit A1 6
Tim van de Zee Spirit B1 6
Arjan Hoogendijk Spirit 2 6

door: Eric de Vendt

Topscorers / Assists v.v. Spirit

Oproep: Spirit Speaker
Sinds een aantal jaar worden bij de wedstrijden van Spirit 1 
extra sfeer toegevoegd door het draaien van muziek tijdens 
de warming up en bij de opkomst van de spelers vóór de 
wedstrijd. Behalve de muziek zorg ik, als Spirit Speaker, voor 
en tijdens de wedstrijd voor de nodige informatie. Doordat 
Spirit zijn thuiswedstrijden altijd om 15.00 uur speelt, is het 
ook mogelijk om gelijk aan het eind van de 1e helft en aan 
het eind van de wedstrijd de tussenstanden en einduitsla-
gen van de overige competitiewedstrijden mede te delen. 
Tijdens de wedstrijd zorgt de Spirit Speaker ook voor het 
omroepen van de wissels en de doelpuntenmakers aan 
Ouderkerkse zijde, ondersteund door een ondertussen 
ingeburgerd doelpuntmuziekje.

Tegenstander
Er wordt weleens gevraagd waarom er geen doelpunten-
makers of wissels bij de tegenstander worden omgeroepen. 
Wel zo leuk en gastvrij voor de bezoekende supporters. Daar 

is een simpel antwoord op te geven. Vanaf de locatie waar ik 
zit, is het niet altijd mogelijk te zien welk nummer van de te-
genstander heeft gescoord of wordt gewisseld. Als iemand 
hier een oplossing voor heeft, dan hoor ik die graag.

Vervanging
Zoals zoveel werkzaamheden bij Spirit is ook deze ‘job’ een 
vrijwilligersbaantje. Mede door vele positieve reacties, vind 
ik het ook heel leuk om te doen en probeer daar veel dingen 
voor opzij te zetten. Helaas lukt dat niet altijd, met gevolg 
dat er één wedstrijd afgelopen seizoen werd afgespeeld 
zonder deze extra sfeer. Om te voorkomen dat dit in de toe-
komst weer (of meer) gebeurt, ben ik op zoek naar personen 
die deze werkzaamheden samen met mij wilt doen of bij 
mijn afwezigheid mij wilt vervangen.

Ben jij die persoon die daar wel interesse in heeft? Stuur dan 
even een mail naar: spirit.mail.voor.eric@gmail.com.   
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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: Eric de Vendt

Overzicht bekervoetbal

door: Eric de Vendt

Competitie Jeugdteams

Zoals geschreven in de vorige editie van De Treffer, waren 
er slechts 6 Spirit-teams die de bekerpoules overleefden. 
Spirit F4 heeft het daarna nog het best gedaan. In de 2e 
ronde werd er gewonnen van Stolwijk F2. In Ouderkerk 
werd het 4-3. De ronde die volgde, de achtste finale, moest 
er worden gespeeld in Nieuwerkerk. Het bekeravontuur 
eindigde daar door een 2-0 verlies van Nieuwerkerk F5.  
Spirit 7 kwam niet verder dan de 2e ronde. In Gouda werd 
er met 3-1 verloren van Jodan Boys 10 

Penalty’s
Van de 7 bekerwedstrijden die volgden na de poulefases 
werden er 4 beslist door penalty’s. Slechts één wedstrijd viel 
in het voordeel van Spirit. Spirit 3 won na een 0-0 eindstand 

met 8-7 van FC Maense 2. Maar de andere wedstrijden 
werden in de strafschoppenserie verloren. In de 2e ronde 
speelde Spirit 3 weer gelijk. Dit keer werd het 4-4, maar 
eindigde de strafschoppen bij 4-3 voor FC ’s Gravenzande 4. 
Ook Spirit 5 verloor de penalty serie. Na de 1-1 tegen VVOR 
4 werd het 4-5 voor de bezoekers. 

Tot slot moesten ook de pupillen van Spirit E3 hun meer-
dere bekennen via de penalty’s. Na de 2-2 in de reguliere 
tijd won Jodan Boys E3 de strafschoppen met 5-4. 

Afgelopen seizoen zijn er geen kampioenschappen behaald 
door de jeugd vanaf de D-pupillen, de jongste jeugd spe-
lend op het grote veld. Spirit C2 deed het nog het beste. In 
de 1e klasse eindigde de ploeg van trainer/coach Alexander 
Deelen op de 2e plaats. Van een geslaagd seizoen kan zeker 
gesproken worden. Want naast het competitieresultaat 
mag ook verteld worden dat de Ouderkerkers het ook nog 
tot aan de kwartfinale van de Regio Rijnmond Cup schopte. 
Het toernooi van DCV werd ook op hun naam gezet. En als 
klapper werd Spirit C1 ook nog gevraagd voor een vriend-
schappelijke wedstrijd te spelen tegen Feyenoord C1, dat 
3 klassen hoger speelde dan Spirit. Na een 1-0 voorsprong 
bij rust werd er toch met 2-1 verloren, wat op zich een goed 
resultaat was. 

Verder werden er 3 teams derde in de competitie. Spirit C3, 
Spirit D2 en Spirit D3 moesten 2 teams voor laten gaan. Spi-
rit D3 eindigde nog wel in gelijke punten met de nummer 
2, maar had zelf een iets minder goed doelsaldo. 

Spirit A1, spelend in de Hoofdklasse, sloot het seizoen af 
met een 6e plaats.
 
Spirit B1 werd ook 6e. Zij kwamen uit in de 1e klasse. Bijna 
kreeg de competitie nog een ‘toetje’. Spelend tegen Zoeter-
meer had winst mogelijk nacompetitie opgeleverd. Na een 
0-1 voorsprong met de rust, won de tegenstander toch met 
2-1, wat voor hun het kampioenschap opleverde. 
Spirit D1 speelde afgelopen seizoen in de Hoofdklasse. In 

een competitie met oa de D2 van Feyenoord AV en de D1-
teams van Sparta AV, Barendrecht, Capelle en Nieuwerkerk 
werd slechts 1 wedstrijd gewonnen en eindigde de ploeg 
op de laatste plaats. 

Bij de E- en F-pupillen waren wel kampioenschappen 
behaald. Spirit F1 en Spirit F2 werden met resp. 5 en 6 
punten voorsprong kampioen. Beide teams werden later 
bij de thuiswedstrijd van Spirit 1 in het zonnetje gezet. Zij 
mochten hand in hand met de spelers van beide teams het 
veld opkomen waarna ze nog een ereronde langs het veld 
maakten.  

 Spirit E7 en Spirit E10 eindigde op de 2e plaats.

Foto: 
Erwin Spek Fotografie
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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

Door: De redactie

Pupillen van de week

SPIRIT - LOMBARDIJEN 3 - 3

Toen ik vanmorgen wakker werd regende het erg. Even was ik bang dat de 
wedstrijd ‘s middags niet door zou gaan. Gelukkig ging mijn eigen wedstrijd 
met F7 tegen Perkouw ook door en we wonnen met 12-5. Vanmiddag moest 
ik om half 2 bij Spirit zijn. Brigitte vertelde in de bestuurskamer wat er allemaal 
zou gebeuren.

Ik kreeg een vaantje en een bal waarop de spelers later in de kleedkamer hun 
handtekening hebben gezet. Daarna mocht ik met de warming up meedoen. 
Na de warming up gingen we weer even van het veld af. Even voor half 3 
mocht ik samen met de scheidsrechters en grensrechters met de bal in mijn 
hand het veld op (best spannend hoor). De spelers kwamen er achteraan met 
de spelers van F1 en F2 (die als kampioenen een ererondje mochten maken). 

Na mijn aftrap en doelpunt bij de tegenpartij heb ik bij de jongens in de dug-
out naar de eerste helft mogen kijken. In de rust kreeg ik nog iets te eten en 
het certificaat. Het was echt heel erg leuk en ik heb genoten. 

Bedankt voor de leuke middag.
Groetjes Sven, Spirit F7

SPIRIT - WIELDRECHT  3 - 1

Wat een verrassing: Luuk Nijman van F4 was Pupil van de Week en mocht 
meedoen in de voorbereidingen van de wedstrijd van Spirit 1 tegen Wield-
recht. En we wonnen ook nog met 3-1! Een geweldige middag waarin Luuk in 
alles meedeed met de grote mannen: hangen in de kleedkamer, warming up 
doen, aftrap, eerste doelpunt en meejuichen in de dug out. Het motiveerde 
hem nog meer als voetballer en als Spiritfan. En dit is wat Luuk er van vond:

“Ik was pupil van de week”. Fantastisch vond ik het.
Ik mocht de aftrap nemen en het eerste doelpunt maken.
Ook kreeg ik cadeaus zoals een voetbal met alle handtekeningen van Spirit 1, 
een vaantje waar op stond “spirit” en nog een certificaat”.

Groetjes Luuk, Spirit F4

Jelle vindt het erg leuk dat hij pupil van de week mag zijn. 
Hij heeft erg veel plezier in voetbal. Hij gaat altijd vrolijk naar de 
trainingen en de techniektraining. Ook de wedstrijden vindt hij super.

Zijn team, F2, heeft tot nu toe alles gewonnen. Jelle staat soms links voor 
en soms als verdediging. Hij is linksbenig. Op de foto kun je dat goed zien.

Thuis is Jelle ook veel met voetbal bezig. 
Hij is altijd in voor een potje met zijn 3 broers. 

Groetjes Jelle, 
Spirit F2
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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

vervolg: Pupillen van de week

SPIRIT - ROZENBURG 2 - 1
 
Toen ik bij Spirit aankwam legde Mylene mij uit wat er allemaal stond te gebeuren. 
Ik voelde op dat moment wel wat spanning opkomen. Vervolgens gingen we naar 
de kleedkamer, ik zag dat de spelers gemasseerd werden. Ik werd aan iedereen 
voorgesteld, eentje ken ik al mn hele leven, dat is Rene Groen. Julian van Lith ken 
ik ook van de techniek training. We gingen met z’n allen naar het veld om op te 
warmen. Ik mocht met iedereen meedoen wat ik echt heel leuk vond. Tijdens het 
inlopen moest ik wel alles op alles zetten om het bij te houden. Toen we klaar waren 
gingen we terug naar de kleedkamer.
 
Ik mocht met de scheidsrechter het veld op. Toen we op de middenstip stonden 
werd het team nog een keer voorgesteld. Mijn naam werd ook omgeroepen, dit 
vond ik echt super cool. Ik mocht de aftrap nemen, ik wilde maar 1 ding en dat was 
scoren. Gelukkig schoot ik volop in de hoek. Tijdens de 1e helft mocht ik in de dug-
out zitten. Er was veel actie want de tegenstander kreeg een rode kaart wegens 
natrappen en Mark van Dam scoorde 2x. De 2e helft heb ik samen met mijn ouders gekeken. Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de waanzinnige dag. Spirit is echt de leukste amateurclub van Nederland!

Groetjes Thijmen

SPIRIT - BOTLEK  0 - 2

Pupil van de Week zijn is echt cool! Eerst werd uitgelegd wat ik die middag allemaal 
zou gaan doen. Toen mocht ik handtekeningen aan de spelers van het eerste vragen. 
Die zetten ze op de bal die ik kreeg van Anita van Ast. Stef de Goede had zijn handte-
kening niet gezet dus dat heb ik na de wedstrijd gevraagd én gekregen. Na de hand-
tekeningen mocht ik warm lopen met de spelers. Na het warm lopen ging ik naar de 
kamer van de scheidsrechters. Daar bespreken de scheidsrechters hoe ze de wed-
strijd gaan leiden. Ik mocht de wedstrijdbal vasthouden en tussen de scheidrechters 
voorop lopen richting het veld waarbij het eerste team en de tegenstanders volgden.

Ik mocht de aftrap nemen en ik scoorde bij de tegenstander. Toen ging ik het veld af en mocht ik in de dug-out zitten met de wis-
selspelers om naar de wedstrijd te kijken. Helaas verloor het eerste tegen Botlek  met 0-2. Ik vond het een hele leuke middag!

Groetjes Willemien, Spirit  F4

SPIRIT - PERNIS 3 - 1

Wanneer ik van mijn vader hoor dat ik ‘pupil van de week’ mag zijn, sta ik letterlijk te 
springen in de woonkamer en mijn broertje springt mee. Ik heb meteen mijn opa’s en 
oma’s gebeld om het grote nieuws te vertellen. Een uur voor de wedstrijd mag ik me 
melden in de bestuurskamer. Toen gingen we naar de kleedkamer. Alle spelers zetten 
hun naam op de bal en maken een praatje met me. Vervolgens mag ik mee doen met 
de warming-up. Best stoer, zo tussen al die grote mannen. Dan is het zover... Samen 
met de scheids haal ik de spelers op. Ik mag de wedstrijdbal dragen en loop met de 
scheids voorop, terwijl er muziek uit de luidsprekers klinkt. Een machtig moment. Een 
van Spirit neemt de aftrap en passt de bal naar me. Ik slalom om de spelers van Pernis, recht op het doel af. En daar zit het eerste 
doelpunt voor Spirit! Vanaf de tribune word ik toegejuicht. Vanuit de dug-out mag ik naar de eerste helft kijken. Daar zit ik tussen 
de reservespelers. Na de eerste helft word ik in de bestuurskamer verwend met een patatje en een AA’tje. Ik krijg een certificaat, 
een vaantje en de bal met handtekeningen ter herinnering aan een onvergetelijke dag. De bal krijgt een mooie plek op mijn kamer. 
Vanaf de tribune zie ik hoe Spirit met 3-1 wint! 

Spirit Bedankt! 
Groetjes van Quido Cretz F2
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Noord 47a • 2931 SJ  Krimpen aan de Lek • Tel.: 0180 - 517 394 • E-mail: info@mfvanderwaal.nl • www.mfvanderwaal.nl

Zijdepark 21 - Ouderkerk aan den IJssel - Tel. 0180 - 681385
WWW.AANNEMERGOUDRIAANENZN.NL

door: Eric de Vendt

Renovatie kleedkamers
Bij Spirit wordt er al een aantal weken gewerkt aan de kleed-
kamers. De eerste (zichtbare) veranderingen waren al aan het 
eind van het seizoen te zien. De buitenkant (raamkozijnen 
en deuren) van de kleedkamers 7 en 8 werden al in de frisse 
Spirit kleuren geel en wit geschilderd, waarna de rest van de 
ingangen van de kleedkamers worden beetgepakt. 

Opknapbeurt
Deze zomerstop wordt vooral gebruikt om de binnenzijde 
van de kleedkamers 1 en 2 (met de daarbij behorende ver-
zorgingsruimte) en 2 scheidsrechters kleedkamers een nieuw 
gezicht te geven. Naast het verfwerk krijgen deze ruimtes 
een nieuw betegelde muur, nieuw sanitair (wasbak, douches 
en toiletten) en een nieuwe vloer. De vloer wordt dezelfde 
vloer dan die in de kantine is aangelegd. 

Vrijwilligers
Met uitzondering van het leggen van de vloer worden alle 
werkzaamheden uitgevoerd door diverse vrijwilligers van 
Spirit. De materiaalkosten lopen ongemerkt hoog op. Spirit 
gebruikt hiervoor het gewonnen prijzengeld dat werd ge-
wonnen bij de verkiezing van ‘De Leukste Amateurclub van 
Nederland’. De planning is dat de kleedkamers half augustus 
klaar zijn, net op tijd voor het begin van het nieuwe seizoen. 

Overige kleedkamers
Tijdens de zomerstop van 2015 zullen de kleedkamers 3 
tot en met 8 onder handen worden genomen. Deze zullen 
dezelfde interieur krijgen als die van kleedkamer 1 en 2. Er 
wordt bekeken of het mogelijk is om tijdens de winterstop 
alvast 2 kleedkamers te kunnen gaan ombouwen om de 

werkdruk voor de volgende zomer te verlichten. De laatste 
kleedkamers, die overigens veel nieuwer en ook nog 
redelijk in orde zijn, zullen op zijn vroegst in de zomer van 
2016 worden opgeknapt. Wel zullen de verfwerkzaam-
heden aan de buitenkant worden doorgevoerd naar alle 
kleedkamers en ook die van de overige gebouwen.. 

Parkeerplaats Sportlaan
Al geruime tijd is het parkeerprobleem op zaterdag groot 
aan de zijde van de Sportlaan en de omliggende wijk. Maar 
afgelopen maand (juni 2014) is er een begin gemaakt aan 
de herindeling van het parkeerterrein aan de Sportlaan. 
De oude parkeerplaats, inclusief de fietsenstalling en een 

stuk groenvoorziening, is weggehaald om op die ruimte 
een compleet nieuwe indeling te maken. Deze ca 20 extra 
parkeerplaatsen moet leiden tot minder overlast voor de 
buurt.

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie



WWW.VVSPIRIT.NL | 44CLUBBLAD 13/14 - NR. 3

Nu leverbaar bij b-K iT SoluTioNS
KPN ÉÉN de alles in één oplossing van KPN

0180 820 200 | info@b-kitsolutions.nl

www.b-kitsolutions.nl

Systeembeheer | Telefonie | Cloud

Details uit het nieuwe tenue van v.v. Spirit

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
VR. 12 SEPTEMBER: SPONSORTOERNOOI 2014 & VR. 19 SEPTEMBER: G-CLINIC 2014

Vanaf het komende seizoen zullen wij, zoals eerder al ge-
meld en als besproken in de ALV van 2013, gaan werken 
met een zogenoemd kledingfonds. Dit betekent dat de 
wedstrijdkleding van alle in KNVB competities uitkomen-
de teams zullen worden voorzien van kleding welke door 
de club is aangeschaft. In de praktijk betekent dit dus 
Spirit 1 t/m 10 en alle A t/m F teams.  De wedstrijdkleding 
bestaat uit shirt, broek en (eenmalig) kousen. Per team zal 
ook een keeperstenue worden aangeschaft. Gekozen is 
voor 1 type keeperstenue. De tenues zullen per team wor-
den aangeschaft (per team zullen er standaard 16 tenues 
worden gekocht). U zult dus vanaf komend seizoen geen 
shirtjes en broekjes meer hoeven te kopen. 

Om deze aanschaf te kunnen financieren zullen wij met een 
kledingfonds gaan werken. Dit fonds wordt gevuld door aan 
ieder spelend lid, uitkomend in een van de voornoemde 
elftallen, een bedrag van € 15,- per seizoen in rekening te 
brengen. Dit bedrag zal tegelijkertijd met de contributie wor-
den gefactureerd. Wij willen hierbij wel nog eens herhalen dat 
het hier uitdrukkelijk niet om een contributieverhoging gaat. 
De € 15,- zal in een apart fonds terecht komen, welke alleen 
voor de aanschaf van wedstrijdkleding zal worden gebruikt. 
Het maakt dus niet uit of u in een team speelt dat wel of niet 
gesponsord wordt. Voor het fonds geldt: iedereen doet mee!

Zoals gezegd zullen bij de 1e aanschaf in augustus de kousen 
ook verstrekt worden. Daarna zullen de kousen voor eigen re-

kening zijn. Nieuwe kousen zullen ongeveer € 10,- kosten, en 
zullen te koop zijn via Serie-A-Store in Krimpen a/d IJssel en 
via de webshop op www.vvspirit.nl Ook andere kledingitems 
(trainingspakken, tenues, handschoenen, tassen etc.) zullen 
via deze webshop te koop worden aangeboden. Deze kleding 
kan worden opgehaald bij serie-A-store in Krimpen of bij Plus 
Vergeer in Ouderkerk a/s IJssel. 

Voor wat betreft de tenues geldt dat het eigendom bij VV Spi-
rit blijft. Dit betekent ook dat het team zelf verantwoordelijk is 
voor de tenues. Zoekgeraakt items zullen in rekening worden 
gebracht tegen de verkoopprijs zoals die op dat moment 
geldt. De tenues zullen worden geleverd in een teamtas of 
trolley, en zullen dus ook te allen tijde compleet bij elkaar 
moeten zijn. De wedstijdsecreataris zal zorgdragen voor over-
handiging van de kleding aan het begin van het seizoen. 

Het is de bedoeling dat de kleding iedere wedstrijd in deze 
tas wordt verzameld en collectief wordt gewassen, dit kan 
gebeuren bij toerbeurt of wanneer een ouder dit graag wil 
verzorgen is dat natuurlijk ook prima. De kleding wordt aan 
het einde van het seizoen weer in dezelfde tas verzameld, 
compleet en onbeschadigd en zal worden ingenomen en 
gecontroleerd door de betreffende wedstrijdsecretaris.  Dit is 
de enige manier om een gelijke kleurechtheid te behouden 
en de compleetheid te garanderen. Wij gaan ervan uit dat de 
kleding minimaal 3 jaar meegaat. 

door: De Sponsorcommissie

Kledingfonds vanaf komend seizoen

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie
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door: Cees van Vliet

De Harde Kern

De wat lange tijd tussen de vorige Treffer en het fraaie 
exemplaar wat nu voor u ligt heeft mij ertoe bewogen op 
een wat andere manier Uw hersens te pijnigen over ons 
cluppie.

U mag het vanuit de harde kern gedachte gewoon een wat 
flauwe inbreng noemen, we spelen allemaal wel eens een 
mindere wedstrijd. Toch?

Je bent nog jong als je “Goed”  oud bent.

Toen de harde kern nog jong was,
de oorlog net voorbij,
ging men aan sporten denken
1945, Nederland was vrij!

De jeugd wilde ballen op een veld,
het werd een leren bal met binnenbal en veter.
Schoenen met stalen neuzen.
Souplesse voor geen meter.

Het is begonnen aan de “Zijde”,
een buitendijks domein vol Trapman-schapen.
Doelen van hout en zondernetten.
Voor de wedstrijd puin en keutels rapen.

Geel met wit werden de kleuren.
Uitwedstrijden op de fiets.
Een houten schuur met koud water,
ranja en gevulde koeken, verder niets.

Spirit groeide uit zijn jasje,
verhuizen naar de Dekkerstraat.
Vier kleedlokalen en een kelder bier.
Zelf bouwen, dus iedereen paraat.

Nog verder groeien is vooruit zien,
maar wij hadden Jan de Zeeuw.
Die man had brede voetbalschouders,
en vocht voor spirit als een leeuw.

Het resultaat was weer verhuizen,
een clubhuis in een “klavervier”.
De ingang aan een echte sportlaan.
Altijd enthousiasme en oneindig spelplezier.

De leukste amateurclub van Nederland,
je kan het niet verzinnen.
We werden het, we zijn het en willen het blijven.
De mooiste prijs van Nederland is binnen.

Wij, als harde kern maken hier deel van uit.
Daar zijn we trots op en blijven komen.
De derde helft winnen we altijd.
Geel-wit, zolang het nog kan blijven we dromen!

De laatste regel moet u niet te waarmoedig lezen. Ik bedoel 
dat we uitzien , dromen van weer een seizoen en ik oktober 
zijn we 69 jaar oud, dus volgend jaar 70. Weer een feest!

De harde kern wenst u allen een echt rustige stille periode 
en een leuke vakantie toe. 

Gezond weer terug en dan bij Hoevelaken rechtsaf!

Cees van Vliet

AUTOBEDRIJFDSPEK.NL
Telefoon: 0180 - 681350 • E-mail: info@autobedrijfdspek.nl

Werkplaats:
Harmanshoeve 12
2935 AT  Ouderkerk a/d IJssel

Adres voor reparatie, onderhoud en APK,
gespecialiseerd in verkoop van kleine auto’s

Verkoop:
IJsseldijk West 28

2935 AP  Ouderkerk a/d IJssel

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

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
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SPORTIEVE AMBITIES 
In het amateurvoetbal is het een gegeven dat je met 
een minder gevulde sponsorpot niet op het allerhoog-
ste amateurniveau kunt acteren. In de top van het ama-
teurvoetbal gaan enorme bedragen om. Spelers worden 
ieder jaar ‘gehaald’ en fors betaald. Spirit kan zich niet 
meten met verenigingen uit de hoogste klassen, maar 
dat wil niet zeggen dat de club geen ambities heeft voor 
een hoger niveau. Zeker wel! Ook Spirit wil met haar 
selecties op een zo hoog mogelijk niveau acteren, maar 
wil daarnaast aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor 
recreatieve voetballers, nu en in de toekomst. 

VERENIGINGSCULTUUR
Spirit speelt met de eerste drie seniorenteams op een 
hoog niveau en datzelfde geldt voor de hoogste junio-
renteams. Spirit heeft deze hoge sportieve status vooral 
te danken aan haar verenigingscultuur, een gevoel 
van verbondenheid tussen leden, vrijwilligers en sup-
porters in alle geledingen. Daarin schuilt de werkelijke 
kracht van de club. Het is mede daarom dat Spirit, soms 
tegen de landelijke trend in, meer teams en met name 
juniorenteams mag inschrijven bij de KNVB. 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 willen maken van de Spirit 
familie. Kenmerkend is dat veel selectiespelers tijdens of 
na hun actieve periode een taak willen vervullen binnen 
de club, hetzij als scheidsrechter, trainer, begeleider etc. 

BINDING
Naast de seniorenafdeling bezit Spirit een grote 
junioren-, pupillen- en ukken afdeling met een zeer 
positieve uitstraling. Veel jeugdvoetballers uit de streek 
willen 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 Spirit gevoel 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 Spirit gevoel 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 blijven streven.

FACILITAIR KADER
Misschien wel tegen de verdrukking in houdt Spirit vast 
aan het standpunt dat zij geen betalingen dan wel on-
kostenvergoedingen aan spelers verstrekt. Het kan niet 
zo zijn dat voetballers in vertegenwoordigende teams 
‘vreemden’ zijn voor de overige leden. Dat is een duide-
lijke keuze. Spelen in de Topklasse is daardoor waar-
schijlijk een utopie. De keuze houdt ook in dat goede, 
ambitieuze spelers die op een hoger niveau willen 
spelen en daarvoor mogelijk een vergoeding ontvan-
gen nooit tegengehouden mogen worden. Spirit streeft 
er wel naar door middel van goede facilitaire voorzie-
ningen het voor alle selectiespelers zo aantrekkelijk te 
maken. Het voorgaande betekent overigens niet dat 
Spirit niet openstaat voor nieuwe spelers van buiten. 
Integendeel, iedere voetballer die zich kan vinden in de 
cultuur die bij Spirit heerst is van harte welkom. Het fa-
cilitair kader dat Spirit selectiespelers biedt mag er zijn. 
Kleding, trainingsmaterialen, begeleiding en medische 
verzorging zijn goed geregeld. 

COMMISSIE SPONSORING EN PR
Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden bestaat 
de Commissie Sponsoring en PR. Hoofdtaak van de 
commissie is door het aantrekken van sponsors zoveel 
mogelijk middelen te genereren om de club op het hui-
dige niveau te kunnen laten acteren en waar mogelijk 
bij te dragen aan het bereiken van een hogere klas-
sering. 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 veel te bieden.

door: De Sponsorcommissie

Sponsorkader v.v. Spirit
Een voetbalvereniging kan niet bestaan zonder bijdragen van sponsors. Hoewel Spirit een groot aantal le-
den 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 ±900 
leden en zijn er dit seizoen ruim 50 teams ingeschreven bij de KNVB. Spirit is een sterk merk en daarom 
willen veel bedrijven uit de regio zich aan Spirit binden om de club te ondersteunen. 
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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, wedstrijdballen en andere specifieke 
activiteiten zoals de jaarlijkse huis aan huis verkoop van 
de bekende Spirit cakes.

TOPSPONSORPAKKET
Hierbij moet worden gedacht aan 
een combinatie van bijvoorbeeld 
reclameborden, een advertentie in 
Clubblad de Treffer, een weblink, 
shirtsponsoring van een (selectie)-
team en lidmaatschap van de 
Ondernemersclub Vrienden Van 
Spirit. De bijdrage aan de club voor 
een dergelijk pakket is in overleg 
vast te stellen. Het betreft hier een 
overeenkomst van 3 jaar met een 
bijdrage van minimaal E 2500,- per 
seizoen.

BORDRECLAME:
Kosten voor een normaal reclame-
bord (305 x 65 cm) E 175,- per sei-
zoen plus eenmalige aanmaakkos-
ten van E 225,- De kosten voor een 
groot reclamebord (610 x 65 cm)
E 350,- per seizoen plus eenmalige 
aanmaakkosten van E 420,- Ande-
re afmetingen zijn mogelijk. Neem 
voor meer informatie contact
op met de sponsorcommissie.

ADVERTENTIES DE TREFFER:
Het clubblad verschijnt 4x per sei-
zoen. De Presentatiegids verschijnt 
als eerste nummer aan het begin 
van het voetbalseizoen. De oplage 
bedraagt 1000 ex. per editie. De 
advertenties zijn altijd in full colour. 
De kosten van de advertenties zijn: 
Pagina: E 300,- 1/2 pag: E 175,- 1/4 
pag: E 125,- 1/6 pag: E 85,-

CLUB VAN 50
Op deze manier kunnen mensen 
die sympathiek staan tegenover de 
manier waarop Spirit de voetbal-
sport bedrijft, de vereniging extra 

ondersteunen. De extra inkom-
sten, thans E 50,- per lid, worden 
gebruikt om de faciliteiten voor de 
hoogste selecties en de jeugd in 
het algemeen zo optimaal moge-
lijk te maken. Leden van de Club 
van 50 maken overigens zelf de
bestedingskeuze. Alle leden krij-
gen informatie over de besteding
van hun bijdrage. Alle leden zijn 
zichtbaar op het bord in de kan-
tine.

WEBLINK:
Op onze site kunt u een weblink 
plaatsen (E100,-). 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 SPIRIT 1:
Door middel van schenking van 
een wedstrijdbal (E 75,-) helpt u 
mee de kosten van het spelmateri-
aal te drukken. In het programma-
boekje ‘t Treffertje op de wed-
strijddag, op de website en via de 
geluidsinstallatie, wordt aandacht 
aan de sponsor geschonken.

ONDERNEMERSCLUB 
VRIENDEN VAN SPIRIT:
Een interessant zakelijk platform 
van ondernemers uit diverse 
branches. Tijdens een aantal bij-
eenkomsten en bedrijfsbezoeken 
welke verspreid over het jaar 
plaatsvinden, kunt u uitgebreid 
netwerken met andere onderne-
mers. Het lidmaatschap bedraagt 
E 500,- per jaar. Van dit bedrag 

gaat 50% naar de A-selectie (voor 
trainingskampen e.d.) en wordt de 
andere helft besteed aan activitei-
ten die ten goede komen aan de 
ondernemersvereniging zelf. Via 
de digitale nieuwsbrief “De Treffer 
Zakelijk” welke 3 à 4 keer per jaar
verschijnt, bent u bovendien in 
de gelegenheid om uw bedrijf te 
presenteren.

SHIRTSPONSORING
Vanaf volgend seizoen (2014-
2015) gaan we als club over op 
een geheel nieuwe kledinglijn, 
waarbij wij hebben gekozen voor 
het oer-Hollandse merk Quick. Dat 
betekent dat wij weer volop ruimte 
hebben voor nieuwe shirtspon-
sors. Alle shirts worden nieuw 
bedrukt. Eveneens is uniek dat we 
de sponsoring in zeer transparante 
pakketten aan kunnen bieden, na-
melijk voor een vast (laag) bedrag 
per jaar, of eenmalig een bedrag in 
het jaar van aanschaf. Naast deze 
sponsoring bestaan er dan geen 
verplichtingen meer.

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 van Vuuren 06 - 4223 5889
Richard v/d Waal 06 - 5114 6987
Henk Lammertse 06 - 2396 6776
André v/d Hoeven 06 - 5312 0445
José van Rooijen 06 - 4113 5548
Jan Verkade 06 - 8143 1042

DE SPONSORMOGELIJKHEDEN:
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door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Zit je net midden in het wereldkam-
pioenschap voetbal in Brazilië, als 
de mail van Jeffrey binnenkomt, dat 
de laatste Treffer van het seizoen er 
weer aan zit te komen. Als trouwe 
colomnist, wil je wel weer een goede 
bijdrage leveren aan ons mooie club-
blad, dus zit ik op zondagmiddag 
voor Nederland-Mexico achter de 
computer.

Er schieten allerlei gedachten door je 
hoofd over de onderwerpen, waar je 
wel iets over zou willen schrijven. Ik 
moet er wel rekening mee houden, 
dat mijn kritische noten niet altijd 
op de juiste waarde worden geschat, 
maar onder de streep delen we 
allemaal dezelfde passie, het voet-
bal bij de “leukste amateurclub van 
Nederland”. Toch krijg ik het gevoel 
dat Spirit op een kruispunt begint te 
komen, waar prestatie en plezier in 
combinatie met opleiding met elkaar 
in conflict gaan komen. 

Inmiddels hebben we bijna 900 
leden, waarmee we veruit de grootste 
vereniging uit de omgeving zijn. 
Dit heeft natuurlijk een bepaalde 
aantrekkingskracht op spelers, die bij 
Spirit denken op een hoger niveau te 
kunnen gaan voetballen. Dit zal door 
de ambiteuze tak van onze vereniging 
als zeer positief worden ervaren en 
de kiem van het dromen van kam-
pioenschappen en promotie wordt 
hier gelegd. Maar wat doen we dan 
met de jongens, die in de ogen van 
de selectieheren niet op het hogere 
niveau meekunnen. Juist, daar moet 
je misschien wel nóg meer aandacht 
aan besteden, dan de grote talenten. 
En wat niet onbelangrijk is en enige 
lessen pedagogiek en psychologie 
vereist is het omgaan met teleurstel-
lingen, ook daar kunnen we nog stap-
pen in maken. We zijn  tenslotte geen 
BVO, waar de opleiding gericht is op 
het afleveren van profesionele voet-
ballers. Ik hoop dat we blijven, wat we 
pretenderen te zijn, een vereniging 

die voetballers op ieder niveau beter 
maakt een vereniging waar het 1e 
elftal net zo belangrijk is als F7.

Toch blijft het natuurlijk mooi om 
te zien hoe de prestaties van ons 1e 
elftal onder de bezielende leiding van 
Kees van der Poel, uiteindelijk een 2e 
plaats opleverde en een mogelijkheid 
tot promotie naar de 1e klasse. Nie-
mand laat er echter een traan om, dat 
dit uiteindelijk niet gelukt is. Volgend 
jaar gaan we gewoon weer door met 
een groep, die bijna volledig bestaat 
uit jongens uit de eigen opleiding en 
zullen de gaten die Maarten en Jelmer 
achterlaten weer opgevuld worden 
met eigen jeugd. Jammer alleen te 
moeten lezen dat Stef de Goede en 
Ruben de Vries Spirit gaan verlaten. 
Mede omdat ik samen met Rob de 
Vries leider werd, toen Ruben en 
Michael, amper 6 jaar oud, bij Spirit in 
F7 gingen spelen.

Mocht Nederland wereldkampioen 
worden, ja daar droom ik ook van, na 3 
finales verloren te hebben, zal het hele 
dorp en de wijde omgeving wel Stefan 
willen zijn. Het is toch schitterend om 
zo’n bescheiden jongen op het we-

reldplatform van het voetbal zo te zien 
presteren. En juist die bescheidenheid 
past helemaal bij onze vereniging. 
Natuurlijk, met enige bravoure, heb-
ben we 2 hagelnieuwe kunstgrasvel-
den weten te realiseren en door het 
onbegrensde enthousiasme tijdens de 
check-out op 23 November, hebben 
we dankzij een donatie van € 20.000,-- 
aan het begin van volgend seizoen de 
beschikking over compleet gereno-
veerde kleedkamers. Toch zie ik dat 
alles in het kader van groot worden 
door klein te blijven.

Aan het begin dacht ik nog een paar 
kritische noten te kraken, maar als 
je er rustig bij nadenkt, kun je alleen 
maar trots zijn op wat er allemaal aan 
de Sportlaan in Ouderkerk a/d IJssel 
wordt neergezet. Nu maar hopen 
dat iedereen met beide benen op de 
grond kan blijven staan, zodat we met 
z’n allen in het seizoen 2014/2015 
weer hele mooie dingen kunnen 
beleven. Voor nu wens ik iedereen 
een welverdiende vakantie toe en 
nu maar hopen dat onze dromen 
uitkomen........

Malcolm Osseweijer




