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Van de voorzitter

De wereld staat in brand. In het Midden-Oosten wordt van-

uit Irak door een stel extremisten een ieder die het niet met 

hen eens is vermoord. De strijd op de Gaza strook tussen Jo-

den en Palestijnen lijkt sinds jaren niet zo heftig te zijn, en in 

Oekraine vechten een stel dronken en gedrogeerde Russen 

zogenaamd om de aansluiting van Oekraine bij Rusland. 

Met als dieptepunt de ramp met de MH17 waarbij honder-

den onschuldige burgers werden gedood. Politiek, geloof 

en misgunningen leiden tot deze onbegrijpelijke situaties.

Hoe bevoorrecht zijn wij dan in de veilige omgeving van 

ons clubje en onze Krimpenerwaard. Bij ons wordt er niet 

gekeken naar waar je vandaan komt, geloof of sexuele 

geaardheid. Ik zou me in ieder geval schamen wanneer dat 

wel gebeurd. Bovendien heeft ieder lid van onze vereniging 

ingestemd met het Waarden en Normen statuut, waarvan 

onze 10 cultuurwaarden een onlosmakelijk onderdeel vor-

men. En laat nu juist respect en non-discriminatie (om wat 

dan ook) hierin prominent terugkomen. Een vereniging is 

opgericht om gezamenlijk een bepaald doel of liefhebberij 

na te streven. Volgens mij slagen we daar bij Spirit goed in.

We staan weer voor een nieuw seizoen en voor u ligt de 

presentatiegids. Een seizoen als het vorige zal lastig te 

evenaren zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het frame-

work bij Spirit inmiddels wel zodanig staat, dat er weer heel 

veel mooie dingen staan te gebeuren. We zullen echt niet 

voor de 2e maal uitgeroepen worden als Leukste Club van 

Nederland, maar waarom zullen we door de KNVB weer niet 

genomineerd worden voor de beste jeugdopleiding van 

Nederland. En waarom zullen we dan ook niet meteen die 

prijs pakken? Waarom zal ons 1e elftal weer niet in de top 

meedraaien? Natuurlijk zitten er enkele sterke teams bij, 

maar laten we nu eindelijk die nederigheid eens laten varen 

en uitgaan van onze eigen kwaliteiten. We beschikken over 

een jong team, dat ondanks de lage leeftijd voor een groot 

deel al een of meerdere jaren ervaring heeft in de 2e klasse. 

Een ding is voor mij in ieder geval al een zekerheid: door 

de grote aanwas van onze jeugdafdeling zal het zaterdags 

weer een ontzettend drukke en gezellige bedrijvigheid 

worden op ons sportpark. Het mooiste moment van de 

zaterdag is voor mij altijd zo rond 11.00 uur waarbij het 

voorplein helemaal vol staat met ouders, grootouders, 

broertjes, zusjes en tientallen trappelende voetballertjes 

die niet kunnen wachten tot de wedstrijden beginnen. Het 

liefst natuurlijk met een zonnetje erbij, maar zelfs bij een 

zacht regenbuitje is dit altijd een prachtig tafereel. 

Ik ben er weer bijzonder trots op wat zich de afgelopen 

maanden heeft afgespeeld. Onze scheidsrechterskleedka-

mers, verzorgingsruimte en kleedkamers 1 en 2 zijn omge-

toverd tot prachtige ruimten. Veel schilderwerk heeft ons 

clubhuis werkelijk een metamorfose doen ondergaan en 

ook onzichtbaar werk (ingraven leidingen t.b.v. het camera-

beveiligingssysteem) heeft weer zeer veel vrijwilligersuren 

gekost. Het kan niet genoeg gezegd worden hoe blij ik 

ben, maar vooral ook hoe trots ik er op ben dat wij over een 

zo grote en enthousiaste schare vrijwilligers beschikken. 

Geweldig om van zo een club voorzitter te mogen zijn.

Ik heb al eens gezegd dat onze vrijwilligers onze grootste 

sponsors zijn. Wanneer we bijvoorbeeld deze zomer kijken, 

schat ik dat er gedurende 12 weken telkens minimaal 5 

mensen bijna fulltime bezig zijn geweest voor onze club. 

Dat is dus 5 x 40 x 12 is 2400 uur. Wanneer we hier met een 

uurtarief van € 25,- gaan rekenen, komen we dus alleen 

voor deze zomermaanden al uit op € 60.000. En dan heb 

ik het nog niet over de rest van het jaar. En toch ben ik 

weer zeer blij dat we ook weer heel veel andere sponsors 

hebben. Ondanks de economische crisis, hebben we in 

onze historie nog nooit over een zo grote sponsorgroep 

beschikt. Dit komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. 

Ondanks het winnen van de Steef van Kooten penning is 

de sponsorcommissie onverdroten haar werk voort gaan 

zetten. En met resultaat dus. We mogen trots zijn dat zoveel 

bedrijven onze mooie club willen steunen. Trots en blij. 

Want uiteraard zullen we deze sponsorgelden aanwenden 

om onze club nog leuker en beter te maken. Een tipje van 

de sluier wil ik hier al vast oplichten: binnenkort zal er ge-

start worden met een speciaal trainershome, welke ruimte 

ook gebruikt kan worden voor technische besprekingen en 

opleidingen. Op deze manier denken we nog beter onze 

regionale opleidingsfunctie uit te kunnen oefenen.

U leest het, we staan aan de vooravond van weer een 

fantastisch seizoen. Ik heb er zin in, en we zullen met z’n al-

len weer heel veel uren doorbrengen bij onze fantastische 

club: voetballend, pratend, besturend, klussend, onderne-

mend of entertainend. Eigenlijk is Spirit voor iedereen. En 

laten we dat alsjullieblieft ook vasthouden.

Henk Lammertse
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Door: Henk Lammertse

Jansen & Caminita voelen zich thuis

“Ik ben ooit in de ukken begonnen bij Spirit”, vertelt Eric. 

“Toen ik competitie ging voetballen kwam ik in de F5, 

en daarna in de F1. Daarna ben ik eigenlijk altijd in de 

hoogste jeugdelftallen gebleven, tot vorig jaar de A1. 

Voor zover ik me kan herinneren was mijn eerste trainer 

Fred Wilmans. Vanaf mijn 11e t/m mijn 16e heb ik ook al-

tijd de regio KNVB-elftallen doorlopen. Ondertussen ben 

ik ook een aantal keren gescout door BVO’s. De eerste 

keer was door Sparta, maar toen was het toenmalige be-

stuur vergeten dit door te geven, en heb ik de trainings-

stage dus niet kunnen bezoeken. Later is ook Excelsior 

en Feyenoord langs geweest. Later kreeg ik nog een keer 

een kans bij Sparta, maar mijn ouders en ik zelf vonden 

me nog wel erg jong, om toen al zo’n uitgesproken 

keuze te maken. Er zijn er namelijk slechts enkelen die 

later een “Stefan” kunnen worden. Daarnaast hadden 

mijn ouders liever niet dat ik op zondag sport bedreef, 

dus heb ik deze mogelijkheden maar aan me voorbij 

laten gaan. Wanneer het zich nu had voorgedaan, had ik 

het overigens wel gedaan”. 

Hoe anders luidt het verhaal van Sergio. Begonnen op 

zijn 12e met het voetballen bij een club. “Het kwam er 

gewoon niet eerder van. In Italië wordt veel op straat 

gevoetbald, en waar ik vandaan kom (Sicilië, HL) zijn de 

clubs niet zo gestructureerd. Op mijn 12e mocht ik uit-

eindelijk lid worden van het grote Palermo, een club uit 

de serie A”. Gevraagd naar zijn verdere carrière vervolgt 

Caminita: “ik heb tot mijn 17e gevoetbald bij Palermo, 

en zou overgaan naar de oudste jeugd. In die tijd was 

ik redelijk veel geblesseerd, en onder andere hierom, 

maar waarschijnlijk ook omdat ik gewoon niet goed 

genoeg was haha, kreeg ik geen contract aangeboden. 

Dat betekent dat je naar een andere club uit moet gaan 

kijken, en die vond ik bij Trapani, een club die uitkomt in 

de serie B, maar ook daar raakte ik vrij snel geblesseerd. 

Ik wilde in die tijd al naar Nederland, en zat dus eigenlijk 

al een tijd te wachten op een telefoontje van mijn oom 

Giovanni”. Met die oom hebben we meteen de link naar 

Spirit c.q. Ouderkerk te pakken. De beroepsmuzikant is al 

meer dan vijftien jaar woonachtig in Ouderkerk en heeft 

een vriendschappelijke relatie met Giovanni van Bronck-

horst, assistent trainer bij Feyenoord. Via Van Bronckhorst 

kon er een stage bij de A-jeugd van Feyenoord geregeld 

worden. We praten over drie jaar geleden. “Ik trainde 

daar met jongens als Boëtius, Vilhena en Sven van Beek. 

Met die laatste heb ik ook tien wedstrijden gespeeld in 

de A2. Na het seizoen kreeg ik geen contract. Ik had nog 

de mogelijkheid om naar Dordrecht te gaan, maar ben 

toen toch maar terug naar Italië gegaan”. Deels vanwege 

teleurstelling, maar ook vanwege het feit dat de voetbal-

mentaliteit op Sicilië niet goed bij Sergio lijkt te passen 

(“ik wil ook plezier hebben wanneer ik voetbal”) heeft hij 

toen 2 jaar niet gevoetbald. “Ik miste Nederland, op Sicilië 

is geen werk en hoopte eigenlijk dat oom Giovanni mij 

weer ging bellen om naar Nederland te komen. Ik wilde 

me niet binden aan een club”. Omdat dat telefoontje 

uitbleef heeft Sergio zich toch maar weer opgegeven bij 

een club vorig seizoen, waarin hij uitkwam voor een club 

met de mooie naam Serra di Falco.

Jansen zit met gespitste oren te luisteren. Op het trai-

ningskamp hebben de mannen elkaar goed leren ken-

nen, maar dit is toch wel wat. Gevraagd naar het grote 

verschil met voetballen in de jeugd noemt Eric het feit 

dat hij nu met mannen met een gezin voetbalt. “De leef-

tijdsverschillen zijn natuurlijk groter, hoewel we een heel 

jong team hebben. Voetballend is het allemaal een stuk 

fysieker, harder, en ligt het tempo behoorlijk hoger. Dit 

vraagt ook veel meer van je fysieke gesteldheid en con-

ditie. In de jeugd kon ik rustig een balletje aannemen, 3 

keer kappen en draaien en dan de pass geven. Dat kan 

nu niet meer”. Gevraagd naar zijn favoriete positie ant-

woordt Jansen zonder nadenken: “ik speel het liefst op 

10 en dan in een drie-spitsensysteem. Overigens speel ik 

momenteel veel op linkshalf en die plek bevalt me ook 

prima. In de jeugd speelde ik eigenlijk altijd op 10, en 

liet ik me regelmatig inzakken. Je zou me ook goed een 

“gatenloper” kunnen noemen” .

De favoriete positie van Sergio is die van linksbuiten. 

Ooit begonnen als rechtsbuiten, kwamen zijn trainers er 

achter dat de linkerkant beter voor hem rendeerde. Ca-

minita is een echte linkspoot. “We hebben dit jaar enorm 

veel linkspoten in de A-selectie”, vertelt Eric. “Opvallend 

gewoon, en ook wel lekker, je kan nu 2 flanken goed 

bezetten”. Gevraagd naar de verschillende speelstijlen 

in Italië en Nederland valt Sergio met name de snelheid 

van handelen in Nederland op. “Hier wordt veel sneller 

gespeeld. Te lang een bal bij je houden wordt onmid-

dellijk afgestraft “. Gek genoeg vindt Caminita het spel in 

Nederland een stuk harder, daar waar Italië toch bekend 

Zoals ieder jaar is ook nu het aantal mutaties bij onze A-selectie weer zeer beperkt. Daar waar enkele spelers 

stopten vanwege privé-redenen en twee jongens het bij onze buren in Berkenwoude gaan proberen, is ook het 

lijstje “plus” weer zeer kort. En in de regel komen deze mannen uit de eigen jeugd. Eric Jansen (19) is er zo één.  

Zijn hele carrière al voetballend voor Spirit. Dit jaar echter verwelkomen we ook een buitenstaander. Vanuit 

Italië nog wel, Sergio Caminita (21).
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Vervolg: Jansen & Caminita voelen zich thuis

staat als het land van de nietsontziende verdedigers. 

Toch heeft de stijl in Nederland de voorkeur voor Sergio. 

Volgens zijn zeggen past dit veel beter bij hem, en ge-

nieten de mensen veel meer van het spelletje. Sowieso 

lijkt de Nederlandse mentaliteit beter bij hem te passen 

dan de Italiaanse, en dat is ook de reden dat Sergio hier 

wil leven: “In Italië is het al heel moeilijk om na je studie 

een baan te vinden (in 2013 werd een historisch hoog 

werkloosheidscijfer gerapporteerd van 12,2%, HL), op 

Sicilië is het onmogelijk. Het eiland wordt geregeerd 

door de maffia, en wetten en regels worden niet nage-

leefd. Hier geldt alleen het recht van de sterkste, en dat 

ben ik niet”, lacht Sergio, die met zijn 1,56m niet echt 

een lengte heeft om de gemiddelde maffioos angst in te 

boezemen.

Eric heeft nog een tweelingzus, Lisanne, die heel af 

en toe eens met een vriendin of met haar vader komt 

kijken. Een oudere zus van 23 is het huis al uit. Het 

voetballen heeft hij toch wel een beetje van huis uit 

meegekregen. “Mijn vader heeft altijd bij de Merino’s in 

Veenendaal (vernoemd naar het Merino schaap, waar-

van de wol werd gesponnen t.b.v. de Scheepjeswol van 

het bedrijf waarvan de Merino’s de bedrijfsvereniging 

was, HL) gevoetbald. Tot hij naar de senioren ging. Toen 

is hij jeugdleider geworden van zijn 6 jaar jongere broer. 

Daar had hij altijd veel plezier in”. Toen vader Jansen voor 

zijn studie naar Rotterdam vertrok, besloot hij te gaan 

zaalvoetballen bij een studententeam met de illustere 

naam de Botte Bijlen. Na zijn studie Bedrijfseconomie 

aan de Erasmus Universiteit ging hij voetballen in een 

lager elftal bij VVOR. “Uiteraard wilde mij n vader graag 

dat ik ook Bedrijfseconomie ging doen, maar ik heb niet 

naar hem geluisterd. Ik doe een echte studie”, vertelt Eric 

lachend, “Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit”.

Caminita komt niet echt uit een voetbalgezin. Zijn vader 

heeft wel een paar jaar gevoetbald, maar werd al snel 

opgeslokt door de muziek. Als bekende DJ (DJ Dario, HL) 

en producer van Dance muziek reist hij de hele wereld 

over. “Onlangs is hij zelfs geïnterviewd op een heel groot 

radiostation in New York”, vertelt Sergio trots. Ook zijn 

jongere broertje (16) werkt als producer in de muziek.

Gevraagd naar de ambities voor dit jaar is Jansen vrij 

uitgesproken. “Gezien de talentvolle groep en de positie 

van vorig jaar moeten we gewoon voor een Top3- po-

sitie gaan. Ik vind dat we dat aan onze stand en ten op-

zichte van onze vele supporters verplicht zijn”. Met name 

de derby’s tegen onze Rood/Zwarte buren uit Krimpen 

a/d IJssel leven erg binnen de selectie. “DCV is gepromo-

veerd, en zullen dus minder druk voelen. Zij hoeven niet 

persé. Maar wees ervan overtuigd dat iedereen binnen 

Spirit gebrand is op een overwinning tegen hen”. Jansen 

vindt het fijn weer met zijn vrienden Stefan Bitter, Ryan 

Terlouw en Timme van Hof te gaan voetballen. Het 

voetballen met een Marc van der Zee vind ik heerlijk en 

de diepgang van een Timme en Julian speelt fijn. Ook 

heb ik een leuke klik met mijn trainingskamp “room-

mate” Kevin Kriek. De aanvoerder was samen met de 

“jonkies” op de kamer gezet tijdens het trainingskamp in 

Noordwijkerhout. “Om de boel een beetje in de gaten te 

houden”, vertelt Jansen met een knipoog.

Jansen: “Dat trainingskamp in augustus was fantastisch 

voor de teamgeest”. Dit wordt ook bevestigd door 

Sergio. “Het was super fijn om mee te maken hoe ik door 

de andere jongens overal bij betrokken werd”, aldus 

Caminita. “Wanneer ze bijvoorbeeld iets gingen doen, 

kwamen ze altijd vragen of ik mee ging en ondanks dat 

ik nog maar een klein beetje Nederlands spreek, kan 

ik met iedereen prima communiceren”. Hij vindt het 

lastig om specifiek namen te noemen met wie hij graag 

samenspeelt, omdat hij vindt dat iedereen zijn eigen 

kwaliteiten heeft. Wanneer we er echt op aandringen wil 

hij toch wat namen noemen met wie Sergio het extra 

lekker vindt om mee te voetballen: “Natuurlijk Eric”, zegt 

hij, terwijl Caminita Eric lachend bij zijn schouder pakt, 

”maar ook bijvoorbeeld Bob en Marc van der Zee spelen 

eigenlijk wel het spelletje zoals ik dat graag zie. En oh ja, 

zoekend naar de juiste naam, fliffie, fluppie, ???”. “Fluffy”,  

helpt Jansen Sergio aan de juiste naam, doelend op de 

bijnaam van Kevin van Vliet.

Beide mannen loven de organisatie van Spirit. Met name 

Sergio waant zich in een soort Walhalla, wanneer je onze 

accommodatie vergelijkt met het gemiddelde voet-

balcomplex op Sicilië. “Het is ongelooflijk dat je altijd 

schone kleedkamers hier hebt, en de velden er mooi 

bij liggen. Hier kon ik in Italië alleen maar van dromen”.   

Ook Jansen heeft enorm veel bewondering voor alle 

mensen die zich belangeloos inzetten voor zijn cluppie. 

“Het is toch prachtig om te zien hoe we het hier voor 

elkaar hebben. Mensen van de werkploeg, commissies, 

bestuur, alle mensen die zich inzetten voor onze ver-

enging om ons het voetballen zo plezierig mogelijk te 

maken. Ik heb daar diep respect voor, en daarom is Spirit 

ook mijn club!”. “En dat gaat het voor mij ook worden”, 

voegt Sergio daar lachend aan toe.

Sergio Caminita en Eric Jansen, twee fijne kerels, waar-

van we hopelijk vele jaren plezier aan gaan beleven. 

Ze hebben zelf in ieder geval bijzonder veel zin in het 

nieuwe seizoen. 
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Door: Henk Lammertse

Het nieuwe betalen in de kantine

Het werken met contant geld brengt veel risico’s met 

zich mee. Dit merken we in ons dagelijks leven waar 

winkeliers steeds meer stimuleren om electronisch 

te betalen d.m.v. zogenoemde PIN automaten. Maar 

ook b.v. het innen van bedragen d.m.v. automatische 

incasso’s (denk aan uw energie- en telefoonrekening) 

vergemakkelijken het leven en voorkomt dat er zaken 

“blijven liggen”. 

Het innen van onze contributies d.m.v. een automati-

sche incasso wordt op dit ogenblik door het bestuur 

onderzocht en zal wellicht op niet al te lange termijn 

worden doorgevoerd. 

 Het nieuwe kassasysteem
 bij v.v. Spirit

Iets wat wel op zeer korte termijn zal worden ingevoerd 

is het zogenoemde cashless betalen. Met ingang van 

dit seizoen beschikt Spirit over een nieuw en geavan-

ceerd kassasysteem, waarbij op eenvoudigere wijze 

de omzet en marge per produkt is te volgen. Maar ook 

onvolledigheden m.b.t. opbrengsten cq inkomsten kun-

nen eerder en gemakkelijker worden onderkend. De 

grootste verandering is echter dat er binnenkort zonder 

contant geld op zak betaald kan worden. Hiertoe zullen 

de kassa’s uitgerust worden met een cashless betalen 

terminal, welke het mogelijk zal maken voor een ieder 

d.m.v. een speciale betaalkaart (welke kostenloos aan 

ieder lid zal worden uitgereikt) betalingen te doen. 

Deze kaart kan eenvoudig via internet (Ideal) of via een 

bij Spirit aanwezige PIN automaat worden opgewaar-

deerd. Om het gebruik van deze kaart te stimuleren 

(zodat Spirit minder contant geld krijgt te verwerken) 

zal er bij gebruikmaking van de kaart korting worden 

gegeven op de kantineartikelen. Het systeem van Cre-

dit Sportif heeft zich inmiddels bij honderden voetbal-, 

hockey- en tennisclubs bewezen. 

Binnenkort zal een ieder meer informatie ontvangen 

over het gebruik van deze nieuwe manier van betalen. 

De vermoedelijke datum van invoer zal naar alle waar-

schijnlijkheid rond 1 november zijn.

Het nieuw
bij v.v. Sp

Voor uw en onze veiligheid:

Camerabeveiliging bij v.v Spirit
Sinds kort is het complex van Spirit uitgerust met een kleine twintigtal zichtbare en 

onzichtbare camera’s. Door middel van deze camera’s kunnen bijvoorbeeld alle velden en 

de tribune, maar ook de minder gangbare gebieden, zoals achter het clubgebouw etc. in 

beeld worden gebracht. Tevens zullen er in de kantine meerdere camera’s aanwezig zijn.

Het doel van deze camera’s is om een nog grotere veiligheid te waarborgen voor onze 

leden en voor onze club. De beelden zullen circa 6 weken worden bewaard en kunnen 

slechts door leden van het bestuur, of door hen aangewezen functionarissen worden 

bekeken. 

Bestuur v.v. Spirit
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Door: Henk Lammertse

Voetballen voor “the fun”

Als voetbalvereniging beschikken wij over een prachtig complex, en 

we zijn trots op onze velden en clubhuis. Zo trots dat we dat met ieder-

een willen delen, en dat we het niet tegenhouden wanneer mensen die 

in hun vrije tijd op dagen dat er niet getraind of gevoetbald wordt van 

onze mooie kunstgrasvelden gebruik willen maken. 

Toch lijkt niet iedereen met deze 

vrijheid om te kunnen gaan, en 

moeten we helaas constateren dat 

er diverse mensen (leden en niet-

leden) overdag of in de avonduren 

op ons veld komen voetballen, en 

hierbij zaken vernielen (doelnet-

ten, reclameborden) en daarbij 

ook nog eens veel rommel achter-

laten (plastic flesjes, kauwgum, pa-

piertjes van snoep, etc.). Dit heeft 

ons bestuur helaas doen besluiten 

dat wij het “vrije tijd voetballen op 

onze velden” gaan beperken.

Vanaf heden is het alleen nog 

maar toegestaan om op veld 2 

of het pannaveld uw vrije tijd te 

besteden, en zal veld 1, 3 en 4 ver-

boden gebied zijn. Wanneer vanaf 

heden geconstateerd wordt dat er 

toch op veld 1,3 of 4 wordt gevoet-

bald, zullen wij als bestuur corrige-

rend op moeten treden, en zou dit 

zelfs kunnen leiden tot schorsing 

c.q. bestraffing (op grond van het 

Verboden Toegang artikel). Wij vra-

gen ook al onze leden corrigerend 

op te treden naar mensen die toch 

menen op een van deze velden te 

moeten gaan voetballen.

Het feit dat er (nog) wel op veld 2 

en het Pannaveld gevoetbald mag 

worden, betekent overigens wel 

dat hier ook een ieder zorg dient 

te dragen voor zelf zijn of haar 

rommel op te ruimen, en geen 

kauwgum, sigaretten of derge-

lijken op het (kunstgras)veld te 

gooien en uiteraard geen vernie-

lingen te plegen. 

Mochten wij na verloop van tijd 

constateren dat ook hier niet 

goed mee omgegaan wordt, 

zullen wij helaas moeten beslui-

ten het gehele voetbalcomplex 

buiten de normale uren te sluiten. 

Het spijt ons als bestuur helaas 

geen andere mogelijkheden te 

hebben. 

Door: Het bestuur

Ledenvergadering v.v Spirit
MAANDAG 13 OKTOBER 2014
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vergadering van 

 18 november 2013 

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag Kascommissie

7. Benoeming leden Kascommissie

8. Jaarverslag voorzitter

9. Bestuursverkiezing: aftredend doch herkiesbaar zijn:

 Henk Lammertse, Ina van Duijvendijk- van der Wal, 

 Jan Hendrik Neet en René Boers

10. Waarden en normen commissie   

11. Vaststellen van de Begroting 2014/2015 in 

 combinatie met de vaststelling van de contributie

12. Rondvraag

13. Sluiting

BOETE VOOR SPIRIT!

Tijdens de wedstrijd in het vorige 

seizoen tegen RCL is door de KNVB 

geconstateerd dat er alcohol 

langs de lijn aanwezig was en 

vuurwerk afgestoken is. Dit heeft 

geresulteerd in een forse boete 

voor onze club. Onnodig te zeggen 

dat we dit ongewenst en ontoe-

laatbaar vinden.

Daarom nogmaals de dringende 

oproep GEEN ALCOHOL langs het 

voetbalveld te drinken en geen 

knalvuurwerk (bij gelegenheden 

is bv Bengaals Vuurwerk wel 

toegestaan). De volgende boetes 

zullen op de overtreders worden 

verhaald.

Bestuur v.v. Spirit
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Door: Eric de Vendt

Spirit gaat verder met vernieuwingen

De laatste jaren timmert Spirit aardig aan de weg wat betreft het opknappen en vernieuwen van het sport-

park en de accommodaties. Zo zijn er vorig seizoen 2 gloednieuwe kunstgrasvelden aangelegd en hebben de 

bestuurskamer, de kantine en het sanitair een flinke opknapbeurt gekregen. Tevens is er een extra kleedka-

mer gecreëerd voor de dames/meisjes die meespelen in een team met jongens.

Leukste Amateurclub van Nederland

Vorig seizoen werd Spirit uitverkozen door Radio 538 en 

ING tot De Leukste Amateurclub van Nederland. Eén van 

de prijzen was een geldbedrag voor een clubdroom. In 

het kader van de vernieuwingen werden de kleedkamers 

gekozen voor die clubdroom. 

Kleedkamers

Zo werd er aan het eind van vorig seizoen een begin 

gemaakt aan een complete verbouwing van kleedkamer 

1 en 2, de verzorgingsruimte en de 2 kleedkamers voor 

de scheidsrechters. Het sanitair (douches, toilet, wastafels) 

werd vernieuwd, de muur werd betegeld en alles kreeg een 

nieuwe verflaag. De vloer werd vervangen door dezelfde 

vloer als in de kantine. Het resultaat: Een fris uitziende 

kleedkamer wat een voorbeeld wordt voor alle andere 

kleedkamers. Deze zullen echter pas in een later stadium 

worden verbouwd. Want begin september wacht het 

eerste complete speelweekend en zijn alle kleedkamers 

hard nodig. Volgende zomerstop liggen kleedkamers 3 tot 

en met 8 op het programma. Er wordt nog bekeken of er 

alvast 2 kleedkamers gedaan kunnen worden tijdens de 

winterstop. Het jaar daarna zullen de overige kleedkamers 

onder handen genomen worden. Deze zijn echter nog niet 

zo oud en versleten. 

Buitenkant accommodaties

Ook de buitenkant van alle kleedkamers krijgen een verf-

beurt. Alle deuren en kozijnen, en tevens ook die van de 

kantine en overige gebouwen, krijgen de frisse geel-witte 

kleuren. Deze werkzaamheden worden doorgevoerd totdat 

de gehele buitenkant is beetgepakt.

Parkeerplaats

Al geruime tijd is het parkeerprobleem op zaterdag groot 

aan de zijde van de Sportlaan en de omliggende wijk. De 

oude parkeerplaats en de fietsenstalling en een stuk groen-

voorziening, is weggehaald om op die ruimte een compleet 

nieuwe indeling te maken. De ca 20 extra parkeerplaatsen 

moeten gaan leiden tot minder overlast voor de buurt. De 

entree van het sportpark wordt opgesierd door een geel/

witte wandelboulevard met groot logo in de bestrating van 

onze voetbalvereniging Spirit.

ZOMERWERKERS......

Afgelopen weken was het zomerstop, maar iedereen die 

al op het complex van Spirit is geweest heeft het kunnen 

aanschouwen: er is ontzettend veel gebeurd! Veel vrijwil-

ligers hebben hieraan een grote bijdrage geleverd. Het is 

op zijn plaats een aantal namen te noemen. Schilderswerk: 

Jan Mak, Wim van Pelt, Arie Kool, Steef Geneugelijk en Aart 

Twigt. Stucadoors: Dirk v/d Hoeven en Robert. Timmerwerk: 

Cees van Vliet en Mart van Pelt. Tegelzetters: Kees de Jong, 

Floor de Leeuw en Richard de Jonge. Elekriciteit: Bep van 

Vliet, Hans Boere en Peter Bonte. Ventilatie: Chris v/d Weide. 

Slopen en voegen: Menno Rijnberk. Loodgieterwerk: Huib 

van Olderen, Wiggert Hazenbroek en Hannes Krijgsman. 

Uitvoerder: Piet Dullaart. Schoonmaakwerkzaamheden: Jan-

nie Twigt en Ina van Duijvendijk. En uiteraard verrichtte de 

reguliere werkploeg allerlei hand- en spandiensten. Hierbij 

mogen de groenmannen Bas van Herk, Jaap Koolwijk en 

Cees Burger ook wel eens genoemd worden. En dit allemaal 

onder de bezielende coördinatie van Dick van Duijvendijk. 

De verzorging was in handen van het kantinepersoneel.

Foto’s: Erwin Spek Fotografie
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Indeling Seizoen 2014 - 2015

Spirit 1 - 2e Klasse D

Oude Maas

Albrandswaardseweg 84b

3172 XC  Poortugaal

Tel.:  010 - 501 80 13

www.vvoudemaas.nl

Seizoen 2013/14: 1e in 3D

26 wedstrijden, 57 punten

Neptunus-Schiebroek

Hazelaarweg 40

3053 PM  Rotterdam

Tel.: 010 - 422 45 88

www.neptunus-schiebroek.nl

Seizoen 2013/14: 5e in 2D

26 wedstrijden, 40 punten

s.v. Piershil

Molendijk 31

3265 AB  Piershil

Tel.: 0186 - 69 11 97

www.svpiershil.nl

Seizoen 2013/14: 3e in 3D

26 wedstrijden, 46 punten

DCV

Waalplantsoen 3

2921 AT  Krimpen a/d IJssel 

Tel.: 0180 - 51 23 97 

www.dcvkrimpen.nl

Seizoen 2013/14: 2e in 3B

26 wedstrijden, 50 punten

v.v. Zuidland

Kerkweg 84 

3214 VE  Zuidland

Tel.: 0181 - 45 16 55

www.vvzuidland.nl

Seizoen 2013/14: 11e in 1C

26 wedstrijden, 29 punten

v.v. Papendrecht

Industrieweg 1

3351 LB  Papendrecht

Tel.: 078 - 615 01 06

www.vvpapendrecht.nl

Seizoen 2013/14: 1e in 3C

26 wedstrijden, 54 punten

SC Botlek

Veertig Morgenweg 2

3202 LN Spijkenisse

Tel.: 0181 - 61 31 30

www.scbotlek.nl

Seizoen 2013/14: 6e in 2D

26 wedstrijden, 37 punten

S.C. Amstelwijck

Laan van Londen 1320

3317 DA  Dordrecht

Tel.: 078 - 618 64 24

www.scamstelwijck.nl

Seizoen 2013/14: 5e in 3C

26 wedstrijden, 40 punten

v.v. Pernis

Pastoriedijk 375

3195 HE  Pernis

Tel.: 010 - 416 67 01

www.vvpernis.nl

Seizoen 2013/14: 10e in 2D

26 wedstrijden, 31 punten

v.v. Strijen

Sportlaan 10

3291 TN  Strijen

Tel.: 078 - 674 17 04

www.vvstrijen.nl

Seizoen 2013/14: 7e in 2D

26 wedstrijden, 35 punten

v.v. Spirit

Sportlaan 3

2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel

Tel.: 0180 - 68 16 07

www.vvspirit.nl

Seizoen 2013/14: 2e in 2D

26 wedstrijden, 51 punten

v.v. WIELDRECHT

Lombardijen

Buitendijk 112 

3078 XC  Rotterdam

Tel.: 010 - 432 60 72

www.svlombardijen.nl

Seizoen 2013/14: 4e in 2D

26 wedstrijden, 44 punten

v.v. Drechtstreek

Parkweg 7

3356 LM  Papendrecht

Tel.: 078 - 615 37 78

www.vvdrechtstreek.nl

Seizoen 2013/14: 14e in 1C

26 wedstrijden, 20 punten

v.v. Wieldrecht

Smitsweg 20

3328 LB  Dordrecht

Tel.: 078 - 618 13 82

www.wieldrecht.nl

Seizoen 2013/14: 8e in 2D

26 wedstrijden, 32 punten



Even voorstellen:

A-selectie v.v. Spirit 2014-2015

Kees van der Poel
Trainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds: 

2013

Geboortedatum:

13-07-1963
 

Vorige clubs:

Trainer: v.v. Spirit, BVCB              

Voetballer:  

v.v. Spirit, v.v. Capelle

Marc Bos
Assistenttrainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds: 

2013

Geboortedatum:

21-09-1962
 

Vorige clubs:

Veje BK (Denemarken),

AGF (Denemarken,

HBS, RVC

Diede de Leeuw
Keeperstrainer

Bij de A-Selectie sinds: 

2010

Geboortedatum:

30-04-1975
 

Vorige clubs:

Geen

Piet van Duyvendijk
Verzorger 

Bij de A-Selectie sinds:

1999

Geboortedatum:

26-11-1947  
 

Vorige clubs:

KOAG, 

v.v. Capelle

Richard van Cappellen
Assistenttrainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds: 

2013

Geboortedatum:

09-10-1980
 

Vorige clubs:

Trainer: Geen              

Voetballer: 

v.v. Capelle, v.v. Spirit

Jan Moerman
Efltalleider Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds:

2008

Geboortedatum:

29-11-1955 
 

Vorige clubs:

FC Perkouw

Mark van der Zee
Trainer Spirit 2

Bij de A-Selectie sinds: 

2014

Geboortedatum:

13-08-1970
 

Vorige clubs:

Trainer: FC Perkouw              

Voetballer: 

v.v. Capelle, TOGR, VVOR

Jelmer Nomen
Assistenttrainer Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds:

2004

Geboortedatum:

17-10-1985 
 

Vorige clubs:

Geen

Arie Lingen
Assistent scheidsrechter Spirit 1

Bij de A-Selectie sinds:

2009

Geboortedatum:

21-10-1960 
 

Vorige clubs:

Geen

Jacob Pols
Verzorger

Bij de A-Selectie sinds:

2000

Geboortedatum:

26-09-1968 
 

Vorige clubs:

Geen
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Ontbrekend: Rein Kok (Elftalleider Spirit 2)



A-selectie v.v. Spirit 2014-2015

Bastiaan Haasnoot
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:

2010

Geboortedatum:

21-10-1991  
 

Vorige clubs:

Geen

Stefan Bitter
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

02-01-1994
 

Vorige clubs:

Geen

Roy Valk
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2010

Geboortedatum:

15-01-1991 
 

Vorige clubs:

Geen

Bjorn Zierts
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

1999

Geboortedatum:

10-02-1981
 

Vorige clubs:

Geen

Michael Osseweijer
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:

2011

Geboortedatum:

03-01-1992  
 

Vorige clubs:

Excelsior Rotterdam,

Feyenoord 

Sebastiaan Snoei
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2008

Geboortedatum:

27-02-1987  
 

Vorige clubs:

Geen

René Groen
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2007

Geboortedatum:

11-10-1983 
 

Vorige clubs:

Sparta Rotterdam (AV),

DCV

René Wigmans
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2007

Geboortedatum:

24-03-1982      
 

Vorige clubs:

SVS, 

Sparta Rotterdam (AV), 

DCV

Mick Veldhoen
Doelman

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

17-01-1990  
 

Vorige clubs:

DCV, 

Transvalia ZW

Julian van Lith
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2009

Geboortedatum:

13-09-1991 
 

Vorige clubs:

Geen

Jiri Kok
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

02-10-1994
 

Vorige clubs:

Geen

Allard Ligthart
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2010

Geboortedatum:

03-06-1990    
 

Vorige clubs:

Geen
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A-selectie v.v. Spirit 2014-2015

Piet Mourik
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

25-11-1994   
 

Vorige clubs:

Geen

Kevin Kriek
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2007

Geboortedatum:

22-02-1988   
 

Vorige clubs:

Geen

Arjan van Velzen
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2012

Geboortedatum:

02-12-1993
 

Vorige clubs:

Geen

Mark van Dam
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2004

Geboortedatum:

09-05-1985
 

Vorige clubs:

Geen

Sander Kalkman
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2008

Geboortedatum:

02-02-1989   
 

Vorige clubs:

Geen

Arjan Hoogendijk
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2010

Geboortedatum:

25-05-1987   
 

Vorige clubs:

GSVV The Knickerbockers

Kevin van Vliet
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2002

Geboortedatum:

05-03-1985  
 

Vorige clubs:

DCV, 

Feyenoord

Arne Geneugelijk
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

23-04-1995   
 

Vorige clubs:

Geen

Pieter Oostlander
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

06-04-1988  
 

Vorige clubs:

Geen

Sytze Tamminga
Verdediger

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

30-03-1991 
 

Vorige clubs:

Geen

Remmert de Geus
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

03-07-1992 
 

Vorige clubs:

Geen

Eric Jansen
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

24-02-1995
 

Vorige clubs:

Geen
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A-selectie v.v. Spirit 2014-2015

Mark Geneugelijk
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2011

Geboortedatum:

25-12-1991  
 

Vorige clubs:

Geen

Timme van Hof
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

24-02-1995
 

Vorige clubs:

Geen

Pieterjan Geneugelijk
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

30-05-1988
 

Vorige clubs:

FC Perkouw, 

Groote Lindt

Mark van der Zee
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

08-02-1993   
 

Vorige clubs:

Geen

Sergio Caminita
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2014

Geboortedatum:

01-04-1993    
 

Vorige clubs: 

Palermo (It), 

Serradifalco (It),

Feijenoord, Valderice (It)

Ryan Terlouw
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

11-03-1994
 

Vorige clubs:

Geen

Tom van Zwienen
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2012

Geboortedatum:

28-09-1993
 

Vorige clubs:

Geen

Bob van der Veen
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2010

Geboortedatum:

24-09-1991
 

Vorige clubs:

v.v. Gouderak

Jeffrey van der Kwaak
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2011

Geboortedatum:

12-02-1986
 

Vorige clubs:

v.v. Leiden,

Voorschoten ‘97,

UVS

Kay Kriek
Middenvelder

Bij de A-Selectie sinds:

2011

Geboortedatum:

01-12-1990  
 

Vorige clubs:

Geen

Julian Rook
Aanvaller

Bij de A-Selectie sinds:

2013

Geboortedatum:

22-12-1990
 

Vorige clubs:

Geen
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Indeling Seizoen 2014 - 2015

Spirit 2 - Reserve 1e klasse B

Indeling Seizoen 2014 - 2015

Spirit A1 - Hoofdklasse E

Alexandria ‘66 (2)

Leningradweg 50

3066 SH  Rotterdam

www.a66.nl

VFC (A1)

Sportlaan 130

3135 GX  Vlaardingen

www.vfcvoetbal.nl

Rozenburg (2)

Vinkseweg 31

3180 AH  Rozenburg

www.vvrozenburg.nl

Smitshoek (A1)

Smitshoekse Baan 25

2993 BZ  Barendrecht

www.vvsmitshoek.nl

Lyra (A1)

Veilingweg 26

2678 LN  De Lier

www.vvlyra.nl

Brielle (2)

Geuzenpark 2

3237 KN  Vierpolders

www.vvbrielle.nl

XerxesDZB (2)

Igor Stravinskisingel 1

3069 MA  Rotterdam

www.xerxesdzb.nl

Vitesse Delft (2)

Henk van Riessenlaan 2

2623 AB  Delft

www.vitessedelft.nl

Jonge Spartaan (A1)

Oostplaatseweg 19  

3241 LV  Middelharnis

www.dejongespartaan.nl

Deltasport (2)

Kooikersweg 2

3138 HE  Vlaardingen 

www.svdeltasport.nl

Zestienhoven (A1) 

v/d Duijn van Maasdamweg 601

3045 PE  Rotterdam

www.rcsvzestienhoven.nl

Sportclub Monster (2)

Duyvenvoordestraat 56

2681 HN  Monster

www.sportclubmonster.nl

v.v. Spirit (2)

Sportlaan 3

2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel

www.vvspirit.nl

Smitshoek (2)

Smitshoekse Baan 25

2993 BZ  Barendrecht

www.vvsmitshoek.nl

Zwaluwen (A1)

Zwaluwenlaan 500

3136 VH  Vlaardingen

www.vvzwaluwen.nl

BVCB (2)

Sporthoekpad 1

2661 GV  Bergschenhoek

www.bvcb.nl

Kocatepe (A1)

Oldegaarde 425 

3084 AA  Rotterdam 

www.rvvkocatepe.nl

Botlek

Veertig Morgenweg 2

3202 LN Spijkenisse

www.scbotlek.nl

Barendrecht (A2)

Dierensteinweg 6

2991 XJ  Barendrecht 

www.bvvbarendrecht.nl

Barendrecht (3)

Dierensteinweg 6

2991 XJ  Barendrecht 

www.bvvbarendrecht.nl

B.V.C.B (A1) 

Sporthoekpad 1

2661 GV  Bergschenhoek

www.bvcb.nl

Spijkenisse (2)

Maaswijkweg 100 

3207 JZ  Spijkenisse

www.vvspijkenisse.nl

Excelsior’20 (A1)

Parkweg 415

3121 KK  Schiedam

www.excelsior20.nl

Zuidland

Kerkweg 84 

3214 VE  Zuidland

www.vvzuidland.nl

v.v. Spirit (A1)

Sportlaan 3

2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel

www.vvspirit.nl

Nieuwerkerk (A1)

Sportpark Dorrestein 2

2912 TL 

Nieuwerkerk a/d IJssel

www.vvnieuwerkerk.nl
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Door: Maarten Tissink

Marc v/d Zee: Fanatiek en bevlogen

Toen hij stopte met voetballen (Van der Zee kwam on-

der meer uit voor Spirit, Capelle en TOGR) belandde Van 

der Zee dan ook al snel in het trainersvak. Hij herkende 

zich niet in verhalen van vrienden en andere bekenden 

die vertelden dat het ook best lekker is om even een 

jaartje niets te gaan of om lekker te gaan fietsen. Het is 

nu eenmaal voetbal wat in huize Van der Zee de klok 

slaat. Na een periode als trainer van de A1 werd Van der 

Zee hoofdtrainer van Perkouw. Na een paar jaar in Ber-

kenwoude werd hij trainer van de C1 van Spirit, speelde 

wanneer hij kon met het zesde elftal en via opnieuw 

een seizoen bij de A-jeugd is hij vanaf dit seizoen trainer 

van het tweede elftal van de Ouderkerkers.

“Eigenlijk wil ik altijd minimaal twee jaar met een 

ploeg werken, maar ik vond de kans om trainer van het 

tweede te worden te mooi om te laten lopen,” legt Van 

der Zee uit. “Spelers klaarstomen voor het eerste elftal 

of juist het motiveren van teleurgestelde jongens die 

afvallen bij het eerste, dat vind ik een mooie uitdaging,” 

gaat hij verder. “Ik werd bovendien gevraagd door de 

club, die mij geschikt vond voor deze job. Ha, zeg dan 

maar eens nee. Daarnaast kijk ik uit naar de samenwer-

king met Kees (Van der Poel).”

Van der Zee beseft dat het geen makkelijke klus wordt. 

Het tweede elftal presteerde de laatste twee seizoenen 

meer dan behoorlijk in de reserve Eerste klasse en de 

selectie is door het vertrek van enkele spelers smaller 

dan in voorgaande jaren. “Het tweede elftal speelt op 

een hoog niveau en is ingedeeld bij clubs waarvan het 

eerste elftal doorgaans hoger speelt dan dat van Spirit,” 

weet Van der Zee. “Des te knapper dat het elftal zich in 

de afgelopen jaren mengde in de strijd om periode-

titels,” vervolgt hij. “Het is natuurlijk niet gek dat, dat 

vooral met reactievoetbal gebeurde. Het is lastig om 

het spel te maken tegen zulke goede tegenstanders.”

Toch wil hij aan het voetballende aspect gaan werken 

in het komende jaar. “Ik hoef dit team niet te motiveren 

of bij te brengen om negentig minuten te knokken,” 

vindt Van der Zee. “Dat is juist het handelsmerk van dit 

elftal,” geeft hij aan. “Het is mijn ambitie om 

de goede resultaten te continueren, 

maar wel op een voetballende  

manier. Resultaat afdwingen 

door de tegenstander je wil 

op te leggen, daar streef ik 

naar. Dat is natuurlijk mak-

kelijk gezegd, maar is wel 

een doel. Mijn voorganger 

Mark Buijs is 

daar al mee begonnen en 

dat wil ik verder uitbreiden.”

Van der Zee signaleerde dat er 

vooralsnog weinig evenwicht in 

zijn selectie zit. “Vooral aanval-

lend zijn er weinig opties,” 

analyseert hij. “Ik kreeg 

een lijst van zestien 

spelers over-

handigd, 

maar  

“Eigenlijk ben ik altijd bezig met voetbal”

Marc van der Zee is altijd met voetbal bezig. Dat begint ’s morgens al als hij in de auto stapt om naar zijn werk 

te gaan. “Zelfs dan ben ik bezig met voetbal,” vertelt hij. “Dan denk ik over opstellingen, spelsituaties of hoe 

ik dingen anders had kunnen doen,” gaat hij verder. “En als ik thuiskom begint dat weer van voren af aan. Het 

is zelfs zo erg dat mijn vrouw af en toe aan me vraagt of ik niets eens ergens anders interesse in kan tonen. 

Dat probeer ik ook wel. Als we naar een verjaardag gaan, gaat het de eerste tien minuten over andere dingen, 

maar voor ik het weet zitten we weer over voetbal te praten.”

Technische Staf

Van der Zee werkt bij het tweede samen met 

assistent Rein Kok. “Rein kan goed opschieten 

met die jonge gasten en wat ik ook belangrijk 

vindt: hij heeft een Spirit-achtergrond.”
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daarop stonden zes rechtsbacks. 

Het wordt dus wel even puzze-

len,” geeft hij toe. “Gelukkig zijn er 

jongens die hebben aangegeven 

dat ze zich ook op andere posities 

willen richten. Daarnaast kijk ik ook 

in de B-selectie of er jongens zijn 

die ik kan gebruiken.”

Naast zijn eigen spelers krijgt 

Van der Zee wekelijks de 

beschikking over spelers van 

het eerste elftal. Wie dat zijn, 

kan per week variëren. “Zo 

werkt dat nu eenmaal binnen 

een A-selectie,” weet Van der Zee. 

“Dat betekent overigens niet dat 

zij verzekerd zijn van een basis-

plaats. Ze zullen hun teleurstelling 

snel moeten verwerken, want van 

hen verwacht ik juist iets extra’s. 

Als zij vinden dat ze recht heb-

ben op een basisplek in het eerste 

dan kunnen ze dat in het tweede 

bewijzen. Als zij er met de pet naar 

gooien of hun teleurstelling op een 

verkeerde manier tonen dan haal 

ik ze er gewoon uit. Dan kan ik het 

tegenover mijn eigen spelers niet 

maken om ze te laten staan.”

Het is Van der Zee ten voeten uit. 

Hij zegt waar het op staat en is 

recht voor zijn raap. “Soms ben 

ik wel eens té impulsief,” weet hij 

van zichzelf. “Dan zeg of doe ik 

dingen waarvan ik later denk dat 

ik ze beter anders had kunnen 

doen,” erkent hij. “Ik roep iemand 

de training daarna dan even bij me 

of bel hem zelfs de dag erna op om 

dingen uit te praten. Zo hoort dat 

vind ik.”

Van der Zee omschrijft zichzelf als 

een trainer die het liefst tussen 

de spelers staat. Fanatiek en altijd 

meelevend. “Soms zelfs een beetje 

té,” vindt hij zelf. “Dat is wel een 

aandachtspuntje ja,” zegt hij als ik 

verder vraag. “Ik beleef een wed-

strijd alsof ik een speler ben. Vaak 

gaat dat in woord én gebaar. Dat 

kan soms wel een beetje minder. Ik 

betrap mezelf er wel eens op dat ik 

te veel praat tijdens een wedstrijd. 

Het is mijn taak als trainer om 

mijn team goed neer te zetten en 

kritisch te zijn, maar ik moet er ook 

op vertrouwen dat ze zelf de goede 

oplossingen vinden in het veld. 

Daar ga ik aan proberen te werken. 

Al moet er wel wat gezegd kun-

nen worden. We willen ten slotte 

allemaal presteren.” 

Het interview zit erop, maar dat 

betekent geenszins het einde van 

ons gesprek. Van der Zee praat ge-

passioneerd verder over Spirit. Een 

liefhebber als hij raakt nu eenmaal 

nooit uitgepraat over voetbal.

Supporter

Naast trainer is Van der Zee 

tevens supporter van Spirit. 

Zijn oudste zoon Marc 

speelt in het eerste elftal. 

Zoon Tim komt uit voor B1. 

“Het is soms lastig om te 

combineren, maar zodra ik 

maar even kan, sta ik bij ze 

langs de lijn.”



Boven v.l.n.r.: Jiri Kok, Kay Kriek, Remmert de Geus, Jeffrey van der Kwaak, Arjan Hoogendijk, Diede
Arie Lingen (Assistent scheidsrechter Spirit 1), Ryan Terlouw, Stefan Bitter, Timme van Hof, Bjorn Zierts. Mid

Jelmer Nomen (Assistent trainer Spirit 1), Richard van Cappellen (Assistent trainer Spirit 1), Kees van der Poel (Trainer
Onder v.l.n.r.: Sebastiaan Snoei, Tom van Zwienen, Pieter Oostlander, René Wigmans, Piet Mourik, Mick Veldhoen, Mic

A-SELECTIE  



e de Leeuw (Keeperstrainer), Marc van der Zee (Trainer Spirit 2), Marc Bos (Assistent trainer Spirit 1), 
dden v.l.n.r.: Arne Geneugelijk, Pieterjan Geneugelijk, Arjan van Velzen, Mark Geneugelijk, Sytze Tamminga, 
r Spirit 1), Jan Moerman (Elftalleider Spirit 1), Julian Rook, Allard Lighthart, Eric Jansen, René Groen, Marc van der Zee. 
hael Osseweijer, Bastiaan Haasnoot, Mark van Dam, Bob van der Veen, Sander Kalkman, Kevin Kriek, Sergio Caminita.

2014 - 2015
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SPORTIEVE AMBITIES 

In het amateurvoetbal is het een gegeven dat je met 

een minder gevulde sponsorpot niet op het aller-

hoogste amateurniveau kunt acteren. In de top van 

het amateurvoetbal gaan enorme bedragen om. Spe-

lers 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 

juniorenteams. Spirit heeft deze hoge sportieve status 

vooral te danken aan haar verenigingscultuur, een 

gevoel van verbondenheid tussen leden, vrijwilligers 

en supporters in alle geledingen. Daarin schuilt de 

werkelijke kracht van de club. Het is mede daarom dat 

Spirit, soms tegen de landelijke trend in, meer 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 wil-

len 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 scheids-

rechter, 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 voetbal-

lers, al naar gelang hun capaciteiten, altijd de kans 

zich in een selectieteam te manifesteren. Ieder voet-

balseizoen stappen wel een aantal A-junioren over 

naar de hoogste seniorenselecties. 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 onkostenvergoedingen aan spelers verstrekt. Het 

kan niet zo zijn dat voetballers in vertegenwoordi-

gende teams ‘vreemden’ zijn voor de overige leden. 

Dat is een duidelijke keuze. Spelen in de Topklasse is 

daardoor waarschijlijk een utopie. De keuze houdt 

ook in dat goede, ambitieuze spelers die op een 

hoger niveau willen spelen en daarvoor mogelijk een 

vergoeding ontvangen nooit tegengehouden mogen 

worden. Spirit streeft er wel naar door middel van 

goede facilitaire voorzieningen het voor alle selec-

tiespelers zo aantrekkelijk te maken. Het voorgaande 

betekent overigens niet dat Spirit niet openstaat voor 

nieuwe spelers van buiten. Integendeel, iedere voet-

baller die zich kan vinden in de cultuur die bij Spirit 

heerst is van harte welkom. Het facilitair kader dat 

Spirit selectiespelers biedt mag er zijn. Kleding, trai-

ningsmaterialen, begeleiding en medische verzorging 

zijn goed geregeld. 

COMMISSIE SPONSORING EN PR

Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden be-

staat de Commissie Sponsoring en PR. Hoofdtaak 

van de commissie is door het aantrekken van spon-

sors zoveel mogelijk middelen te genereren om de 

club op het huidige niveau te kunnen laten acteren 

en waar mogelijk bij te dragen aan het bereiken van 

een hogere klassering. Naast inkomstenwerving 

heeft de commissie ook tot taak de uitstraling van 

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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de club door middel van goede PR te vergroten en 

de relaties met de bestaande sponsors te onderhou-

den en te intensiveren. Spirit heeft tenslotte ook veel 

te bieden.

BESTEDING SPONSORGELDEN

Het grootste deel van de sponsorgelden komt ten 

goede aan de exploitatie van de gehele vereniging. 

Het gaat dan om de opbrengsten uit reclameborden, 

advertenties, wedstrijdballen en andere specifieke 

activiteiten zoals de jaarlijkse huis aan huis verkoop 

van de bekende Spirit cakes.

DE SPONSORMOGELIJKHEDEN:

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 € 

2500,- per seizoen.

ONDERNEMERSCLUB 

VRIENDEN VAN SPIRIT:

Een interessant zakelijk platform 

van ondernemers uit diverse bran-

ches. Tijdens een aantal bijeenkom-

sten en bedrijfsbezoeken welke ver-

spreid over het jaar plaatsvinden, 

kunt u uitgebreid netwerken met 

andere ondernemers. Het lidmaat-

schap bedraagt € 500,- per jaar. 

Van dit bedrag gaat 50% naar de 

A-selectie (voor trainingskampen 

e.d.) en wordt de andere helft be-

steed aan activiteiten die ten goede 

komen aan de ondernemersvereni-

ging zelf. Via de digitale nieuwsbrief 

“De Treffer Zakelijk” welke 3 à 4 keer 

per jaar verschijnt, bent u boven-

dien in de gelegenheid om uw 

bedrijf te presenteren.

BORDRECLAME:

Kosten voor een normaal reclame-

bord (305 x 65 cm) € 175,- per sei-

zoen plus eenmalige aanmaakkos-

ten van € 225,- De kosten voor een 

groot reclamebord (610 x 65 cm)

€ 350,- per seizoen plus eenmalige 

aanmaakkosten van € 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: € 300,- 1/2 pag: € 175,- 1/4 

pag: € 125,- 1/6 pag: € 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 € 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 krijgen 

informatie over de besteding van 

hun bijdrage. Alle leden zijn zicht-

baar op het bord in de kantine.

WEBLINK:

Op onze site kunt u een weblink 

plaatsen (€100,-). Dit betekent dat 

uw bedrijfslogo op onze website 

komt te staan waardoor bezoekers 

door middel van uw logo aan te 

klikken direct worden doorgelinkt 

naar uw website.

BALSPONSORING SPIRIT 1:

Door middel van schenking van 

een wedstrijdbal (€ 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.

SHIRTSPONSORING

Vanaf komend seizoen (2014-

2015) zijn we als club over op een 

geheel nieuwe kledinglijn, waarbij 

wij hebben gekozen voor het 

oer-Hollandse merk Quick. Heeft u 

interesse in shirtsponsoring neemt 

u dan contact op met de sponsor-

commissie.

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
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Indeling Seizoen 2014 - 2015

Senioren v.v. Spirit

Res. 3e Klasse D

  Berkel 2

  Capelle 3

  Alexandria’66 3

  Leonidas 3

  IJVV de Zwervers 2

  Bergambacht 2

  Moerkapelle 2

  PPSC 3

  Zestienhoven 2

  Jodan Boys 5

  SPIRIT 3

  Gouda 2

Res. 6e Klasse 14

  SDV 5

  Barendrecht 14

  Alexandria’66 5

  SPIRIT 6

  SVS 7

  XerxesDZB 7

  Jodan Boys 9

  SSS 3

  Capelle 7

  Lekkerkerk 4

  Bergambacht 3

  IJVV de Zwervers 5

Res. 8e Klasse 6

  SPV ‘81 3

  Gouda 9

  Moerkapelle 4

  Olympia 3

  DCV 9

  Sportlust ‘46 15

  Perkouw 4

  SPIRIT 9

  Schoonhoven 6

  DONK 2

  Rohda ‘76 7

Res. 4e Klasse 6

  Zwarte Pijl 1

  Perkouw 2

  VVOR 4

  SPIRIT 4

  Lekkerkerk 2

  Dilettant 2

  Jodan Boys 6

  XerxesDZB 3

  DCV 3

  SVS 2

  Sportlust ‘46 5

  Capelle 4

Res. 6e Klasse 6

  Jodan Boys 10

  Gouda 5

  SPIRIT 7

  Berkel 4

  DSO 13

  Sportlust ‘46 10

  Alphia 6

  Oudewater 4

  Olympia 2

  Bodegraven 3

  DWO 7

  CVC Reeuwijk 6

Res. 8e Klasse 7

  GGK 4

  Capelle 11

  XerxesDZB 9

  SPIRIT 10

  SVS 10

  Nieuwerkerk 4

  BVCB 11

  Moerkapelle 5

  Zestienhoven 9

  Berkel 6

  DCV 10

  Soccer Boys 9

Res. 4e Klasse 12

  Barendrecht 8

  XerxesDZB 4

  Zestienhoven 4

  RVVH 4

  Neptunus-Schiebroek 3

  Hermandad 2

  SPIRIT 5

  SVS 3

  Sparta (AV) 2

  Swift Boys 3

  Lekkerkerk 3

Res. 7e Klasse 6

  Jodan Boys 11

  SVS 8

  ARC 17

  DCV 6

  Schoonhoven 4

  Capelle 8

  Perkouw 3

  Lekkerkerk 5

  SPIRIT 8

  Sportlust ‘46 11

  Bergambacht 4

  Gouda 6
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Van de jeugdvoorzitter

We hebben er weer zin in

Als ik zoiets dan zie dan moet de bal uiteraard ook 

weer zo snel mogelijk gaan rollen en dat betekent dat 

wij als jeugdbestuur ook weer alles in stelling moeten 

brengen voor de eerste wedstrijden en trainingen  

van het nieuwe seizoen. Zo moeten we, voordat we 

feitelijk kunnen gaan trainen in de weken voordat het 

gaat beginnen nog wat eindjes aan elkaar knopen. 

In de zomervakantie hebben wat kinderen besloten 

om te stoppen dan wel te beginnen met voetbal, er 

moeten bij sommige teams nog wat leiders worden 

geregeld, een team heeft nog geen trainer etc etc. Dit 

betekent dat we in die laatste weken voor de start zo 

links en recht nog heel wat regelen. Ik ben dan ook 

altijd blij als deze eerste weken voorbij zijn en blijkt 

dat iedereen weer lekker aan het trainen is en de 

wedstrijdjes op zaterdag weer op een goede manier 

verlopen. 

Als deze treffer uitkomt hebben we als het goed is 

ook de eerste editie van de Krimpenerwaard cup 

gehad. Een nieuw toernooi in de Krimpenerwaard 

waarbij het de bedoeling is dat de hoogste teams per 

categorie tegen elkaar zullen spelen. Dit jaar hebben 

we bij wijze van proef met de pupillen gespeeld maar 

als dit goed is bevallen zullen we dit uitbreiden naar 

de junioren en wellicht ook de senioren. 

Als ik vooruit kijk naar het komende seizoen hebben 

we de ambitie om de plannen die we vorig jaar heb-

ben gemaakt verder uit te werken dan wel ten uitvoer 

te brengen. We hebben een uitstekend technisch 

kader weten te strikken waarvan ik overtuigd ben 

dat ze onze jeugd met plezier nog betere voetballers 

kunnen maken. Om onze ambitie verder uit werken 

zullen we komend jaar het jeugdplan verder gaan 

uitwerken. Ook op het gebied van medische begelei-

ding willen we komend jaar stappen gaan zetten met 

behulp van NFOS. Tenslotte zullen we de activiteiten 

commissie van de jeugd verder gaan optuigen zodat 

we in staat zijn om de kinderen nog meer activiteiten 

buiten het voetbal om, aan te kunnen bieden.

Ondanks dat we de leukste club van Nederland zijn 

moeten we naar mijn mening altijd weer nieuwe 

wegen onderzoeken. Stilstand is immers achteruit-

gang. Met de plannen die we hebben verwacht ik dat 

we deze stappen kunnen zetten en dat we de leukste 

club van Nederland met een van de beste jeugdoplei-

dingen van Nederland kunnen blijven.

Ik wens iedereen een blessurevrij, sportief en gewel-

dig nieuw voetbalseizoen!!! 

Marc Advocaat

Wat vliegt een zomer zonder voetbal toch snel voorbij. Ik weet niet hoe dat bij u zit maar na voor mij een 

paar weken Frankrijk begint het toch weer te kriebelen. Hoe ziet het parkeerterrein eruit? Zij ze al klaar 

met de kleedkamers verbouwen? Zijn alle kleedkamer deuren al geverfd? Toen ik terug kwam uit Frankrijk 

ben ik eerst maar eens gaan kijken op de club. En wat ik daar aantrof oversteeg mijn stoutste verwach-

tingen. De parkeerplaats is werkelijk een plaatje met als absoluut hoogtepunt het Spirit embleem bij de 

ingang. Vervolgens kwam ik op het plein. Daar was ineens alles in geel/witte kleuren geverfd en daar gaat 

mijn geel/witte hart uiteraard sneller van kloppen. Als laatste nog even een kijkje in de verbouwde kleed-

kamers een kijkje genomen. Deze zijn helemaal prachtig geworden en ik denk dat er maar weinig vereni-

gingen zijn waar je je zo sjiek kan omkleden. De mannen van de werkploeg hebben er in ieder geval weer 

alles aan gedaan om het complex er nog mooier uit te laten zien dan het al deed.

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Spirit Jeugdopleiding: 

Kwaliteit door intern opleiden

Bas Jonker: “Spirit is nog een echte amateurclub, waar 

we een duidelijke filosofie hebben dat we volledig zelf 

onze spelers en trainers willen opleiden. Dat lukt ons, 

getuige het feit dat alle spelers uit onze A-selectie uit 

de eigen jeugd voortkomen. Al onze trainers, van de 

Ukken tot en met het eerste elftal, komen uit de eigen 

gelederen. Dat mag je gerust uniek noemen. Momen-

teel hebben we meer dan tachtig vrijwillige jeugdtrai-

ners, waaronder ook veel jongens uit het 1e en 2e elftal,  

en hetzelfde aantal leiders en daar zijn we trots op.

Slogan

Bas Jonker: “De slogan van Spirit is: ‘Met Plezier Beter 

Leren Voetballen’. Dit vat uitstekend samen waar 

onze jeugdopleiding op is gebaseerd: kinderen gaan 

voetballen omdat ze het leuk vinden. Tegelijkertijd 

hebben we bij Spirit de gezonde sportieve ambitie 

om elk kind op zijn of haar niveau zo goed mogelijk 

te leren voetballen. Belangrijk is daarbij om de kinde-

ren zoveel mogelijk ‘voetbalmomenten’ aan te bieden 

onder leiding van enthousiaste en gediplomeerde 

trainers en leiders. Dit gebeurt tijdens de reguliere 

trainingen en wedstrijden, maar ook middels de 

extra activiteiten die we via de Spirit Voetbalschool 

aanbieden, te weten Techniektraining voor de E en 

F op vrijdagmiddag, de succesvolle Ukkenleague op 

zaterdag en aan het eind van het seizoen de Zomer 

Voetbal Clinics. 

Zelf trainers opleiden betekent dat we in principe 

geen betaalde krachten halen van buiten de club. 

Het geld dat we in de jeugdopleiding investeren, 

gaat in het zelf opleiden van trainers en leiders. 

Dit doen we middels interne cursussen, die gege-

ven worden door ons Hoofd Jeugdopleiding en de 

Technisch Jeugd Coordinatoren, vaak in samenwer-

king met de regiocoach van de KNVB. Ook volgen de 

trainers externe KNVB-opleidingen.” Hier is nog veel 

terrein te winnen, en daar gaan we de komende jaren 

dan ook hard aan werken.

Bij Spirit spelen maar liefst 40 junioren- en pupillenteams wekelijks hun wedstrijden en wordt nagenoeg 

iedere werkdag getraind. De Spirit Jeugdopleiding is in het seizoen 2013/2014 genomineerd voor de presti-

gieuze Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding in het amateurvoetbal. We spreken met Bas Jonker, 

Hoofd Jeugdopleiding, die een kijkje geeft in hoe Spirit haar trainers en leiders opleidt.

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Vervolg: Spirit Jeugdopleiding

Uren maken

Bas Jonker: “Training geven en jeugdtraining in het 

bijzonder is een vak op zich. Ook een trainer met een 

goede voetbalachtergrond geeft niet zomaar even 

een goede jeugdtraining. Zonder verdere begeleiding 

en opleiding van de trainer zie je vaak dat trainers 

vervallen in een soort seniorentraining, zoals ze die 

zelf gewend zijn. Meestal sluit zo’n training niet aan 

bij de leeftijdskenmerken en doelstellingen van het 

jeugdteam dat getraind wordt. Beginnende trainers 

moet je dus voldoende inzicht en houvast geven 

om hun eerste stappen op het trainingsveld te zet-

ten. Vervolgens kunnen zij zich met behulp van het 

Hoofd Jeugdopleiding verder ontwikkelen als trainer. 

Want een goede trainer worden betekent dat je jaren 

achtereen uren maakt op het trainingsveld en jezelf 

voortdurend kritisch beoordeelt.”

Eerste stap

Bas Jonker: “Met nieuwe trainers beginnen we vaak 

met drie of vier interne cursusavonden, samen met 

de regiocoach van de KNVB. Gebleken is dat deze 

verkorte, laagdrempelige cursus een perfecte eerste 

stap is. Om te beginnen maken we de trainers duide-

lijk in welke termen we over voetbal praten (Wat is 

voetbal?) en wat de leeftijdskenmerken en de leer-

doelstellingen zijn per leeftijdscategorie. Zo creëer 

je duidelijkheid over wat de plek is van de trainers 

in het jeugdvoetbal leerproces en wat ze spelers op 

een bepaalde leeftijd moeten leren, maar ook wat ze 

spelers nog niet moeten leren. Vervolgens leren we 

de trainers waar een in onze ogen goede voetbaltrai-

ning aan moet voldoen. We leren ze na te denken om 

zoveel mogelijk in voetbaleigen vormen te trainen. 

Spelers moeten momenten van de training herken-

nen op zaterdag, wanneer ze tijdens de wedstrijd 

voortdurend beslissingen moeten nemen. We leren 

ze dat de training moet aansluiten op de leeftijdsken-

merken en het talent van je groep. Vervolgens moet 

de oefenstof uitlokken dat hetgeen je wilt trainen 

,eindeloos wordt herhaald en dat de coaching zich 

moet focussen op je leerdoelstelling. Kinderen mogen 

hierbij gerust fouten maken. Ze ontdekken het spel, 

proberen dingen die ze nog niet kunnen en gaan 

verder dan alleen maar acties en keuzes te maken die 

ze al beheersen.” 

Slagen

Bas Jonker: “Als de trainers een duidelijk beeld 

hebben over wat een goede training is, zorgen we 

ervoor dat ze vervolgens leren hoe ze eenvoudig een 

training kunnen voorbereiden, opstarten, op gang 

houden en evalueren. Belangrijk is dat ze gaan inzien 

dat een goede voorbereiding en op tijd aanwezig zijn 

om je velden uit te zetten een cruciale voorwaarde 

is voor een geslaagde training. Voordat de training 

begonnen is creëren ze bij wijze van spreken een 

situatie waarin de training al voor tachtig procent 

geslaagd is. Andersom geldt hetzelfde: een trainer die 

onvoorbereid op het veld komt en nog zijn veldjes 

moet uitzetten, terwijl de spelers al op het veld staan 

maakt het heel lastig voor zichzelf om een goede en 

leerzame training te geven. Vervolgens is het belang-

rijk dat ze leren wat te doen als de training niet loopt. 

Hoe kan je toch je leerdoelstelling bereiken door 

een aanpassing te doen tijdens je training? Trainers 

moeten snappen dat ze het al dan niet slagen van een 

training in eigen hand hebben.”

Praktijk

Bas Jonker: “Bovenstaande stappen zijn allemaal theo-

rie en komen tot leven zodra het naar de praktijk ver-

taald wordt. Dus trainers worden vervolgens aan het 

werk gezet op het veld, en hiermee wordt de meeste 

winst geboekt. Stapje voor stapje leren ze ervaren en 

inzien hoe het organiseren en geven van een goede 

jeugdtraining werkt. De ervaring is dat het inderdaad 

niet makkelijk is een goede training te geven, dat er 

nog heel veel ‘mis’ gaat. Echter ze gaan ook inzien dat 

als ze zich baseren op de houvast die hun is geboden, 

ze het zichzelf al een stuk makkelijker kunnen maken 

en ze al snel een leerzame training kunnen geven.”

Vervolg

Bas Jonker: “Maar deze verkorte interne cursus is 

slechts het begin. Pas als de trainer zelf de verantwoor-

delijkheid krijgt om zijn eigen trainingen te leiden, 

gaat hij echt leren en beter worden. Het opleiden gaat 

hier dus verder en een belangrijke rol is hierbij weg-

gelegd voor het Hoofd Jeugdopleiding. Op het veld 

blijft ik bezig om trainers uit te dagen om zich verder 

te ontwikkelen. Trainers die vervolgens meer ervaring 

hebben gekregen en toe zijn aan de volgende stap, la-

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Vervolg: Spirit Jeugdopleiding

ten we deelnemen aan de KNVB cursus Pupillentrainer, 

Juniorentrainer en voor de keeperstrainers de cursus 

Keeperscoach en eventuele verdere cursussen.”

Nominatie

Bas Jonker: “De laatste vier jaar hebben we extra hard 

gewerkt aan onze opleiding en de KNVB heeft ook 

gezien dat wij als echte onbetaalde amateurs met 

visie, passie en veel vrijwlligers bezig zijn om bewust 

het niveau van het jeugdvoetbal te verbeteren. Als 

beloning hiervoor heeft men ons samen met nog 

twee clubs genomineerd voor de prestigieuze Rinus 

Michels Award 2014 voor ‘Beste Jeugdopleiding 

Amateurs’. De uitreiking op 9 mei in het PEC Zwolle-

stadion hebben we met onze TJC en hoofdtrainers 

bijgewoond. Helaas hebben we de prijs niet gewon-

nen, maar de nominatie op zich voelt toch als een 

prijs voor de hele vereniging en een beloning voor 

het harde werken de laatste jaren.

“De unieke Spirit-sfeer moet 

gehandhaaft blijven”

Toekomst

Bas Jonker: “We zijn bij Spirit trots op wat we hebben 

bereikt, maar hebben de gezonde ambitie om onze 

jeugdopleiding de komende jaren verder te verbe-

teren, we zien namelijk nog voldoende ruimte tot 

verbetering. Begin dit jaar hebben we met bestuur, 

jeugdbestuur, technische commissie en hoofdtrainers  

daarom uitgesproken om hier de komende 3 a 5 jaar 

verder aan te gaan werken. We nemen er wel de tijd 

voor, want echt structureel zaken verbeteren kost tijd 

en inzet, en uiteindelijk zijn alle betrokkenen vrijwil-

ligers met een drukke baan en gezinsleven, maar 

gelukkig ook met heel veel energie. 

We hebben ons de laatste maanden eerst gericht op 

het invullen van een aantal belangrijkse posities bij 

de trainers en binnen de Technische Jeugdcommis-

sie (TJC). Daar zijn we de laatste maanden goed in 

geslaagd. De TJC geeft sturing aan het opstellen en 

uitvoeren van het jeugdbeleid. Met de hoge stan-

daard die we onszelf opleggen gaat daar veel tijd in 

zitten, dus het was een absolute voorwaarde om alle 

posities goed ingevuld te krijgen. De TJC is uitgebreid 

van 5 naar 10 man, zodat we met meer mensen kun-

nen werken aan een kwalitatief betere en nog leukere 

opleiding. We zulen daarbij ook nadrukkelijk de sa-

menwerking met de KNVB, clubs uit de regio en onze 

partner Excelsior blijven zoeken en uitbreiden”

Eerste initiatieven

Bas Jonker: “Als eerste stappen zullen we op korte ter-

mijn ons nieuwe jeugdplan afronden en de processen 

rondom bijvoorbeeld de Spirit Voetbalschool, tea-

mindelingen, spelersbeoordeling, spelervolgsysteem, 

cursusen etc. vastleggen, om structuur aan te bren-

gen in wat we doen en zodoende continuiteit naar de 

toekomst toe te waarborgen.

Daarnaast gaan we ons vooral focussen op het gebied 

waar nog de meeste winst te boeken is, namelijk 

het nog beter opleiden van zowel leiders als trainers 

door het met grotere regelmaat geven van cursus-

sen en door intensievere begeleiding op het veld. 

De bedoeling is dat dit een vast onderdeel van onze 

opleiding wordt, want uiteindelijk moet het spelers 

beter maken natuurlijk op het veld gebeuren. Leiders 

en trainers kunnen dus het komende jaar een aantal 

nieuwe initiatieven verwachten, die ze gaat helpen 

betere leiders en trainers te worden. Dit is positief is 

voor de jeugdspelers, maar ook voor de vrijwilligers 

zelf. Als je veel tijd in de club steekt, is het ook leuk als 

je beter wordt in wat je doet en resultaten gaat zien.

Wat ik als laatste kwijt wil is dat het opleiden van 

spelers absoluut hand in hand moet blijven gaan met 

de unieke Spirit-sfeer die we hebben, daar mag nooit 

aan getoornd worden. Dat evenwicht zoeken zal soms 

wel eens moeilijk zijn. Mensen zullen er verschillend 

tegenaan kijken, dat hou je altijd binnen een grote 

vereniging, maar daar komen we wel uit zolang we 

kritisch blijven en open staan voor goedbedoelde 

feedback.” Uiteindelijk zijn we allemaal bezig met het-

zelfde: zorgen dat al onze leden elke zaterdag weer 

met veel plezier naar onze mooie club komen.”

Bas Jonker

Foto: Erwin Spek Fotografie



V.V. SPIRIT | 43PRESENTATIEGIDS

Op unieke wijze is een aantal jaar geleden (2011) het waarden- en normenbeleid bij VV Spirit tot stand 

gekomen. Na een aantal sessies met een dwarsdoorsnede van de Spirit ‘bevolking’ is vastgesteld waar het 

waarden- en normenbeleid bij Spirit voor zou moeten staan. Dit is vertaald naar tien cultuurwaarden die 

onder de slogan ‘samen zijn wij Spirit’ worden uitgedragen. Uniek is dat de regels dus niet buitenaf bedacht 

of opgelegd zijn, maar dat ze uit de vereniging zelf zijn voortgekomen. Uniek is ook dat het waarden- en 

normenbeleid niet is voortgekomen uit een realiteit van excessen, maar uit het verlangen de ‘goede’ naam 

die Spirit heeft in de wijde omgeving te willen behouden. 

Door: Anita van Ast & Cindy Snoeck

Waarden en Normencommissie

Sinds die tijd is er een onafhanke-

lijke waarden- en normencommis-

sie actief met een signalerende, 

corrigerende en adviserende rol. 

De commissie is samen met het 

(jeugd) bestuur met name actief 

op het preventieve vlak. Ook 

komend jaar hopen we dat hier 

weer de nadruk op kan liggen.

Borden op het Spirit-terrein en 

pagina’s in clubblad De Tref-

fer met daarop zogenaamde 

‘zes-woord-zinnen’ (six word 

stories) brengen de kern van het 

waarden- en normenbeleid tot 

uitdrukking.  Aan de hand van 

deze ‘six words’ worden hieronder 

de speerpunten beschreven.

Foto’s: Erwin Spek Fotografie

De 10 Spirit cultuurwaarden

Samen zijn wij Spirit, 

Geel-wit zit ons in’t bloed

1. Wij hebben respect voor 

 de leiding

2. Wij respecteren elkaar 

 en onze tegenstander

3. Wij spreken elkaar aan - 

 óók op ongewenst gedrag

4.  Wij helpen elkaar en zijn 

 er voor elkaar

5.  Wij zijn een voorbeeld 

 voor elkaar en voor 

 anderen

6.  Wij discrimineren niet en 

 maken geen onderscheid

7.  Wij leveren een sportieve 

 strijd

8.  Wij voetballen samen 

 met plezier

9.  Wij houden Spirit samen 

 schoon, heel en veilig

10.  Wij zijn trots op Spirit

We willen allemaal 

wel Stefan zijn

Het betaald voetbal heeft een 

belangrijke voorbeeldrol als het 

gaat om sportiviteit en respect. 

VV Spirit heeft met Stefan de Vrij 

een echte ‘fair-play voetballer’ 

op nationaal en internationaal 

niveau. Hij heeft een grote voor-

beeldfunctie. De six-word ‘Wij 

willen allemaal wel Stefan zijn’ is 

tegelijkertijd een kwinkslag naar 

de droom van iedere jeugdspeler 

(of hun ouders) om profvoetballer 

te worden…  
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Je bent goed zoals je bent 

Dit sluit aan bij de filosofie waar het jeugdvoetbal 

bij Spirit op gebaseerd is. Kinderen moeten plezier 

hebben in het voetballen en dat is de basis om beter 

te leren voetballen. Bij VV Spirit dragen de Ukken 

shirts met de six word ‘Je bent goed zoals je bent’. 

Zo laat Spirit zien dat, als kinderen plezier hebben 

en gestimuleerd worden om dingen uit te proberen 

en fouten mogen maken, zij dan vanzelf hun voet-

balkwaliteiten verbeteren. Iedereen kan daarbij zijn 

of haar eigen plafond bereiken, ongeacht aanleg of 

niveau. Bij Spirit telt iedereen mee, of je nu in het 10e 

of in het 1e elftal speelt.

Ben jij je mond de baas? 

Hoe uit je als speler, leider of ouder je ongenoegen of 

teleurstelling? En wanneer zijn opmerkingen binnen 

of buiten de lijnen verbaal agressief? Waar ligt precies 

die grens? VV Spirit is de afgelopen jaren samen met de 

waarden- en normencommissie en het (jeugd) bestuur 

actief het gesprek aan gegaan met trainers, leiders en 

met spelers. En komend seizoen zal ook met ouders 

gesproken worden. Elkaar kunnen en durven aanspre-

ken op grensoverschrijdend verbaal gedrag blijkt niet 

altijd gemakkelijk en vergt constante aandacht. Alleen 

samen kunnen we de sfeer op en rond de velden spor-

tief houden.

Ik geef de scheids geen ongelijk

(Vermeend) dubieuze beslissingen van een scheids- 

of grensrechter vormen vaak aanleiding voor frus-

tratie van spelers en toeschouwers. Deze frustratie 

kan leiden tot verbaal en fysiek geweld. VV Spirit wil 

hierop alert blijven. Naast het opleiden en bege-

leiden van de eigen (jeugd) scheidsrechters hoort 

hierbij ook het aanspreken van spelers en supporters 

op hun gedrag richting scheidsrechters en vlaggers.

Foto’s: Erwin Spek Fotografie
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Indelingen Seizoen 2014-2015

Jeugd v.v. Spirit

Beker Poule | Groep 2-01 

  SPIRIT A2

  Capelle A2

  SVS A2

  Aeolus A1

  Alexandria’66 A2

  Lekkerkerk A1

  VVOR A1

  DCV A1

Beker Poule | Groep 2-06 

  Alexandria’66 B3

  SVS B1

  Nieuwerkerk B2

  Lekkerkerk B1

  XerxesDZB B2

  CVV Zwervers B1

  SPIRIT B2

  DCV B1 

Beker Poule | Groep 4-07  

  DONK B2

  Stolwijk B1

  UNIO B2

  Gouderak B1

  SPIRIT B3

  Nieuwerkerk B4

  Jodan Boys B5

  Haastrecht B2

Beker Poule | Groep 2-06 

  DCV C1

  CVV Zwervers C2

  Dilettant C1

  SVS C1

  Nieuwerkerk C2

  SPIRIT C2

  Capelle C2

  XerxesDZB C2

Beker Poule | Groep 4-09  

  Hillegersberg C3

  Alexandria’66 C4

  SPIRIT C3

  Betr. Spartaan C2

  XerxesDZB C4

  BVCB C3

  VVOR C2

  Excelsior Rotterdam C2

Beker Poule | Groep 4-02 

  SPIRIT A3

  ASW A2

  Lekkerkerk A2

  Capelle A3

  XerxesDZB A3

  Dilettant A1

  Nieuwerkerk A3

  DCV A2

1e Klasse 10

  Kocatepe B1

  Botlek B1

  Capelle B2

  RVVH B1

  Schoonhoven B1

  Feyenoord AV B2

  Smitshoek B2

  Alexandria’66 B2

  SPIRIT B1

  IJVV de Zwervers B1

  Slikkerveer B1

  Barendrecht B2G

Beker Poule | Groep 5-05   

  Ammerstol B1G

  Groeneweg B3

  Olympia B3

  SPIRIT B4

  Gouda B2

  Schoonhoven B3

  Bergambacht B2

  Jodan Boys B6

1e Klasse 8

  CKC C1

  Haastrecht C1

  XerxesDZB C1

  SPIRIT C1

  Leonidas C1

  Sportlust ‘46 C1

  Ommoord C1

  Alexandria’66 C2

  Olympia C1

  UNIO C1

  Be Fair C1

  CVV Zwervers C1

Beker Poule | Groep 4-17  

  Nieuwerkerk C5

  Bergambacht C2

  Jodan Boys C5

  VVOR C3

  SPIRIT C4

  Dilettant C2

  Lekkerkerk C2

  SVS C2

Beker Poule | Groep 6-23  

  Ammerstol C1G

  Lekkerkerk C3

  UNIO C5

  Schoonhoven C4

  Moordrecht C4

  Dilettant C3

  Bergambacht C3

  SPIRIT C5

Beker Poule | 1e Kl Groep 2-13 

  SPIRIT D1

  Jodan Boys D2

  ARC D3

  Nieuwerkerk D2

  Haastrecht D1

  Groeneweg D1

  Schoonhoven D1

  DSO D2
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Indelingen Jeugd v.v. Spirit

Beker Poule | Groep 2-28  

  XerxesDZB D2

  CVV Zwervers D1

  SPIRIT D2

  VVOR D1

  Bergambacht D1

  Dilettant D1

  Capelle D2

  Nieuwerkerk D3

Beker Poule | Groep 3-13  

  ASW D1

  Stolwijk D1

  SPIRIT D3

  Lekkerkerk D1

  Schoonhoven D2

  Moordrecht D1

  Groeneweg D2

  Jodan Boys D3

Beker Poule | Groep 5-10   

  Gouderak D1

  DSO D7

  Zoetermeer D6

  Groeneweg D3

  Perkouw D1

  SPIRIT D4

  ONA D2G

  Soccer Boys D3

Beker Poule | Groep 6-16   

  Stolwijk D2

  Jodan Boys D5

  Moordrecht D2

  SPV ‘81 D1

  DONK D2

  SPIRIT D5

  Ammerstol D1

  Schoonhoven D4

Beker Poule | Groep 7-02  

  Jodan Boys D6

  Moordrecht D3

  Be Fair D4

  Bergambacht D3

  Alphense Boys D9

  SPIRIT D6

  Nieuwerkerk D8

  Gouda D3

Beker Poule | Groep 8-12  

  CVV Zwervers D3

  Nieuwerkerk D11

  Ommoord D3

  Alexandria’66 D7

  XerxesDZB D6

  SPIRIT D7

  VVOR D4

  SVS D5G

Beker Poule | Groep 8-16   

  Schoonhoven D6

  Stolwijk D3

  SPIRIT D8

  ONA D3

  DONK D3

  Haastrecht D3

  Bergambacht D4

  Jodan Boys D10M

Beker Poule | Groep 8-20  

  Barendrecht D13M

  DCV D3

  SPIRIT D9

  VVOR D5

  Alexandria’66 D8

  Dilettant D3

  SVS D6

  CKC D4         

Beker Poule | Groep 1-06   

  XerxesDZB E2

  SVS E1

  Nieuwerkerk E2

  Groeneweg E1

  Excelsior Rotterdam E2

  SPIRIT E1

  ONA E1

  Ommoord E1

Beker Poule | Groep 2-06   

  ASW E1

  Excelsior Rotterdam E4

  Bergambacht E1

  Nieuwerkerk E3

  Jodan Boys E2

  DONK E1

  SPIRIT E2

  VVOR E1

Beker Poule | Groep 3-08 

  Nieuwerkerk E4

  Moordrecht E1

  Schoonhoven E2

  Capelle E3

  CVV Zwervers E3

  Lekkerkerk E1

  Groeneweg E2

  SPIRIT E3

Beker Poule | Groep 4-15   

  NOCKralingen E1

  Nieuwerkerk E5

  Dilettant E2

  SPIRIT E4

  RVVH E3

  Bergambacht E3

  Ommoord E2

  VVOR E4
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Beker Poule | Groep 5-13   

  DCV E2

  Capelle E5

  SPIRIT E5

  SVS E2

  XerxesDZB E5

  CVV Zwervers E4

  Nieuwerkerk E7

  Moordrecht E4

Beker Poule | Groep 6-10  

  Nieuwerkerk E8

  SVS E3

  SPIRIT E6

  VOC E6

  CKC E3

  Groeneweg E4

  Lekkerkerk E2

  DCV E3

Beker Poule | Groep 7-08    

  Cabauw E3

  Bergambacht E4

  Olympia E6

  Gouderak E1

  Haastrecht E3 

  SPIRIT E7

  Schoonhoven E5

  ONA E4

Beker Poule | Groep 8-14    

  NOCKralingen E2

  Lekkerkerk E3

  VVOR E8

  XerxesDZB E8

  Excelsior Rotterdam E9

  Dilettant E3

  SPIRIT E8

  IJVV de ZwerversE5

Beker Poule | Groep 9-29  

  Jodan Boys E10

  Nieuwerkerk E17

  RVC’33 E4

  Moordrecht E7

  Cabauw E4M

  SPIRIT E9

  Woerden E9

  ONA E6

Beker Poule | Groep 9-30   

  VVOR E9

  Nieuwerkerk E15

  SPIRIT E10

  Dilettant E4

  XerxesDZB E9

  Ommoord E4

  CVV Zwervers E6

  Be Fair E6

Beker Poule | Groep 1-10    

  Feyenoord AV F3

  Smitshoek F1

  Sparta (AV) F2

  Barendrecht F1

  Alexandria’66 F1

  SPIRIT F1

  SVS F1

  CKC F1

Beker Poule | Groep 3-02  

  Alexandria’66 F2

  Dilettant F1

  SPIRIT F2

  Lekkerkerk F1

  VVOR F2

  CKC F2

  XerxesDZB F3

  Capelle F2

Beker Poule | Groep 4-08    

  Jodan Boys F3

  CVV Zwervers F2

  ONA F2

  Moordrecht F2

  Moerkapelle F1

  SPIRIT F3

  Bergambacht F2

  Schoonhoven F2

Beker Poule | Groep 5-13    

  VVOR F4

  Capelle F3

  Slikkerveer F4

  XerxesDZB F5

  Nieuwerkerk F6

  Ommoord F2

  SPIRIT F4

  SVS F2

Beker Poule | Groep 6-03 

  Lekkerkerk F2

  SPIRIT F5

  Bergambacht F3

  Gouderak F1

  Stolwijk F2

  Nieuwerkerk F7

  Alexandria’66 F3

  Groeneweg F3

Beker Poule | Groep 7-02    

  Hillegersberg F4

  Alexandria’66 F4

  SVS F3

  SPIRIT F6

  Jodan Boys F5

  Groeneweg F4

  Capelle F4

  XerxesDZB F6

Beker Poule | Groep 7-02    

  Hillegersberg F4

  Alexandria’66 F4

  SVS F3

  SPIRIT F6

  Jodan Boys F5

  Groeneweg F4

  Capelle F4

  XerxesDZB F6

Beker Poule | Groep 9-17     

  SPIRIT F7

  XerxesDZB F10

  Bergambacht F4

  Alexandria’66 F6

  NOCKralingen F2

  Groeneweg F5

  Capelle F6

  Nieuwerkerk F12

Beker Poule | Groep 9-02    

  Stolwijk F3

  DONK F2

  Schoonhoven F5

  SPIRIT F8

  Ammerstol F1

  BVCB F10

  Perkouw F1

  Moordrecht F4
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Door: Henk Lammertse

Spirit in de Social Media

De social media zijn inmiddels niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Social Media zijn een 

manier om te netwerken, om kennis te delen, discussies te voeren of gewoon informatie uit te wisselen. 

Informatie van zeer diverse aard. Uiteraard blijft onze vereniging Spirit niet achter in deze ontwikkeling. 

Ook een vereniging en haar leden hebben behoefte aan kennisdeling dan wel kennisvragen. 

Momenteel zijn er grote Spirit groepen actief op de volgende Social Media;

 

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief 

sinds 2003, dat gericht is op vakmensen. Neder-

land is met 2 miljoen deelnemers goed vertegen-

woordigd (top tien land).

Het belangrijkste doel van de website is geregistreer-

den gebruik te laten maken van elkaars (zakelijke) 

netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met 

anderen die je vertrouwt. Door middel van deze 

contacten kan je ook hier weer kennis delen, een baan 

zoeken, een baan aanbieden, discussies openen, etc. 

Precies de zaken die op de Groeps Linked In van “Spirit 

Netwerk” ook gebeuren. Al zo’n 100 mensen hebben 

zich inmiddels aangesloten en er zijn al leuke succes-

sen mee behaald. Doe mee, plaats vacatures, discussies 

en andere benut andere netwerkmogelijkheden en 

wordt ook deelnemer aan het Spirit Netwerk. 

Om uit te breiden, nodig je connecties uit om lid te 

worden. Hoe groter het platform, hoe groter onze 

(zakelijke) mogelijkheden worden.

Facebook is een social netwerk site, waar gebrui-

kers hun persoonlijke interesses delen met ande-

ren. Er zijn meer dan 900 miljoen gebruikers actief. 

Dat zijn meer mensen dan inwoners in Europa. Ge-

bruikers kunnen een persoonlijk profiel aan maken 

en anderen die ook een profiel hebben uitnodigen 

om vriend te worden. Iedere gebruiker kan op een 

zogenaamde prikbord (in het Engels: “wall”) berichtjes 

plaatsen. Deze berichtjes kunnen gaan over waar ze 

mee bezig zijn, waar ze aan denken of wat hun me-

ning is. Een gebruiker kan natuurlijk ook zijn persoon-

lijke contact informatie in zijn of haar profiel plaatsen. 

Men kan met elkaar communiceren via publieke en 

privé berichten. Sinds enige tijd zit VV Spirit ook op 

Facebook. We hebben al honderden likes, om om echt 

gebruik te kunnen maken van de kracht van Facebook 

willen we er natuurlijk nog veel meer. Like ons, of 

beter nog, wanneer je ons “geliked” heb, nodig je hele 

vriendengroep uit om ook de pagina te liken. Stel je 

eens voor wanneer we meer dan 1000 likes hebben. 

Ieder geplaatst bericht wordt direct en indirect door 

duizenden mensen gelezen. 

Stel je voor wat dit met sponsorwerving of reclame 

doet. Of met vrijwilligers die je nodig hebt. Dus liken 

allemaal! En uitnodigen.

Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers 

korte berichtjes (van max. 140 tekens) publiceren. 

Het is een sociaalnetwerksite waarop men zichzelf, 

zoals bij Facebook, een profiel en een avatar kan 

aanmeten. De korte berichten van anderen kunnen 

gemakkelijk gevolgd worden door de betreffende 

persoon (of club) te volgen. 

Ook Spirit is actief op Twitter met o.a. uitslagen, 

tussenstanden, mededelingen en ander nieuws. 

Volg #vvspirit. 500 volgers gingen u al voor.



Clubinfo

v.v. Spirit

 HOOFDBESTUUR:
 Henk Lammertse Willem Visser
 Voorzitter Secretaris
 T: 06 - 23966776 T: 0180 - 683043
 E: voorzitter@vvspirit.nl E: secretaris@vvspirit.nl

 René Boers Jan-Willem Baas  
 Penningmeester  Technische Zaken
 T: 06 - 50268600 T: 06 - 14789257
 E: penningmeester@vvspirit.nl E: technischezaken@vvspirit.nl

 Jan Hendrik Neet Marc Advocaat 
 Organisatie & faciliteiten Jeugdvoorzitter
 T: 06 - 51570713  T: 06 - 11368486 
 E: algemenezaken@vvspirit.nl E: jeugdvoorzitter@vvspirit.nl

 Sandra Kooij Ina van Duijvendijk
  Wedstrijdsecretaris Senioren Nevenactiviteiten
  T: 0180 - 684448 T: 0180 - 682072
  E: lageresenioren@vvspirit.nl E: activiteiten@vvspirit.nl

JEUGDBESTUUR:
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter T: 06 - 11368486 E: jeugdvoorzitter@vvspirit.nl
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding T: 06 - 51460578 E: hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Marcel Kouwenberg Technisch Jeugdcoördinator T: 06 - 27159621 E: jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Harry Spreeuwenberg Jeugdcommissaris T: 06 - 21534284 E: jeugdcommissaris@vvspirit.nl
Jan-Piet Klein Wedstrijdsecretaris A+B+C-junioren T: 06 - 41754470 E: Csecretaris@vvspirit.nl
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris D-pupillen T: 06 - 20208112  E: Dsecretaris@vvspirit.nl
Ronald Boertje  Wedstrijdsecretaris E-pupillen T: 06 - 20484524  E: Esecretaris@vvspirit.nl
Cor van Hoff Wedstrijdsecr. F-pupillen & Ukkenvoetbal T: 06 - 33731480 E: Fsecretaris@vvspirit.nl

TECHNISCHE COMMISSIE:
Jan Willem Baas Coördinator A-selectie T: 06 - 14789257 E: technischezaken@vvspirit.nl
Berry de Jong Coördinator B-selectie T: 06 - 37351700 E: coordinatorBselectie@vvspirit.nl
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding T: 06 - 51460578 E: hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Macel Kouwenberg Technisch Jeugdcoördinator  T: 06 - 55215986 E: jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Dirk-Jan Kortman Jeugdcoördinator A+B-junioren T: 06 - 22161084 E: jeugdcoordinatorAB@vvspirit.nl
Erwin de Groot Jeugdcoördinator C-junioren T: 06 - 24149948 E: jeugdcoordinatorC@vvspirit.nl
Andre Evers Jeugdcoördinator D-pupillen T: 06 - 51124626 E: jeugdcoordinatorD@vvspirit.nl
Ron Visser Jeugdcoördinator E-pupillen T: 06 - 25044125 E: jeugdcoordinatorE@vvspirit.nl
Rick Sterk Jeugdcoördinator F-pupillen T: 06 - 51107183 E: jeugdcoordinatorF@vvspirit.nl
Bas Jonker Jeugdcoördinator Ukkenvoetbal T: 06 - 51460578 E: hoofdopleidingkeepers@vvspirit.nl
Mark Sikkema Jeugdcoördinator Keepers Junioren T: 06 - 34940859 E: keeperscoordinatorjunioren@vvspirit.nl
Bert Fieret Jeugdcoördinator Keepers Pupillen T: 06 - 14198358 E: keeperscoordinatorpupillen@vvspirit.nl

OVERIG:
Gerrit Slob Voorzitter Sponsorcommissie T: 06 - 39148661 E: sponsorzaken@vvspirit.nl
Jan Verkade Voorzitter Businessclub OVVS T: 06 - 81431042 E: ovvs@vvspirit.nl
Jeffrey van Vuuren Eindredactie Clubblad T: 06 - 42235889 E: kopiedetreffer@vvspirit.nl
Richard van der Waal Kledingcoördinator T: 06 - 51146987 E: sponsorzaken@vvspirit.nl
Johnny Zierts Toernooien Jeugd T: 06 - 24741343 E: jeugdtoernooien@vvspirit.nl
Gert Visser  Planning velden T: 0180 - 523336 E: g.c.visser55@planet.nl
René Bitter Webmaster & PR T: 06 - 24210429 E: webmaster@vvspirit.nl
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg T: 06 - 23334968
Jan de Jong Aanspreekpunt bar en keuken T: 06 - 42451737 

Sportpark Ouderkerk

Postbus 3084 | 2935 ZH Ouderkerk a/d IJssel

Sportlaan 3 | 2935 XX Ouderkerk a/d IJssel

T: 0180 - 681607 | I: www.vvspirit.nl

IBAN: NL83 INGB 0694651125
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HOOFDBESTUUR V.V. SPIRIT 

Staand: Jan Hendrik Neet, Marc Advocaat, René Boers, Henk Lammertse

Zittend: Willem Visser, Sandra Kooij, Jan-Willem Baas, Ina van Duijvendijk


