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COMMENTAAR:

Wat was het gezellig tijdens de drukbezochte fami-
liedag op 20 juni. De kinderen vermaakten zich op 
de springkussens en voor de seniorenelftallen en 
oudere juniorenteams was een parcours uitgezet 
met allerlei leuke voetbalspellen. Wat was er ook 
op een leuke manier invulling gegeven aan het 
Caribische thema. De rieten strandhutjes, exotische 
cocktails en Caribische danseressen zorgden voor 
veel sfeer en de steel drum band voor een heerlijk 
achtergrondmuziekje.  

Nu is het tijd voor vakantie. Nou ja, niet voor ieder-
een. De C1 traint nog even door. Omdat dat moet? 
Nee hoor, maar omdat de jongens dat zo leuk vin-
den. Een zomervakantie zonder voetbal duurt wat 
hen betreft veel te lang.

Mooie zomer gewenst!
De redactie
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Jan Hendrik Neet Organisatie en faciliteiten T: 06 - 51570713
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Het seizoen zit er weer op.  Wat gaat dat toch snel. Zo spelen 
we de eerste thuiswedstrijd tegen DCV (uitslag onbekend) en 
zo sluiten we het seizoen af met een fantastische familiedag.
Want dat het weer een fantastische seizoenafsluiting was, 
mag ik hier wel zeggen. Het is altijd afwachten hoe een 
bepaalde opzet slaagt, maar de combinatie van het oude 
format van de familiedag (spelletjes doen met je team) en 
het nieuwe (zoals vorig jaar bij het feest van de Leukste 
Amateurclub van Nederland) mag als bijzonder succesvol 
worden beschouwd. Het thema dat we hadden gekozen 
was Caribean, en dat de feestcommissie weer geslaagd was 
in een prachtige decoratie en een fantastisch programma 
mag wel duidelijk zijn. Een heuse steelband, een brassband, 
limbo- en sambadanseressen deed onze gedachten uitgaan 
naar tropische stranden en koude cocktails. Fantastisch was 
ook weer de medewerking die we mochten ontvangen van 
de mensen van de onderhoudsploeg. Een prachtig podium 
werd zo maar in elkaar gezet, en het terrein werd omge-
toverd tot een waar festival terrein. Meer dan 400 mensen 
zijn blijven barbequen, en het slotfeest in de kantine was 
meer dan gezellig. De volgende dag kwamen veel mensen 
nog helpen met het opruimen. Dank aan allen die aan deze 
fantastische dag hebben meegeholpen.

De sportieve prestaties zijn dit jaar helaas wat achterge-
bleven. Bij de pupillen hebben we 2 kampioenen mogen 
begroeten. Ons vlaggenschip, het eerste elftal, heeft zich snel 
na de winterstop uit de degradatiezorgen geworsteld en had 
zelfs nog een zeer grote kans op het behalen van de 3e pe- 
riodetitel. Dat dit niet zo heeft mogen zijn was voor een 
groot deel aan ons zelf te wijten, maar onze concurrent (Nep-
tunus Schiebroek) slaagde er ook wonderwel in met maar 
liefst 8-1 van de nummer 2 (Oude Maas) te winnen. Laten we 
het inderdaad maar op een klein wonder houden.

Het succes van onze vereniging laat zich niet alleen op de 
genoemde familiedag of de prestaties van ons eerste elftal 
zien. Met name de jeugd bevindt zich in een zeer positieve 
flow. De enkele jaren geleden gestarte zomerclinics heb-
ben zelfs maar liefst 200 (!) deelnemers, waarvan velen nog 
overwegen lid te worden. Dit komt natuurlijk niet zomaar uit 
de lucht vallen. Een duidelijk/helder en consistent (jeugd-) 
beleid resulteert in hetgeen we tot nu toe bereikt hebben, 
en wat er allemaal nog gaat komen de komende jaren. De 
jeugdafdeling groeit enorm in de breedte, en helaas kunnen 
we niet allemaal in het hoogste jeugdteam spelen, maar, en 
dat is het mooie van een grote vereniging als Spirit, we heb-
ben vele teams op een goed niveau spelen en proberen het 
een ieder zoveel mogelijk naar de zin te maken. Plezier in het 
voetbal staat bij ons voorop en ieder op zijn eigen niveau. De 
verantwoordelijke mensen binnen het jeugdbestuur slagen 
hier uitstekend in. Het is alleen heel lastig om het iedereen 
naar de zin te maken.

Ook hebben we weer een zeer geslaagd F- en E-pupillentoer-
nooi achter de rug. Maar liefst 50 teams uit de gehele regio 
en een heuse ere-parade en prijsuitreiking op de tribune 
bezorgden deze jongens en meisjes een onvergetelijke dag. 
De  organisatie van dit toernooi heeft weer een prachtig 
evenement neergezet. 

Het succes dat wij als vereniging hebben straalt af op de 
gehele regio. Dit betekent dat we echt gezien worden als DE 
voetbalclub van de regio. Waar een ieder bij wil horen. En wij 
willen ook zo graag nog van alles. Meisjesvoetbal bijvoor-
beeld. Niet alleen omdat deze snel groeiende tak van sport 
zeer populair is, maar het is ook goed voor de samenstelling, 
sfeer en cultuur van je vereniging. Door de grote aanwas 
bij de jeugd hebben we op dit ogenblik nog geen ruimte 
voor aparte meisjesteams, maar ga ervan uit dat het bestuur 
zeer hard op zoek is naar mogelijkheden op niet al te lange 
termijn meisjesvoetbal te gaan introduceren binnen onze 
mooie club. Net als dat wij momenteel weer hard aan het 
werk zijn om te kijken hoe we ook volgend seizoen een ieder 
weer met plezier kunnen laten voetballen. Er zijn verschil-
lende ideeën om de grote aanwas (we hebben momenteel 
al 950 leden(!)  te kunnen laten voetballen. Want ondanks 
dat sommige clubs in de regio nu soms roepen dat we een 
ledenstop hebben, gaan we natuurlijk gewoon door. Die 
ledenstop is er niet, en wij denken in mogelijkheden. Niet in 
onmogelijkheden. En tot nu toe zijn we er altijd in geslaagd 
ieder lid te laten voetballen en twee keer in de week te laten 
trainen. Welke club in de regio kan dit ook zeggen?

Op zaterdagen is de kantine veelal gewoon open. Kom eens 
langs voor een drankje en geniet op ons prachtige terras van 
de lege voetbalvelden. Want voor je het weet zijn we weer 
begonnen. Ik wens u allen een zeer fijne vakantie.

Henk Lammertse

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Door: Jan Verkade

Het was weer fijn langs de lijn!

Foto’s: René Bitter

Ook het afgelopen seizoen waren ze er weer. De trouwe aanhangers 
die onze “Kanaries” overal volgden en door dik en dun steunden. De 
afgelopen jaren heb ik de gezichten allemaal leren kennen. De bijbe-
horende namen staan nog niet allemaal op mijn “harde schijf” maar 
dat doet er niet zo veel toe. Als “razende reporter” luister ik graag 
naar alle meningen om me heen en geloof me, we barsten binnen de 
vereniging van de Johan Cruijf’s, Louis van Gaal’s en andere voetbal-
kenners en analisten. En de meningen zijn niet alleen maar afkom-
stig van mannen! We hebben een aantal zeker niet te onderschatten 
vrouwelijke kenners in de achterban! 

Zeker in het afgelopen seizoen, 
waarin het voor onze hoofdtrainer 
wekelijks een klus was om weer 
een volledig, maar vooral uitgeba-
lanceerd elftal op de been te bren-
gen, waren de commentaren niet 
van de lucht. Neem een nieuwko-
mer als Eric Jansen,  die naar mijn 
mening geweldig “in het seizoen 
is gegroeid.” Hij heeft absoluut de 
meeste stemmen als het gaat om 
commentaar vanaf de zijlijn. In 
het begin verguisd, becommenta-
rieerd met opmerkingen die niet 
aan het papier worden toever-
trouwd en lopende het seizoen 
geaccepteerd, opgewaardeerd en 
een vaste basisplaats veroverd in 
de geel/witte harten langs de zij-

lijn. Maar ook ”coryfeeën” als René 
Groen, Mark van Dam, Bjorn Zierts 
en Kevin van Vliet werden weke-
lijks weer van A tot Z geanalyseerd, 
beoordeeld, schreeuwend gecor-
rigeerd, op een voetstuk geplaatst, 
verguisd en uiteindelijk toch weer 
enorm gewaardeerd omdat ze ook 
het komende seizoen nog blijven 
en nog prima mee kunnen! 

De onverwachte verrassing in de 
vorm van de scorende verdediger 
Arjan van Velzen, de definitieve 
doorbraak van de, het gehele 
seizoen prima spelende Allard 
Ligthart, de stabiele factor die 
Kevin Kriek heet, Bassie, meestal 
spectaculair reddend, dan weer 

eens onbegrijpelijk grabbelend, 
Sander, Stefan, Marc junior, Mick, 
Timme, Bob, Julian, Ryan, Michael, 
ze zijn allemaal weer vele zaterda-
gen het onderwerp van gesprek 
geweest en hebben er voor ge-
zorgd dat voor menig supporter  
de zaterdagmiddagen weer op 
een zinvolle wijze zijn ingevuld.

En dan onze hoofdcoach! Kees 
heeft niet veel goeds gedaan in 
het afgelopen seizoen als je zo 
hier en daar je oor te luisteren 
legde. Hoe kan hij nou...?? Ziet 
hij niet...?? Hij is toch niet blind 
of zo?? Waarom zit... nou weer op 
bank?? Snapt hij het wel?? Wat 
nou 1 op 1 ?

De stand in de winterstop, bijna 
onderaan bungelend op de rang-
lijst, was voer voor nog meer com-
mentaar, meningen en discussies. 
Maar, regen of geen regen, koud 
of niet koud, ze waren er wekelijks 
wel weer bij. Clubliefde pur sang!!
De twee wedstrijden die voor de 
meeste ophef zorgden langs de 
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lijn, waren die tegen de club uit 
de regio die in het rood – zwart 
speelt. De eerste wedstrijd kregen 
we een lesje in effectief voetbal, 
maar de tweede pot hadden we 
absoluut kunnen winnen, als we 
in de eerste vijf minuten... ! Daar 
waren we het gelukkig allemaal 
snel over eens. Einde discussie. 
Volgend seizoen revanche!

Uiteindelijk is het toch allemaal 
weer goed gekomen. Ons vlag-
genschip eindigde op een zeer 
verdienstelijke zesde plaats en 
deed zelfs lang mee voor een 
periodetitel. Wat mij persoonlijk 
betreft, petje af voor Kees en de 
mannen dat dit resultaat toch nog 
is neergezet. “We” speelden maar 
zelden met dezelfde basis elf. Dat 
was ook te zien, omdat automa-
tismen ontbraken. Dat was ook te 
zien aan het vele balverlies op het 
middenveld en dien ten gevolge 
de (volgens de kenners) absurd 
veel gele kaarten die geïncas-
seerd werden en de vele schorsin-
gen die hier weer het gevolg van 
waren. 

De speculaties voor het komende 
seizoen komen ook al weer volop 
op gang. In het geruchtencircuit 
gonst het harder dan in een wes-
pennest. Van Lith naar Perkouw?? 
Dat zal toch zeker niet? Die laat 
echt zijn club niet in de steek! Zal 
Bob van der Veen dan eindelijk 
uit dat blessure dal komen? Wat 
gebeurt er met “onze” Italiaan? 

Gaat hij echt weg? Komt Rook 
nog aan de bal na zijn buiten-
landse avontuur, gevolgd door 
een operatie? En Ryan Terlouw? 
Eerst een buitenlandse stage en 
dan? Wie was dat nieuwe gezicht 
op de laatste training? Breken 
de invallers van het afgelopen 
seizoen definitief door? Al met al 
weer genoeg voer voor “langs de 
lijn 2015 / 2016.”  

Alle voetbalkenners en analisten 
gaan de komende weken lekker 
van hun vakantie genieten, net 
als onze spelers en de technische 
staf. En in augustus? Dan zijn we 
er allemaal weer bij. Uit of thuis, 
weer of geen weer. Mee eens of 
niet mee eens. Kan toch ook niet 
anders. 

Geel wit zit nu eenmaal in ons 
bloed bij voor- en tegenspoed! 

Een fijne vakantie allemaal!

Jan Verkade
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Door: Jan Verkade

Ondernemersclub Vrienden van Spirit

Langzaam maar zeker begint de OVVS gestalte te krijgen. Twee jaar geleden is de ondernemersclub opge-
richt en zijn we begonnen met een tiental leden. Inmiddels staat de teller op 30. Het doel is om op zakelijk 
gebied als leden met elkaar te kunnen netwerken om op die wijze van elkaars kennis en kunde gebruik te 
kunnen maken. Van de financiële middelen die vrij komen uit de contributies, wordt een deel gebruikt voor 
de ondersteuning van het eerste elftal en een deel voor het organiseren van activiteiten voor de leden. Ook 
het afgelopen seizoen zijn er weer een aantal activiteiten georganiseerd om de leden de gelegenheid te 
geven om met elkaar in contact te komen.

16 MEI 2014
Voorafgaande aan de jaarlijkse sponsoravond, waarop 
we scheidsrechter Danny Makkelie als gast hadden, 
genoten de leden van de OVVS van een uitstekend buf-
fet, om zich vervolgens aan te  sluiten bij alle overige 
sponsoren voor het avondprogramma. De avond was 
een groot succes.

12 SEPTEMBER 2014
Na jaren organiseerde de sponsorcommissie weer een 
sponsortoernooi. Uiteindelijk namen 24  Teams hieraan 
deel en werd het een geweldige avond. Ook vanuit 
leden van de OVVS namen er verschillende teams aan 
het toernooi deel.

13 MAART 2015
We brachten met 29 personen een bezoek aan Het 
Kasteel in Spangen, waar Sparta het die avond op-
nam tegen Fortuna Sittard. In de brasserie namen we 
deel aan het buffet , waarna we door onze gastvrouw 
werden begeleid naar de loge. Onder het genot van 
een drankje was er ruimschoots gelegenheid om met 
elkaar van gedachten te wisselen. Daarna op naar de 
business seats, waar uit volle borst het clublied werd 
meegezongen en de wedstrijd werd bekeken. Na de 
wedstrijd ging het  naar de Ridderzaal waar we, bege-
leid met live muziek, met elkaar de rest van de avond 
nog hebben gevuld. Sparta stelde ons overigens niet 
teleur en won de wedstrijd met 3 - 0

WWW.VVSPIRIT.NL | 09CLUBBLAD 14/15 - NR. 3
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29 MEI 2015
Evenals vorig jaar nodigden we als sponsorcommissie 
al onze sponsors uit voor de  jaarlijkse bijeenkomst. 
Dit jaar was oud voetballer en analyticus Youri Mulder 
onze gast, evenals presentator Ronald van der Geer. 
Het werd een avond waarop Youri, geïnterviewd door 
Ronald, ons met zijn verhalen en meningen inkijk gaf 
in de voetbalwereld. Voorafgaande aan het avondpro-
gramma was er een “Meet & Greet” voor de leden van 
de OVVS. Onze sponsor Eetcafé De Bruin uit Krimpen 
aan den IJssel verzorgde hierbij het uitstekende buffet.

PROGRAMMA 2015:

Voor 4 september staat, in navolging van het suc-
ces van vorig jaar, het sponsortoernooi weer op het 
programma. Hier kunnen alle sponsoren zich vanaf nu 
voor inschrijven. Omdat we maximaal 24 teams kun-
nen plaatsen hanteren we het principe vol = vol. Onze 
OVVS leden zijn hierbij verzekerd van deelname.

Op 23 oktober komt de OVVS bijeen in de kantine 
van de vereniging. Zoals gewend zullen we eerst met 
elkaar een hapje eten, waarna de heer Marc Linsen 
een presentatie zal houden over “De zakelijke markt.” 
Aansluitend zal er een wijnproeverij plaatsvinden.

INTERESSE ? 
De OVVS wil graag door groeien en leden zijn dan ook 
van harte welkom. Bent u geïnteresseerd in de onder-
nemersclub of werkt u voor een bedrijf dat mogelijk 
lid zou willen worden, neemt u dan gerust contact met 
ons op. Als u meer informatie wilt over de OVVS moet 
u de site eens bezoeken: www.ovvs.nl of stuur vrijblij-
vend een mail naar ovvs@vvspirit.nl

OVERZICHT LEDEN ONDERNEMERSCLUB VRIENDEN VAN SPRIIT
Bijgewerkt tot juli 2015

Vervolg: Ondernemersclub Vrienden Van Spirit
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zomerstop:
de grasmat
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door: Gert Visser

Sportvrienden
Allereerst. Wat heeft Stefan de Vrij zich ontwikkeld! Eén 
van de uitblinkers op het WK, en daarna een constant 
seizoen als basisspeler bij Lazio Roma 
in de Serie A. Hij hield zich knap 
staande tegen de vele topspit-
sen in de Serie A. Hij heeft 
zijn criticasters de mond 
gesnoerd en inmiddels 
ook al ruim 20 inter-
lands op zijn naam. Wat 
was het mooi dat hij 
onlangs op het Spirit-
complex ook weer klaar 
stond om met vele 
jonge spelers op de foto 
te gaan.         

Even een anekdote. 
Afgelopen winter ging ik 
met Stefan’s vader Jan naar 
een oefenwedstrijd van Spirit 
1 naar Nieuw Lekkerland. Al 
keuvelend reed  Jan in plaats 
van naar de pont in Krimpen 
aan de Lek naar de pont in 
Bergambacht, maar dat terzijde. 
Een aantal kilometers om, maar er gebeurde wel iets 
opvallends. Staan wij daar op de pont te wachten, komt 
er opeens een hele grote boot voorbij met de naam in 
grote letters: LAZIO. Zo zie je maar, toeval bestaat niet.  

Doelman Michael  Osseweijer speelde onlangs zijn laat-
ste wedstrijd voor Spirit 2 thuis tegen Botlek 2. Ik stond 
daar met een aantal Spiritvolgers naar de wedstrijd te 
kijken en er gebeurde iets opmerkelijks. De grensrechter 
van Botlek zei tijdens de wedstrijd al tegen ons dat ‘die 
keeper’ fantastisch speelde en dat hij eigenlijk veel te 
goed was voor een tweede elftal. Na de wedstrijd stapte 
hij direct af op Michael en gaf hem de hand. Een zeer op-
vallend moment van een echte liefhebber. Michael gaat 
helaas voor Spirit andere sportieve uitdagingen aan en 
wij gunnen hem het beste. We gaan bij de selectie wel 
een uitstekende doelman en vooral sportman missen.   

In deze laatste Treffer van het seizoen mag de enorme 
inzet van de vrijwilligers onder leiding van Dirk van 

Duijvendijk niet onvermeld blijven. Het lijkt allemaal 
zo gewoon, maar we vergeten snel. Inmiddels zijn 
de eerste voorbereidingen voor de verbouwing van 

kleedkamers 5 en 6 al weer begonnen. Afgelopen 
seizoen werden het clubgebouw en kleedkamers 

geverfd, kwam de verbouwing  van kleedkamers 
3 en 4 gereed en werd ook het ING Oplei-

dingscentrum gebouwd. Tussendoor 
werd de speeltuin verbouwd en 

uitgebreid. En dan laat ik nog 
onvermeld de vele reguliere 

werkzaamheden die ieder 
jaar langskomen, bijvoor-
beeld de groenverzorging 
op het complex. Op dit 
moment wordt ook het 
tegelpad langs veld drie 

opnieuw gelegd. Wat 
Dirk met zijn netwerk van 

vrijwilligers klaarspeelt is van 
onschatbare waarde. De vraag 

die dit seizoen bij Spirit het meest 
gesteld werd luidt dan ook:  ‘Dirk, 

weet jij misschien …… ‘. Dirk is met zijn 
grote groep vrijwilligers onvervangbaar en 

het cement van de club.   

Uitkijkend naar volgend seizoen verheug ik me alweer 
op de nieuwe indelingen van het eerste elftal. Welke te-
genstanders zullen we treffen? Opmerkelijk is dat in het 
verleden vooraanstaande clubs die de zondag verruilden 
voor de zaterdag zich inmiddels in de hogere klassen 
hebben gemeld. Ik noem SC Feijenoord en UVS, eerder al 
DCV, Neptunus en Papendrecht. Het maakt de competi-
tie alleen maar interessanter. 

Tijden veranderen, maar Cor van Meijeren zal op zater-
dag gewoon weer met zijn notitieboekje met uitslagen 
en standen langs de lijn lopen, en Dirk van Dam zal zijn 
kilometers weer maken met het belijnen van de vel-
den. Ook zullen we in het nieuwe seizoen weer juichen, 
teleurgesteld zijn en alles beter weten. Dat is van alle 
tijden. 

Fijne vakantie! 
Gert Visser
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Door: Jan-Willem Baas

De Vrij, Lingen en Baas naar Rome

ZATERDAG 23 MEI | We hadden er weken naar uitgekeken, 
maar nu was het dan zover. De trip naar Rome begon. Om 
8.00 uur Jan en Arie opgehaald en onderweg naar Schiphol 
was de sfeer al redelijk uitgelaten. Rond 12.30 uur landden 
we op Fiumicino. In de busrit naar het centrum van Rome 
kregen we al een vleugje mee van al het moois wat deze stad 
te bieden heeft. Via de metro en de bus arriveerden we rond 
15.00 uur bij ons Hotel dat gelegen is op enkele kilometers 
van het Stadio Olympico. Na een wandeling en een korte 
busrit arriveerden het bij het stadion waar in 1960 de Olym-
pische spelen werden gehouden. Rond het stadion waren er 
diverse gebouwen en sportfaciliteiten die nog  aan die tijd 
herinnerden. Na het bekijken van het stadion en de bijbe-
horende gebouwen hebben we de rest van de dag doorge-
bracht in een gezellige uitgaanswijk vlakbij het stadion. 

ZONDAG 24 MEI | Na een stevig ontbijt vertrokken we 
met de bus naar het centrum. Eenmaal aangekomen bij het 
busstation besloten we al snel dat het verstandig was om ge-
bruik te maken van een open bus die rondjes rijdt langs alle 
toeristische trekpleisters. Als eerste deden we het Colosseum 
en het aangrenzende Forum Romanum aan,  waarna we ons 
lopend naar het monument van Victor Emanuel II verplaats-
ten. Nadat we uitgebreid de tijd hadden genomen om deze 
prachtige gebouwen op de gevoelige plaat vast te leggen,  
zijn we de bus weer ingestapt naar de volgende stop: Piazza 
di Spanga met de welbekende Spaanse trappen. We consta-
teerden dat de fontein onderaan de trappen er weer prachtig 
bijlag... Na een snelle lunch vertrokken we naar de bekendste 
fontein van Rome, de Trevifontein. Jan wist te vertellen deze 
prachtige fontein, decor in de film La dolce vita van Federico 
Fellini met in de vrouwelijke hoofdrol het sekssymbool Anita 
Ekberg, tijdens zijn laatste bezoek aan Rome nog volledig 
in de steigers stond en dat was helaas nog steeds het geval. 
Een paar straten verderop ligt het ruim 1900 jaar oude 
Pantheon met de grootste betonnen koepel  (diameter 43,3 
meter).  Bijgekomen van dit betonnen geweld vertrokken 
we voor een bezoek aan waarschijnlijk het mooiste plein van 
Rome, het Piazza Navona. Onder het genot van een pilsje 
hebben we nog een tijdje zitten genieten van alles wat aan 
onze ogen voorbij trok. Rond 20.00 uur werden we verwacht 
bij een restaurant vlakbij het Pantheon alwaar we samen met 
Niels (de oudste zoon van Jan), 3 vrienden, Aad en Christine 
Buitelaar (de ouders van Marloes) hebben genoten van de 
Italiaanse keuken en onze belevenissen met elkaar hebben 
gedeeld. Aan het eind van de avond ging ieder ‘zijns weegs’ 
en even na middernacht ploften we ons bed in.

MAANDAG 25 MEI | We zouden na het ontbijt een bezoek 
brengen aan Vaticaanstad en in de loop van de middag 
weer terugkeren naar het Hotel aangezien om 18.00 uur het 

hoofdgerecht van onze trip begon. De beladen derby Lazio 
Roma - AS Roma. De wachttijd voor de ingang van het Vati-
caan bedroeg 2 uur, waardoor we besloten het te houden bij 
het bezichtigen van de buitenkant. Nadat we alle indrukken 
op ons hadden laten inwerken keerden we terug naar het 
hotel om ons op te maken voor de wedstrijd. We hadden 
kaartjes van de beruchte Curva Nord, het vak van de harde 
kern van Lazio. We vertrokken rond 16 uur naar het stadion. 
Aangekomen  op de tribune, Niels en zijn vrienden zaten op 
de stoelen voor ons, bleek dat we gelukkig niet helemaal tus-
sen de harde kern zaten. Het ging vandaag om de eer,  maar 
niet in het minst ook om de 2e plaats met directe plaatsing 
voor de Champions League. Er stond dus wat op het spel 
en deze spanning zat in de eerste helft ook duidelijk op de 
benen van de gladiatoren op het veld. De eerste 20 minuten 
van de 2e helft waren niet veel beter maar toen AS Roma 
na dom balverlies naar 0-1 kon counteren ontbrandde de 
wedstrijd. Lazio gooide de schroom van zich af en zo’n 10 mi-
nuten later maakte Djordjevic gelijk na een prachtige aanval. 
We gingen er nog even goed voor zitten. Slechts 3 minuten 
later was het echter AS Roma dat op 1-2 kwam. Het onge-
loof viel van de spelers en supporters van Lazio af te lezen 
en deze mentale dreun kwamen ze ook niet meer te boven. 
Waar de spelers en supporters van AS een feestje vierden in 
het stadion droop alles met een lichtblauw hart af, zo ook wij. 
Buiten aangekomen werden we helaas nog geconfronteerd 
met het fenomeen ‘supportersrellen’ en moesten we zelfs 
nog even rennen voor de in grote getale aanwezige oproer-
politie die op alles sloeg wat bewoog. Samen met Niels en 
zijn vrienden verzamelden we bij hun hotel en besloten we 
om samen nog wat te gaan eten. Toen we ’s-avonds rond 23 
uur het restaurant verlieten bleek dat het buiten nog steeds 
‘blauw’ stond van de politie. In het hotel aangekomen doken 
we snel ons bed in aangezien we de volgende morgen al 
vroeg naar het vliegveld zouden vertrekken.

De terugreis verliep voorspoedig en rond 13 uur arriveerden 
we, met een pak mooie herinneringen, weer in Ouderkerk.
Het waren 3 fantastische dagen.
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Jan de Vrij, Jan Willem Baas & Arie Lingen
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DE VOORMALIG SPIRIT-SPELER ZET ZIJN HANDTEKENING ONDER EEN NIEUWE VERBINTENIS MET FEYENOORD.
December 2014. Ik ga er eens goed voor zitten. Wessel Dammers staat aan de zijlijn, klaar om in te vallen. Het is altijd 
leuk als een jeugdspeler zijn debuut maakt in het eerste elftal van Feyenoord, maar extra bijzonder als die speler in 
de jeugd van Spirit heeft gespeeld. Feyenoord staat 2-0 voor in het uitduel met Standard Luik voor de Europa League. 
Een mooie gelegenheid dus, om Dammers wat speelminuten te geven.

Door: Maarten Tissink

Wessel Dammers: Contractverlenging!

Wie zal er uit gaan, vraag ik me af. Kazim Richards? Boëtius? 
Of de moegestreden Elvis Manu? Het bord van de vierde of-
ficial gaat de lucht in en het nummer van verdediger Terence 
Kongolo verschijnt. Kongolo sjokt naar de zijkant, wenst 
zijn ploeggenoot succes en Dammers sprint het veld in. Hij 
neemt zijn plekje centraal in defensie in. 

Hè? Heb ik iets gemist?
Een jaar geleden werd Wessel Dammers vanuit de A-jeugd 
naar de selectie van Feyenoord overgeheveld. Toen was 
hij echter nog een veel scorende spits. Met Colin Kazim-Ri-
chards, Mitchell te Vrede en Anass Achabar trof hij de nodige 
concurrentie aan, maar trainer Fred Rutten zag wel wat in 
hem en hield hem bij de groep.

Op trainingen blijkt dat Dammers niet alleen een goede spits 
is, maar ook een prima verdediger. Erg gek is dat niet, want 
in zijn eerste periode bij Feyenoord (tot aan de C-jeugd) was 
Dammers verdediger. Pas na zijn overstap naar Excelsior 
werd hij spits en begin hij met scoren. Na zijn terugkeer bij 
Feyenoord ging hij daar vrolijk mee verder.

De technische staf merkt dat Dammers het verdedigen nog 
niets is verleerd, gaat met hem aan de slag en turnt hem 
weer terug om tot centrale verdediger. Dammers weet zijn 
trainers vervolgens van zijn kwaliteiten te overtuigen en de 
ultieme beloning voor zijn harde werken volgt op die decem-
beravond in Luik. Dammers debuteert in Feyenoord 1.
Bij die invalbeurt bleef het tot dusver, maar het feit dat Fey-
enoord het contract met Dammers onlangs tot medio 2018 
verlengde, is veelzeggend: de club heeft vertrouwen in hem.

Zóveel vertrouwen dat de clubleiding de ervaren Khalid Bou-
lahrouz geen nieuwe verbintenis aanbiedt. Een vervanger 
zal voor de voormalig international bovendien niet worden 
aangetrokken. Dammers mag de concurrentie aangaan met 
Sven van Beek en is in principe diens eerste vervanger.

Wessel Dammers die topscorer werd bij Excelsior, eerste spits 
was van Feyenoord A1, spitsentraining kreeg van Roy Ma-
kaay en in De Treffer al eens vertelde dat hij wel wat van Dirk 
Kuijt weg had, zal volgend jaar niet concurreren met Kuijt. 
Hij is nu verdediger met een op eigen kracht afgedwongen, 
nieuw contract en staat volgend seizoen tijdens de trainin-
gen tegenover Kuijt. Wat een uitdaging!

In het nieuwe seizoen zal hij ongetwijfeld zijn eerste minuten 
in de competitie gaan maken en wie weet wat er nog meer 
mogelijk is. Weer een voormalig Spirit-speler in de Kuip. Iets 
om trots op te zijn.

Spirit volgt Wessel op de voet en wenst hem veel succes!

Seizoen 2003 / 2004 Seizoen 2004 / 2005
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SPIRIT HEEFT 20 NIEUWE BHV-ERS

De afgelopen weken hebben twintig vrijwilligers van voet-
balvereniging Spirit een BHV-cursus gevolgd, waarbij vooral 
aandacht werd geschonken aan reanimatie en het gebruik 
van de AED (automatische externe defibrillator). Ook 
kwamen tijdens de cursus ruimschoots de levensreddende 
handelingen aan bod. Afgelopen maandag werd de cursus 
afgesloten en werd het officiële examen afgenomen. Met 
goed gevolg slaagden alle vrijwilligers voor het examen en 
kregen daarna uit handen van voorzitter Henk Lammertse 

het diploma uitgereikt. Het is de bedoeling dat deze groep 
met nieuwe BHV-ers de komende tijd zal worden vergroot, 
zodat er altijd voldoende gediplomeerde vrijwilligers op het 
sportpark aanwezig zijn. 

Verder zal er binnen de vereniging, voor calamiteiten die op 
en rond de sportvelden plaatsvinden, een protocol worden 
opgesteld, zodat indien noodzakelijk op een snelle en ef-
fectieve manier de juiste hulp verleend kan worden.

SPIRIT NEEMT AFSCHEID VAN JAN MOERMAN, 
MICHAEL OSSEWEIJER EN ARJAN HOOGENDIJK

Voor het begin van het laatste competitieduel van Spirit 
tegen Botlek, werd er op de middenstip afscheid genomen 
van Jan Moerman, Michael Osseweijer en Arjan Hoogendijk. 
Met een dankwoord en een bloemetje werden zij door voor-
zitter Henk Lammertse even in het zonnetje gezet. 

Jan Moerman stopt na zeven seizoenen als elftalbegelei-
der van het selectieteam. Arjan Hoogendijk, die in totaal 
negen jaar deel heeft uitgemaakt van de A-selectie, gaat in 
verband met een verhuizing zijn voetbalcarrière in Pijnacker 
voortzetten. Michael Osseweijer, die als keeper vier jaar bij 
de A-selectie heeft gespeeld,  zal zijn sportcarrière als assis-
tent scheidsrechter bij de KNVB gaan voortzetten.

Namens Spirit werd de bij Botlek spelende John Lopes Cruz 
ook even in het zonnetje gezet. Hij gaat zijn lange voetbal-
carrière beëindigen en zal zich gaan richten op het trainen 
van de jeugdselectie bij v.v. Spijkenisse.

Door: De Redactie

Nieuws vanuit de bestuurskamer

Foto’s: René Bitter
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In de vorige editie van ‘Vrijwilliger aan het woord’ 
heeft Mirella het woord gegeven aan Bas van Herk. 
‘Bas is al jaren actief bij de verzorging van het sport-
park en is nog nooit echt in het zonnetje gezet.’ Bas 
zelf vindt het niet zo nodig om hem in het zonnetje te 
zetten. De machinist op een vaste schrootschaar van 
beroep doet gewoon zijn ding bij Spirit.

‘Ik ben in 1966 gaan voetballen en heb zo’n 10 jaar in het 
eerste team gespeeld.’ Daarna heeft hij nog even in een 
vriendenteam gezeten. Toen hij na een ongeluk gedwon-
gen was te stoppen met voetballen nam hij de rol als 
trainer en coach op zich. ‘Maar dat is toch niet datgene 
wat mij ligt.’ 

Hij kwam in 2000 bij de werkploeg terecht. ‘Heerlijk bezig 
in de buitenlucht met van alles en nog wat.’ En als je over 
alles praat, dan is het ook alles. Zo is de werkploeg bezig 
geweest met het bouwen van het nieuwe trainershome, 
met diverse reparatieklusjes, maar voornamelijk met de 
begroeiing op het park, zoals bijvoorbeeld het snoeien van 
bomen en struiken. ‘En van de zomer gaan we weer verder 
met de kleedkamers.’  Als je zijn collega’s van de werkploeg 
vraagt naar Bas dan krijg je waarschijnlijk te horen dat hij 
ergens herrie aan het maken is. Bas lachend: ‘Ja, met de 
blazer, kettingzaag of heggenschaar.’ Voorafgaand aan dit 
gesprek was hij dan ook met een blazer èn een heggen-
schaar bezig met de begroeiing bij de ingang achter veld 
1. ‘Ik kan met dit werk voorlopig wel blijven doorgaan. Er 
is altijd wel wat te doen. Ik kan me lekker uitleven en het is 
een gezellige groep om mee te werken.’

Als Bas de gelegenheid zou krijgen om 1 oproep te doen 
voor vrijwilligers, dan moet hij even denken. Hij denkt 
hardop en zegt dat er altijd wel de hulp van vrijwilligers 
gebruikt kan worden, ook bij de werkploeg. Hij kiest uitein-

delijk toch voor het keukenpersoneel. ‘Ik zie regelmatig een 
oproep verschijnen.’ 

Het slotwoord van Bas is aan wie hij het woord geeft in 
de volgende Treffer. Daar hoeft hij geen seconde over 
na te denken: ‘Manus Stam!’ Hij heeft Bas van jongs af 
aan zien opgroeien. ‘Hij deed al van alles voor Spirit 
toen ik in 1966 bij Spirit kwam voetballen. Nu helpt hij 
nog steeds met het schoonmaken van de kleedkamers. 
Hij is eigenlijk een Super Vrijwilliger!’

Wist u dat Spirit niet alleen de informatie over alle activi-
teiten via de website verspreidt, maar ook via Facebook, 
Instagram en Twitter! Volg Spirit daarom ook via deze 
social media om volledig op de hoogte te blijven van alles 
wat er binnen de vereniging gebeurd. Like en volg ons Voetbalvereniging

             Spirit                      vvspirit               vvspirit

Door: Eric de Vendt

Vrijwilliger: Bas van Herk

Door: René Bitter

Volg v.v. Spirit via Social Media
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Door: Eric de Vendt

Overzicht Topscorers / Assists

TOPSCORERS 2014/2015:

Naam Team Goals:
Ruben Slooff Spirit 8/A1 20
Menno Demper Spirit C1 19
Kevin Guttink Spirit 2/A1 19
Raoul Haliwela Spirit 2/A1 18
Chiel Tournier Spirit A3 18
Shardli Hanley Spirit D1/D4 17
Yuri Geneugelijk Spirit D1 15
Gerben de Jong Spirit 3/8 15
Lars Otterspeer Spirit D8 14
Tjerk de Kogel Spirit C1 13
Alec Dullaart Spirit C1 12
Erik Kuijper Spirit 8 12
Ricardo Noordegraaf Spirit C1 11

Naam Team Goals:
Jimi den Boer Spirit B3 11
Jordy Heuvelman Spirit 3 10
Pieter Jan Geneugelijk Spirit 1/2 10
René Groen Spirit 1 10
Daryl van Ommen Spirit 8 10
Julian Bonte Spirit A3 10
Jeffrey Vogelaar Spirit B3 10
Noah Amegnekou Spirit D4 10
Ferri Rietkerk Spirit A1 9
Stijn Kuipers Spirit 3 9
Micky Veldhoen Spirit 1/2 9
Rens Lammens Spirit D4 9
Dean Govers Spirit D4 9

ASSISTS SELECTIETEAMS  2014/2015:

Naam Team Assists:
Tjerk de Kogel Spirit C1 18
Eric Jansen Spirit 1 12
Danny van der Poel Spirit A1 11
Ricardo v/d Wouden Spirit A1 10
Ricardo Noordegraaf Spirit C1 9
Menno Demper Spirit C1 8
Ferri Rietkerk Spirit A1 8
Yuri Geneugelijk Spirit D1 7
Alec Dullaart Spirit C1 7

Naam Team Assists:
Timothy Spalberg Spirit A3/B1 7
Jeziel v/d Zijde Spirit D1 7
Kevin van Vliet Spirit 1 5
René Groen Spirit 1 5
Mark van Dam Spirit 1 5
Jordy Heuvelman Spirit 3 5
Timo Sterk Spirit C1 5
Lars Feijen Spirit C1 4
Cristian de Jong Spirit C1 4



Door: Corné van Cappellen & Marc van Ophemerd

Spirit mannen met een missie!
Afgelopen 4 juni was het dan eindelijk zover, 4 Spirit jongens aangevuld met een drietal bekenden begonnen 
om half 4 ’s ochtends aan de tocht van hun leven: de Alpe d’HuZes. Voor de een nieuw, voor de ander enigszins 
bekend. Ieder met zijn eigen verhaal en met zijn eigen doel.
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Om half drie ging de wekker na een onrustige nacht. De 
meeste van ons konden de slaap niet vatten en voor degene 
bij wie dit wel lukte, was het ook veel te kort. Je moet je 
voorstellen dat je ’s avonds niet gelijk kan slapen en dat de 
onervaren jongens vol zitten met vragen aan de mannen die 
de Alpe d’HuZes al wel een keer hebben gedaan. Bij som-
migen van ons ging de spanning zo ver dat ze nachten van 
tevoren al niet meer konden slapen en zich op een gegeven 
moment ook gewoon ziek gingen voelen.

Al met al hebben we met z’n allen geprobeerd om de druk er 
wat af te halen. Dit deden we door gezellige dingen met el-
kaar te gaan doen. Denk hierbij aan spelletjes spelen, terrasje 
pakken of gewoon urenlang slap ouwehoeren. Daarnaast 
hebben we in de voorbereiding ook nog de wat onbeken-
dere, maar daarom niet makkelijke, Croix de Fer beklommen. 
Dit moest de groep vertrouwen geven. Achteraf heeft dit 
sommige jongens veel goeds gedaan, omdat ze deze laatste 
test goed hebben doorstaan.

Een groot gedeelte van de groep, die het kort voor 4 juni 
nog aandurfde, heeft twee dagen van te voren nog de Col 
d’Onon beklommen, wat achteraf ook een heerlijke klim 
bleek te zijn. Tijdens deze dag liep een klein gedeelte van de 
groep nog rond met wat pijntjes waarvoor ze nog even langs 
de verzorging zijn geweest. Ook dit was geen straf, aange-
zien de gehele fysio staff bestond uit studentes en links en 
recht nog een verdwaalde student. Het toeval bleek dat Aad 
en Frank daar nog weleens pech mee hadden!

En dan zit je opeens om drie uur ’s nachts 5 á 6 pannen-
koeken met spek, kaas of suiker naar binnen te werken. Uit 
ervaring kan ik je vertellen dat je dat niet wilt. De adrenaline 
giert door je lichaam en het bekende Alpe d’ HuZes nummer 
van Maarten Peters wordt in één keer keiharde waarheid. Hij 
zingt immers ‘’ de berg wacht, hij strekt zijn armen uit. Vriend 
of vijand wat zal het zijn. Je voelt de twijfel die naar binnen 
sluipt. Ga ik dit halen? Angst voor de pijn.’’ 

Met z’n allen maak je je klaar voor de start. Je checkt nog 
eenmaal of je alles bij je hebt, je wenst elkaar veel succes 
en dan gaat het echt beginnen. In het ijzige donker ga je 
beginnen aan je eerste afdaling in groepen van een man-
netje of 30 achter 1 motor. Dit is misschien wel het mooiste 
begin van een dag, zoveel mensen die je al succes staan te 
wensen en bovenal al die kaarsjes die branden langs de weg 
die branden voor iemand die overleden is aan kanker. Op 
zo’n moment voel je je wel even heel sterk en daarnaast ook 
heel klein.

Om half 5 is dan uiteindelijk de start. Werkelijk waar overwel-
digend! Zoveel mensen die al op zijn om jou en je vrienden 
veel succes te wensen, Kippenvel!
Je stuurt je fiets door Bourg d’Oissans en dan over de brug 
linksaf en BAM! Daar krijg je de Alp in 1 keer in volle glorie 
voor je kiezen. Heel veel mensen hebben je al ingelicht over 
het verloop van de berg. Maar je moet de dingen toch altijd 
eerst beleven voordat je er echt over mee kan praten.
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Ik kan u vertellen, de eerste twee á drie bochten zijn lood-
zwaar met gedeeltes van 14 tot 15 procent. En juist op het 
moment dat je denkt dat het echt zwaar wordt, zwakt hij 
gelukkig even af. En dat is het gedeelte waar je lekker kan 
herstellen. Halverwege de berg wordt hij kortstondig even 
pittig maar vanaf bocht 3 krijg je hem weer zwaar voor je 
kiezen. De percentages stijgen, en de afstand tussen de 
bochten ( die redelijk vlak zijn en wat dus je herstelpunten 
zijn ) neemt aanmerkelijk toe.

Je eerste paar klimmen is het opzich allemaal goed te doen. 
Het gaat pas echt zwaar worden op de momenten dat je 
ziet dat je hartslag richting je bovengrens gaat. Op zulke 
momenten lijken de afstanden tussen de bochten nog groter 
te worden en de percentages nog zwaarder. En juist op zulke 
momenten kijk je om je heen en zie je foto’s van kinderen 
van een jaar of acht die inmiddels niet meer leven en pep je 
jezelf toch weer op. Want opgeven is geen optie!

Wat je onderweg allemaal tegenkomt is bizar. Zo hebben 
we een man gezien met een kruiwagen vol met stenen die 
de berg aan het oplopen was. Achteraf bleek dat hij dit voor 
zijn ouders deed die beide niet meer leven. Daarnaast heb ik 
kinderen gezien die voor hun ouders aan het fietsen waren 
en ouders die voor hun kinderen fietsten. Al met al zeer 
indrukwekkend, juist deze momenten gaven je ook de kracht 
om door te gaan en de steun tijdens het afzien!

En dan de finish, overweldigend! Of je nou je eerste keer 
boven komt rond half 7 of je laatste keer rond 8 uur ’s avonds, 
altijd staat hier een grote mensenmassa je op te wachten. 
En wat een emotie zie je hier. Mensen die een grote glimlach 
niet kunnen onderdrukken omdat ze trots zijn op zichzelf en 
op elkaar en mensen die met tranen in de ogen bovenko-
men omdat ze daar hebben gefietst voor een dierbare die er 
niet meer is. Onbeschrijfelijk!

Wij hebben als team Spirit genoten van deze week en zijn 
iedereen dankbaar die ons gesteund heeft de afgelopen 
tijd. We willen ook een speciale dank uitspreken naar de vele 
vrijwilligers die ons gesteund hebben tijdens de vele feesten!
natuurlijk ook de mannen van het rad van avontuur. Speciale 
dank gaat uit naar Willem Goudzwaard en Paul Vreeken die 
vanaf dag 1 bereid waren om ons op iedere mogelijke ma-
nier te helpen en zelfs zijn meegereisd naar Frankrijk om ook 
daar hun hulp te bieden tijdens de vele beklimmingen.

Al met al een aanrader voor iedereen om je eens in te zetten 
voor dit evenement. Je zult er geen spijt van krijgen! En om 
ook maar af te sluiten met de woorden van Maarten Peters: ‘’ 
Dichter bij de hemel kom je niet!’’

Sportieve groet!
TEAM SPIRIT
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Van de jeugdvoorzitter

Het gaat maar door!

Na de enorme successen van vorig jaar met het winnen van titel leukste amateurclub van Nederland en 
de nominatie voor de Rinus Michels Award voor het hebben van de beste jeugdopleiding is het altijd 
maar weer afwachten hoe een nieuw seizoen gaat verlopen. Nu, bij het einde van het seizoen, kunnen 
we naar mijn mening zeggen dat we weer een super seizoen hebben gehad. We hebben dan dit jaar geen 
prijzen gekregen zoals vorig jaar maar we hebben wel weer zaken verder voor elkaar gebracht waardoor 
het niveau en professionaliteit van de jeugdopleiding is verhoogd. 

Foto: Erwin Spek Fotografie

Zo hebben we het afgelopen 
jaar met een technische jeugd 
commissie (TJC) kunnen werken 
die gevuld is met deskundige 
mensen. Hierdoor is het mogelijk 
dat het Bas Jonker in zijn rol als 
hoofd jeugdopleiding zich steeds 
mee bezig kan houden met het 
opleiden, begeleiden en sparren 
met onze (hoofd)trainers. Hier-
door gaat het niveau van trainers 
staf omhoog en krijgen onze 
kinderen steeds betere trainingen 
waardoor het plezier in het spel 
alleen maar zal toenemen. Voor 
het komende seizoen vindt er 
wel een personele mutatie plaats 
binnen de TJC maar ook voor 
het komende seizoen zijn alle 
posities weer gevuld waardoor 
we het niveau wat we nu hebben 
kunnen waarborgen. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee!

Ook bij de voetbalschool zijn 
aan het begin van het seizoen 
aan aantal personele mutaties 
doorgevoerd. Sander Kalkman en 
Stefan Bitter zijn het afgelopen 
jaar doorgegaan waar anderen 
eind vorig seizoen zijn gestopt. 
Hierdoor hebben er weer 100 kin-
deren gedurende 4 maanden op 
vrijdagmiddag techniektraining 
gekregen. Daarnaast organise-
ren ze op dit moment met veel 
succes de intussen legendarische 
zomerclinics. 200 kinderen (zowel 
leden als niet leden) kunnen op 
zaterdagochtend kennis maken 
met voetbal dan wel een mooi 
einde breien aan het seizoen. 

Het afgelopen jaar hebben we in 
de jeugd ook een tweetal kam-
pioenen mogen verwelkomen 
en wel  D7 en  E10. Gefeliciteerd 
met dit succes!! Ook onze D1 
heeft een prestatie van formaat 
geleverd door de finale van de re-
giorijnmondcup te halen. In een 
zinderende finale werd uiteinde-
lijk nipt verloren van Feyenoord 
maar een felicitatie is ook hier 
zeker op zijn plaats. 

Als laatste wil ik de activitei-
ten die buiten het voetbal zijn 
georganiseerd nog noemen. 
Activiteiten die we al jaren ken-
nen zoals bv het voetbalkamp, 
de nacht van Spirit en het E en 
F toernooi hebben uitbreiding 
gekregen met bv een Halloween 
feest en een tentenkamp voor de 
F jeugd. Dus ook op dit vlak is er 
afgelopen jaar stevig aan de weg 
getimmerd.

Al deze zaken leiden er toe dat 
het aantal nieuwe leden nog 
steeds verder groeit. Zoals het er 
nu naar uitziet hebben we vol-
gend jaar 3 A teams, 6 B teams, 6 
C teams, 9 D teams en ongeveer 
10 E en F teams. Daarnaast lopen 
er ook volgend jaar weer een 
groot aantal ukken voor het eerst 
op de velden. Om dit allemaal in 
goede banen te leiden gaat niet 
zomaar. We willen alle kinderen 
2 keer in de week de mogelijk-
heid bieden om te komen trainen 
waardoor we veel trainers nodig 
hebben, we hebben leiders nodig 

voor al die teams, alle wedstrij-
den hebben een scheidsrechter 
nodig etc etc. We kunnen dus alle 
hulp gebruiken om onze kinde-
ren met plezier beter te leren 
voetballen. We hebben dan ook 
uw hulp nodig om dit te kunnen 
blijven waarmaken. Als u dus in 
de gelegenheid bent om te hel-
pen, graag!!!

Ik wil u allemaal een hele fijne 
zomer toewensen en ik hoop u al-
lemaal weer te treffen in augustus 
als we weer vol passie en plezier 
met het seizoen 2015/2016 gaan 
beginnen.

Marc Advocaat



WWW.VVSPIRIT.NL | 35CLUBBLAD 14/15 - NR. 3

Door: Maarten Tissink

Terugblik op het seizoen van de jeugd
SPIRIT A1
Het hoogste juniorenelftal van Spirit, zette voorafgaand aan 
het seizoen in op een plekje in de subtop van de Hoofd-
klasse. En wie weet kon er onderweg om een periodetitel 
meegestreden worden. Zoals altijd is het daarnaast een doel 
om de ‘tweedejaars’ klaar te stomen voor de overstap naar de 
senioren. Dit ging de A1 bovendien specifiek aan de slag met 
de opbouw. Tegen betere tegenstanders voetbalt Spirit altijd 
goede mee, maar het spel maken tegen de mindere goden, 
blijkt soms nog lastig. Spirit A1 kende een lastige start van de 
competitie en was na twee wedstrijden nog puntloos. Ach-
teraf gezien is dat niet zo heel gek, want tegenstanders VFC 
en Smitshoek werden uiteindelijk eerste en tweede. Daarna 
sprokkelde Spirit haar punten, maar bleef het ook wisselval-
lig, waardoor er bijna de hele competitie ‘naar beneden’ 
gekeken moest worden. De degradatiestreep pas laat hele-
maal uit zicht. Twee wedstrijden voor het einde, speelden de 
mannen van trainer Arian van Herk zich definitief veilig.

Het valt op dat Spirit A1 veel doelpunten scoorde. Het wist 
in slechts één wedstrijd het net niet te vinden. Spirit incas-
seerde echter ook veel tegendoelpunten. Soms moest wel 
drie of vier keer gescoord worden om een overwinning over 
de streep te trekken. De échte wil om een tegendoelpunt 
te voorkomen, ontbrak soms. Daarnaast worden foutjes in 
de Hoofdklasse vaak genadeloos afgestraft. Concentratie 
is vereist. Het zijn zaken waar volgend seizoen verder aan 
gesleuteld zal worden.

Het is goed nieuws dat er liefst vier jongens naar de A-selec-
tie doorstromen en ook nog eens twee spelers de B-selectie 
gaan versterken. Hen wacht de mooie uitdaging om zich met 
de beste spelers van de club te gaan meten.

SPIRIT B1
Spirit B1 verwelkomde John Hoogendijk in de trainersstaf. 
John voetbalde jarenlang in het eerste elftal en heeft dus een 
schat aan voetbalervaring. Aan hem de taak om de jongens 
de kneepjes van het vak bij te brengen. Het elftal van trainer 
Chris van der Weide speelde een prima voorbereiding. In 
het bekertoernooi werd tweemaal gewonnen en één keer 
gelijkgespeeld. Uiteindelijk moest de B1 vv Nieuwerkerk op 
doelsaldo boven zich dulden. 

Zo soepel als het elftal in de beker speelde, zo stroef begon 
het aan de competitie. Dat kwam mede door het wegvallen 
van Ebe Stienstra. Een zware blessure bij hem zorgde ervoor 
dat het team op enkele plekken moest worden omgegooid 
en dat was weer even wennen. Spirit B1 pakte vooral thuis de 
punten. In uitwedstrijden vlotte het minder en werd er vaak 
verloren. In de winterstop oefende de B1, dat zelf in de Eerste 
klasse uitkomt, tegen enkele hoofdklassers. En met succes. 
Er werd drie keer gewonnen en eenmaal gelijkgespeeld. Dat 
beloofde wat voor het tweede gedeelte van de competitie. 

Spirit hoopte een periodetitel in de wacht te kunnen slepen, 
maar dat lukte net niet. Uiteindelijk eindigde het team in de 
middenmoot (7de). Het seizoen werd afgesloten met een 
toernooi bij DCV, waar de B1 ondanks een fantasieopstelling, 
de eerste plek veroverde. Een mooie bekroning op een leuk 
seizoen.

SPIRIT C1
Spirit C1 begon met een mooie mix van eerstejaars en twee-
dejaars C-junioren aan het seizoen in de eerste klasse. De 
voorbereiding verliep vlekkeloos en stiekem werd er gedacht 
aan een topklassering. Het viel dan ook tegen dat in het 
begin van het seizoen de nodige punten werden verspeeld. 
Spirit belandde zelfs even in de onderste regionen van de 
competitie.

Het kantelpunt vormde de wedstrijd tegen Sportlust ’46. 
Spirit keek bij de rust tegen een 3-2 achterstand aan, maar 
wist dat in de tweede helft op karakter om te buigen in 3-4 
zege. Een week later werd ook nog eens een punt gepakt 
tegen koploper Xerxes. Het gaf de jongens een enorme 
boost en de bevestiging dat ze op de goede weg waren. De 
C1 voelde zich er prettig bij om snel druk op de tegenstander 
te zetten en van daaruit de aanvallers aan het werk te zetten. 
Met aanvallend voetbal liet de C1 de onderste plekken al 
snel achter zich en opende de jacht op de bovenste plekken. 
Dat de ploeg daar uiteindelijk niet belandde had grofweg 
twee oorzaken: het kostte het team geen enkele moeite om 
tegen de bovenste ploegen strijd en arbeid te leveren, maar 
soms werd nog wel eens vergeten dat, dat ook een vereiste 
is tegen de lager geklasseerde tegenstanders. Een goede 
leerschool.

Daarnaast kreeg de C1 met het nodige blessureleed te 
maken, waardoor het team bijna nooit compleet was. Het 
was daarom lastig om op de trainingen automatismen in 
de ploeg te slijpen. Gelukkig waren er altijd jongens uit de 
D1, C2 en C3 bereid om in te vallen. Soms hadden ze zelfs 
al een wedstrijd in de benen. Klasse mannen! Uiteindelijk 
eindigde de C1 op plek vijf in de competitie. Misschien nog 
wel belangrijker dan de eindklassering is echter de ontwik-
keling van de spelers. De C1 levert volgend seizoen liefst zes 
spelers aan de B1, een uitstekende doorstroming. Het team 
zal volgend seizoen vooral worden aangevuld met spelers 
uit de D1. Er komen er liefst negen over. Dat zij het niveau 
aankunnen, bewezen ze eerder dit seizoen toen de C1 met 
zes spelers uit de D1 in de basis, het lastige Sportlust ’46 met 
3-0 versloeg. 

SPIRIT D-JEUGD
De D-afdeling van Spirit heeft een prima seizoen achter de 
rug. Liefst negen D-teams kwamen in actie, een record. Een 
hele organisatie voor vooral wedstrijdsecretaris Bart-Jan de 
Jong en jeugdcoördinator-D André Evers. 
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Vervolg: Terugblik op het seizoen van de jeugd

Spirit D1 maakte individueel en als team een goede ontwik-
keling door. Het greep na een mooi seizoen net naast prijzen. 
Het werd al snel duidelijk dat de strijd om promotie (twee 
plekken) naar de Hoofdklasse zou gaan tussen Nieuwerkerk 
D1, Alphense Boys D2 en Spirit D1. Zij pakten tegen de on-
derste ploegen veel punten en dus moesten de onderlinge 
confrontaties de beslissing brengen. De wedstrijden waren 
spannend en van een goed niveau. Hoewel Spirit de kansen 
had op meer hield het aan deze duels slechts één punt over. 
Spirit D1 eindigde daardoor als derde en greep net naast 
promotie. 

Het elftal van trainer Harry Spreeuwenberg ontpopte zich 
daarnaast als een echte cupfighter. In de Voetbal Rijnmond 
Cup drong Spirit D1 door tot de 1/8-finales, waarin Hoofd-
klasser Smitshoek D1 met 1-2 te sterk bleek. In de Regio 
Rijnmond Cup boekte D1 het ene succes na het andere door 
Hoofdklassers en een 2e Divisionist te verslaan, waarna het 
uiteindelijk in de finale mocht aantreden tegen SC Feyen-
oord D1 (als 2e geëindigd in de Landelijke 2e Divisie). Daarin 
brachten onze mannen de Feyenoorders aan het wankelen, 
maar een paar minuten voor het eindsignaal moest Spirit 
alsnog capituleren. De 2-3 nederlaag werd echter met trots 
weggeslikt.

Spirit o12, een elftal bestaand uit eerstejaars spelers van 
Spirit D1, D2, D3, D4 en tweedejaars spelers van E1 en E4 
bleek veruit het sterkste team uit de Krimpenerwaard te zijn. 
De ploeg won met overtuigende overwinningen de 1e editie 
van de Drukzo Talent Cup. 

Spirit D2 bestond dit jaar uit veel 1e jaars en ging naarmate 
het seizoen vorderde steeds beter voetballen. Een niveautje 
onder Spirit D1 eindigde Spirit D2 uiteindelijk knap in de 
middenmoot op een 6e positie. In de 3e Klasse zette Spirit 
D3 met een 4e plek ook een mooie eindklassering neer.
Hetzelfde kan gezegd worden over Spirit D4, D5 en D6. Zij 
blijken ook op het juiste niveau geacteerd te hebben getuige 
hun vierde of vijfde eindplek in de competitie.

Spirit D7, bestaande uit voornamelijk 1e jaars D-pupillen, 
werd in de achtste Klasse oppermachtig kampioen. Zonder 
nederlaag en met slechts twee gelijke spelen werden 50 
punten gepakt met een prachtig doelsaldo van 99 voor en 11 
tegen. Gefeliciteerd jongens! De D8 en D9 hadden een wat 
moeilijker seizoen qua resultaten, maar werden uiteindelijk 
toch nog 8e en hebben er met elkaar, mede dankzij hun en-
thousiaste leiders en trainers, wat we zeker ook bij de andere 
D-teams aantroffen, er toch een leuk seizoen van gemaakt. 

SPIRIT E-JEUGD
De E-jeugd begon, mede door de succesvolle zomerclinics, 
met liefst tien teams aan het seizoen. Alle teams hebben in 

de competitie een prima ontwikkeling laten zien.  In de E-
jeugd is het van belang dat de pupillen hun technische vaar-
digheden verder ontwikkelen. Veel balcontact is daarbij es-
sentieel. Een groot verschil met de F is dat bij de E verwacht 
wordt dat de pupillen oog krijgen voor de medespelers. 
We trainen veel in kleine oefenvormen. Trainen op mikken, 
schieten/scoren, passen, aannemen/verwerken/meenemen, 
dribbelen/pingelen/drijven en afpakken. Dit doen we veelal 
in een partijspel/positiespel van 1:1, 2:3, 3:3, 2:4, 2:5, 3:4 tot 
en met 4:4. Daarbij is ook een goede sfeer van belang en 
geldt het motto: “Met plezier beter worden.”

In de E is er één team kampioen geworden: de E10. Een team 
bestaand uit spelers die zich na de clinics van vorig jaar aan-
meldden bij Spirit. Van de 16 partijen werden er 13 gewon-
nen en er werden maar liefst 119 doelpunten gescoord! Een 
knappe prestatie!

Dat we van de E1, uitkomend in de Eerste Klasse, dit seizoen 
mooie resultaten konden verwachten, werd duidelijk toen 
het in de voorbereiding hoofdklasser vv Capelle gemak-
kelijk opzij zette. Spirit kwam uit in een mooie competitie 
met sterke tegenstanders als Excelsior, Sparta, Feyenoord 
en Nieuwerkerk. In de competitie werd slechts eenmaal 
verloren. Normaal zou dat genoeg zijn voor een kampioen-
schap, maar Excelsior presteerde met één punt meer nog net 
iets beter.

In de bekertoernooien werd ook lang meegedaan om de 
prijzen. Hoofdklassers Capelle, Jodan Boys en Excelsior 
Maasluis werden gemakkelijk afgetroefd. Excelsior Maasluis 
werd letterlijk afgedroogd en met een 8-1 nederlaag naar 
huis gestuurd. Dat belooft wat voor volgend seizoen als de 
E1 uitkomt in de hoofdklasse. Zij gaan meedoen in een 9 
tegen 9 competitie. Een aantal viel afgelopen seizoen op bij 
Excelsior Rotterdam. In het kader van de samenwerking tus-
sen Excelsior en Spirit zullen zij komend seizoen één keer per 
week bij Excelsior trainen. Veel succes!

F-JEUGD EN UKKEN
Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om een 
verslag van de F-jeugd en de Ukken te plaatsen. We willen 
hen natuurlijk niet vergeten, want ook van hen hebben we 
dit seizoen weer bijzonder genoten. Mooie doelpunten, 
prachtige overwinningen en een hoop nieuw talent dat 
ontbolstert: onze 7 F-teams en de Ukken zetten iedere week 
hun beste beentje voor. 

Mede namens de trainers wil Spirit iedereen bedanken die 
zich in het afgelopen seizoen weer heeft ingezet voor de 
Spirit-jeugd. Graag zien we u/jou volgend seizoen weer terug 
langs de lijn bij de Leukste Amateurclub van Nederland.
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door: Eric de Vendt

Overzicht bekervoetbal

door: Eric de Vendt

Overzicht competitievoetbal

In de vorige Treffer stond het overzicht van het beker-
toernooi tot aan de Feestdagenstop. In het nieuwe jaar 
waren nog een aantal teams actief in het bekertoernooi.

Spirit 4 behaalde na de 3-2 overwinning op XerxesDZB 4 de 
4e ronde. Op 14 februari werd er op Sportpark Cromwijck in 
Woerden gespeeld tegen het 6e team van Sportlust’46. Spirit 
verloor met 2-1 waarmee het bekertoernooi ten einde kwam. 
Spirit A1 strandde in de 1/8 finale. Op 13 december ging het 
op bezoek bij Alexandria’66 A1. In Rotterdam werd het 6-2 
voor de thuisploeg. Alle overige ploegen waren in ondertus-
sen al uitgeschakeld.

Naast de reguliere bekercompetitie (KNVB) spelen/speelden 
een aantal selectieteams mee in de Regio Rijnmond Cup 
en de Voetbal Rijnmond Cup. Voor beide bekers deed een 
Spirit team nog lang mee. Zo haalde Spirit D1 de halve 
finale bij de Regio Rijnmond Cup. In de 1e ronde werd TOGB 
D1 (landelijke 2e divisie) na strafschoppen uitgeschakeld. 
De wedstrijd zelf eindigde in 1-1. De volgende ronde (1/4 
finale) werd ook op eigen veld gespeeld. Dit keer was het 
hoofdklasser Capelle D1 de tegenstander. Spirit won met 4-1 
en plaatste zich voor de halve finale. Die werd op 13 mei ge-
speeld in Hellevoetsluis tegen Nieuwenhoorn D1. Spirit zege-
vierde met 1-4 en mocht zich gaan opmaken voor de finale 

op het terrein van XerxesDZB. Tegenstander is SC Feyenoord 
D1. Het werd een spannende wedstrijd tegen de bekerhou-
der. Na een 3-0 achterstand kwamen de Ouderkerkers tot 3-2 
terug, maar kon net geen penalty’s afdwingen. Al met al toch 
een topprestatie van Spirit D1. Spirit F1 verloor in de eerste 
ronde van Nieuwerkerk F1. In Nieuwerkerk werd het 3-2 voor 
de thuisploeg.  Spirit E1 strandde in de ¼ finale. De 1e ronde 
werd op bezoek bij Jodan Boys E1 werd met 2-10 gewon-
nen. De 2e ronde werd gewonnen tegen Nieuwerkerk E1. 
De Ouderkerkers wonnen met 9-2. In de kwartfinale was SC 
Feyenoord E3 te sterk. Spirit verloor op eigen veld met 1-4. 

In die andere Rotterdamse beker (Voetbal Rijnmond Cup) 
kwam Spirit E1 ook in de kwartfinale. Capelle E1 werd in de 
1e ronde met 0-4 verslagen en Excelsior Maassluis E1 werd 
in de 2e ronde met 8-1 naar huis gestuurd. In de 1/8 finale 
speelde Spirit thuis tegen NSVV E1 en won met 5-4. Op 13 
mei werd de ¼ finale gespeeld tegen Alexandria’66 E1. In 
Rotterdam werd het 2-0 voor de Rotterdammers. Spirit F1 
behaalde in dit bekertoernooi de 2e ronde. In de 1e ronde 
werd met 4-2 gewonnen van Excelsior’20  F1. BVCB F1 was 
duidelijk een maatje te groot. In Bergschenhoek werd het 
9-2. Spirit D1 won de 1e en 2e ronde van DCV D1 (3-1) en 
Maerse D1 (1-3). In de 1/8 finale was Smitshoek D1 iets ster-
ker. In Ouderkerk wonnen de bezoekers met 1-2. 

Het seizoen is voorbij. De balansen 
zijn opgemaakt. Voor de één een te-
leurstellend seizoen, voor de ander 
een top seizoen. Over het algemeen 
eindigden bijna alle Spirit ploegen 
in de middenmoot. 

Twee teams eindigden als laatste. 
Daar tegenover stonden 2 teams dat 
kampioen werd. Spirit D7 deed dat 
zonder een wedstrijd te verliezen. Met 
slechts 2 gelijke spelen werd het kam-
pioenschap met 9 punten voorsprong 
gevierd. Ook Spirit E10 werd kampi-
oen. Het leek op een kampioenschap 
op doelsaldo af te gaan, maar door 
puntverlies van de concurrent was het 
kampioenschap definitief een feit. Ook 
de 2e plaats t.o.v. de 2e plaats van on-

deren is in balans. Eén ploeg eindigde 
op de één na laatste plaats terwijl Spirit 
E1 op een knappe 2e plaats geëindigd 
is. En dat in een competitie met Excel-
sior Rotterdam, Feyenoord en Sparta.

SPIRIT 1
In de winterstop stond Spirit er niet erg 
goed voor. Niemand durfde er aan te 
denken, maar Spirit bleef het grootste 
deel van de competitie in de degra-
datiezone hangen. Door o.a. knappe 
overwinningen op Papendrecht (5-0), 
Neptunus-Schiebroek (2-1) en Oude 
Maas (3-0) steeg de ploeg naar veilige 
wateren en maakte het zelfs nog kans 
op de laatste periode titel. Door de 
nederlaag in de laatste competitie 
wedstrijd tegen Botlek (2-3) ging die 

titel naar Neptunus-Schiebroek. De 
ploeg uit Rotterdam, die er eigenlijk 
niet meer op rekende, maakte opti-
maal gebruik van de mogelijkheid om 
via de nacompetitie alsnog te promo-
veren. Ook Oude Maas promoveerde 
via de nacompetitie naar de 1e klasse. 
In de ‘finale’ wedstrijd werd gewonnen 
van Papendrecht, dat in de competitie 
de 1e periode titel won en volgend 
seizoen dus in de 2e klasse blijft. 

De twee ploegen die tegen degra-
datie nacompetitie moesten gaan 
spelen blijven niet in de 2e klasse. 
Drechtstreek verloor gelijk al de eerste 
tweestrijd en Botlek verloor in de 2e 
ronde. Beide ploegen degraderen naar 
de 3e klasse.  
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Door: De redactie

Pupillen van de week

SPIRIT - DRECHTSTREEK 2-2

Ik ben Bas, ik ben 8 jaar oud en zit in de F1 van Spirit. Toen ik 
om 14.00 uur in de bestuurskamer kwam kreeg ik een bal en 
mocht ik een shirt aantrekken “ik ben pupil van de week”.

Daarna ging ik samen met Linda en papa naar de kleedkamer 
toe en mocht ik door alle spelers een handtekening op de 
bal laten zetten. De warming-up mocht ik ook helemaal mee 
doen en daarna gingen we terug naar de kleedkamer van de 
scheidsrechter. Ze legden me uit wat er allemaal zou gaan 
gebeuren. Ik kreeg de wedstrijdbal in handen en mocht voorop 
met alle spelers achter me aan het voetbalveld oplopen. Dit 
vond ik wel gaaf om te doen.

Op de middenstip gingen alle spelers in een rij staan en ik 
stond tussen de scheidsrechter en lijnrechters in. Nadat alle 
spelers elkaar en mij een hand gegeven hadden werd de bal 
op de middenstip gelegd. Ik mocht de aftrap doen en daarna 
mocht ik in de dug-out de 1e helft gaan kijken.

Na de 1e helft stond Linda mij alweer op te wachten en kreeg 
ik in de bestuurskamer een patatje en een glas appelsap. Ik 
kreeg ook nog een oorkonde en een Spirit vaantje. Mijn dag 
kon niet meer stuk. Ik wil Linda en Spirit heel erg bedanken 
voor deze geweldige dag !!

Groetjes Bas Advocaat

SPIRIT - LOMBARDIJEN 6-1

Hallo ik ben Daan, ben 8 jaar en speel in Spirit F4. Mijn moeder 
vertelde mij dat Silvia had gebeld dat ik pupil van de week was. 
Dat vond ik reuze spannend ik moest mij om twee uur melden, 
waar Silvia mij vertelde wat er allemaal ging gebeuren. 

Ik kreeg een shirt met pupil van de week erop aan verder kreeg 
ik een vaantje en certificaat en een bal, met de bal ging ik naar 
de kleedkamer van de spelers. De spelers zette hun naam en 
rugnummer op de bal. Daarna gingen we het veld op voor de 
warming up. Na de warming up terug naar kleedkamer voor de 
wedstrijd. Ik mocht met de spelers het veld oplopen en daarna 
de aftrap doen en op de keeper van de tegenstander aflopen 
en heb de bal langs de keeper in het doel geschoten.

Ik mocht in de 1e helft in de dug out gaan zitten en zag Spirit  
3 doelpunten scoren. In de  rust kreeg ik patat en cola. Daarna 
heb ik met mijn ouders de twee helft gekeken want Spirit 
speelde goed en scoorde nog 3 doelpunten. 

Het werd maar liefst 6-1. Ik wil Spirit en speciaal Silvia voor 
het leuke ontvangst en Mickey Veldhoen voor de vele mooie 
doelpunten bedanken voor de leuke middag. 

Groetjes Daan Bouchard

SPIRIT - OUDE MAAS 3-0

Hoi Ik ben Damian, speel in Spirit F2 en ik mocht pupil van de 
week zijn bij  Spirit tegen Oude Maas op zaterdag 18 april. Het 
was een heel erg leuke middag. In de kleedkamer geweest bij 
het eerst. Een bal met alle handtekeningen gehad. 

Ik heb meegedaan met de warming up  en een keer gescoord.
In de duc out geweest bij de reserves en de wissels.
EN GEWONNEN !!!!!!!!!!!!

Groetjes Damian Mes
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Vervolg: Pupillen van de week

SPIRIT - PERNIS 1-0

Ik ben Wouter, ben 9 jaar en ik speel in F2. Ik mocht zaterdag 
pupil van de week zijn bij Spirit 1. Ik werd om 2 uur in de 
bestuurskamer opgewacht door Anita. Ik kreeg een vaantje, 
een certificaat en een bal van de K.N.V.B. 

Toen kreeg ik de rode stift en ging ik naar de kleedkamer 
samen met Arie Lingen. Samen met Stefan Bitter ging ik over 
koppen. Met Bas Haasnoot vangen en rollen en met Mark van 
Dam schieten. Met Ryan Terlouw passen en daarna kreeg ik 
de warming-up bal. 

Ik ging warm lopen ik stond naast Ryan Terlouw en Mick Veld-
hoen. Ik ging  passen met Arjan van Velzen, Danny van der 
Poel, Marc van der Zee en toen ging ik mee met Arie Lingen 
naar de scheidsrechterskamer en kreeg ik de wedstrijdbal.

Ik ging het veld op met de anderen van Spirit 1 en zij moes-
ten op de linker halve cirkel staan en Pernis 1 op de rechter 
halve cirkel. Ik stond in het midden met de scheidsrechter 
en de grensrechters. Er was een toespraak en 1 minuut stilte 
voor: Niels Zijlstra. Ook werd er stil gestaan bij het overlijden 
van Arie Kool en Gerrit Heuvelman. Na 1 minuut floot de 
scheids voor de aftrap. Ik slalomde tussen de Pernis spelers 

door en ik kwam af op de keeper en ik stifte over de keeper!! 
De bal zat erin! Ik moest snel naar de dug-out en ik mocht 
de 1e helft bij de wissels,de verzorging en Jan Moerman en 
Richard van Capellen zitten.

Toen scoorde Sergio Camanita 1-0 voor Spirit! Na de 1e helft 
ben ik bij het doel gaan staan bij HAASNOOT. Ik vond het een 
leuke middag. Spirit bedankt! Anita ook bedankt voor het 
uitleggen!

Groetjes Wouter van Dam

SPIRIT - NEPTUNUS-SCHIEBROEK     2-1

Zaterdag 28 maart was het zover. Ik, Jens van den Heu-
vel, ben Pupil van de week bij de leukste voetbalclub van 
Nederland. Spirit. Deze spontane F4-speler is 8 jaar oud en 
heeft thuis nog 2 broers van 13 jaar (Wessel) en van 10 jaar 
(Daan) en een broertje van 4 jaar (Sil). 

Pupil van de Week zijn, is natuurlijk best een beetje span-
nend, maar mijn broer Wessel had gezegd dat het  echt leuk 
is. Ik mag meedoen met het  1ste en krijg een gesigneerde 
voetbal van deze spelers.

Om 14.00 uur mocht ik mij melden bij Linda Moen in de be-
stuurskamer. Hier zaten ook de scheidsrechter en afgevaar-
digde van het bestuur van Spirit en Neptunus-Schiebroek. 

Daarna mocht ik naar de kleedkamer van het 1e eftal. 
Schrok wel een beetje..., want ze waren alleen gekleed in 
een onderbroek en de spelers werden lekker gemasseerd. 
Nadat iedereen zijn wedstrijdkleding en trainingspak aan 
had, gingen we naar het veld om de warming-up te doen. 
Nog een korte en  tactische bespreking in de kleedkamer en 
dan is het eindelijk zover. 

We mogen opkomen op het veld. En ik liep bijna voorop. De 
aftrap mocht ik nemen en ik scoorde! De eerste helft mocht 

ik vanuit de dug-out volgen. Het was spannend, maar het 
bleef 0-0 in de eerste helft. 

In de rust kreeg ik een certificaat, vaantje van Spirit en een 
lekker patatje met mayonaise.

Uiteindelijk heeft Spirit in de tweede helft de punten bin-
nengehaald. De eindstand was 2-1. 

Linda en Spirit, bedankt voor deze onvergetelijke middag.

Groetjes Jens van den Heuvel 
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door: Cees van Vliet

De Harde Kern

De Harde Kern is met zommerreces. 
We willen nog wel even laten weten 
dat we volgend seizoen op de zelfde 
voet willen doorgaan.

Met zoals Kees van der Poel met een 
bijna ongewijzigde selectiegroep in 
augustus de trainingen zal begin-
nen met aansluitend een goede 
bekerwedstrijdenreeks en weer een 
spannende competitie 2015/2016. 
Ook krijgen we in oktober nog het 70 
jarig bestaan van de club te verwer-
ken, dit schrijf ik alleen maar om de 
feestcommissie wakker te houden, 
want wij zijn er evengoed wel om de 
derde helft te vieren. 

Het rad van avontuur zal ook het 
nieuwe seizoen weer draaien voor 
prijzen met uitsluitend A-kwaliteits 
producten uit de Krimpenerwaard. 
De rad commissie wil zijn dank 
uitspreken voor de vlotte afname van 

de loten en bij gezondheid en stem-
vorm zal ons aller Eddy de man van 
de wedstrijd benoemen, de gespon-
sorde fles champagne uitreiken, en 
de derde helft openen met zijn lied 
“De strijd is gestreden”. Dit gebeurt 
alleen bij Spirit.

Ik zal trachten voor het nieuwe 
seizoen voldoende inspiratie te 

verzamelen om deze column te 
blijven schrijven over voetbal in al 
zijn geuren en kleuren en hopen op 
een massaal weerzien in het nieuwe 
seizoen.
 

En dan bij Hoevelaken rechtsaf.

Cees van Vliet

door: Eric de Vendt

Jeugdtoernooi E- & F-pupillen
Zaterdag 30 mei werd bij vv Spirit alweer het 3e Jeugd-
toernooi voor de E- en F-pupillen georganiseerd. In totaal 
kwamen 60 teams van 20 verschillende verenigingen naar 
Ouderkerk om deel te nemen aan dit grootse evenement. ‘s 
Morgens betraden de F-pupillen de velden en vanaf half 2 
startten de E-pupillen. 

Goede Doel
Aan het toernooi was, zoals ook voorgaande jaren, een 
goed doel gekoppeld. Dit jaar was dat S.V. GIO, opgericht 
door Giovanni van Bronckhorst, samen met zijn vrouw  
Marieke. Op deze sport- en leerclub, voor kinderen uit 
groep 7 en 8, komen kinderen om aan hun toekomst te 
werken, om te sporten èn om lol te maken. Net als in de 
voetballerij laten ze de kinderen zelf hun doelen te stellen. 
Doordat het uit henzelf komt gaan ze vooruit. Dat gebeurt 
dan ook met rekenen en taal.

Activiteiten naast het toernooi
Er was voor iedereen van alles te doen. Er was een springkus-
sen voor de allerkleinsten, op het plein stonden verschillende 
marktkraampjes en voor de inwendige mens waren er diverse 
hapjes verkrijgbaar. Op het hoofdveld konden de spelers zich 
(individueel) tussen de wedstrijden door vermaken met al-
lerlei balspellen. Hiermee konden zij punten verzamelen. Aan 
het eind van het toernooi kregen 3 spelers met de meeste 
punten een beker.

Spectaculaire prijsuitreiking
Aan het eind van het toernooi was er natuurlijk de prijsuitrei-
king. Al een aantal jaren wordt dit bij Spirit op een speciale 
wijze gedaan. Na de laatste wedstrijd verzamelden alle ploe-
gen en hun supporters zich op het hoofdveld vóór de tribune. 
Na het woord van de voorzitter werden alle ploegen om de 
beurt op het ‘podium’ (tribune) gehuldigd en namen zij hun 
medaille, beker en applaus in ontvangst.



Door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Toen ik laatst aan Jeffrey vroeg wanneer de volgende Tref-
fer uit zou komen, zei hij, aan het eind van het jaar. Toen 
dacht ik nog, dat is ook laat, maar ik vergat natuurlijk dat 
een voetballer niet volgens de reguliere kalender leeft, 
dus niet van januari tot december, maar van het begin van 
het seizoen in augustus tot het einde van het siezoen in 
juni, waarna de welverdiende rustmaand volgt in juli.

Ook voor Jan de Jong die al sinds mensenheugenis bij ons 
achter de bar staat, hoewel ik nog samen met hem heb mo-
gen voetballen, breken er dan eindelijk weer twee heerlijk 
ontspannen weken op Tenerife aan. Tussen de seizoenen in 
zal er weer hard gewerkt gaan worden aan kleedkamer 5&6 
en rond de jaarwisseling zullen ook 7&8 aan de beurt zijn. 
Dit is niet het enige, want het looppad tussen veld 3&4 heeft 
al een metamorfose ondergaan en zal ons als een rode loper 
naar de uitgang aan de Dekkerstraat leiden. Mooi moment 
om weer eens een pluim uit te delen aan al die vrijwilligers 
bij Spirit, die elke week hun steentje bijdragen, waardoor we 
met z’n allen zo trots kunnen zijn op deze vereniging.

Dit alles gezegd hebbende, weten we nu bijna zeker dat het 
seizoen er weer op zit. Ik zelf kijk toch wel met wat gemeng-
de gevoelens op dit jaar terug, niet in de laatste plaats, om-
dat ik, als trotse vader, mijn zoon na een blessure, niet meer 
onder de lat van de hoofdmacht zag terugkeren. En als klap 
op de vuurpijl zijn carrière een andere wending krijgt, door 
namelijk zo goed te presteren als assistent-scheidsrechter, 
dat hij bij de KNVB het traject betaald voetbal ingaat. 

Één geluk is dat een oude wijsheid luidt, er gaat er één weg, 
maar er komt er ook weer één bij, daarom kan ik volgend 
seizoen mijn andere zoon Dennis voor het eerst in Spirit 
tenue gaan aanschouwen, als hij tenminste door de strenge 
keuringscommissie van de heren Baas en de Jong heenkomt. 
Het aantal uren, die ik bij Spirit mag doorbrengen, om ook 
Jasper te kunnen aanschouwen zal er dus niet onder lijden.

Ik heb begrepen dat er niet alleen bij de senioren, hogere 
ambities zijn uitgesproken, maar dat de lat bij de junioren 
ook hoger komt te liggen. Trainen zal voor de selecties geen 
vrijblijvende bezigheid meer zijn, maar eerder een verplich-
ting, tenzij de studie het niet toelaat. Kampioenschappen en 
promoties worden in de nabije toekomst tot doel gesteld. 
We gaan door naar de “next level” voor wat betreft het op-
leiden van jonge spelers tot verse krachten voor het 1e elftal 
van onze vereniging. 

Laatst was ik getuige van de finale van de Regio Rijnmond 
Cup tussen Spirit D1 en SC Feyenoord D1. Wat heb ik 
genoten van de inzet van deze mannen en het fanatisme 
waarmee gestreden werd. Als je vantevoren had gezegd dat 
we de wedstrijd met 3-2 zouden verliezen hadden we daar 

waarschijnlijk direct voor getekend, maar de emoties en 
teleurstelling die na afloop loskwam bij onze jonge kanaries 
is één van de belangrijkste redenen waarom we met z’n allen 
zo van dit spelletje houden. 

Het “grote” Feyenoord tegen het zich nog altijd te bescheiden 
opstellende Spirit, maar misschien moeten we hier ook eens 
vanaf. Groter worden en dat durven uitstralen is ook een 
onderdeel van het groeiproces. Deze mentaliteit heb ik dit 
afgelopen seizoen zeker twee keer node gemist, zowel in de 
thuis- als de uitwedstrijd tegen DCV werden wij op een lesje 
bravourheid getrakteerd waar we ook lering uit kunnen en 
moeten trekken. Het imponerende gedrag van met name Pa-
trick de Reuver en Tim van Diejie maakte op mij grote indruk. 
Spirit liet zich zo afleiden door de mentale veerkracht waar-
mee deze 2 heren de andere 9 op sleeptouw namen, dat 
beide wedstrijden eigenlijk kansloos werden verloren. Nou 
mag in de uitwedstrijd de grasmat van de bewoners aan het 
Waalplantsoen zeker ook als excuus worden gebruikt. Buiten 
de gesteldheid van ons eigen veld 4 heb ik weinig velden 
gezien, die aan het einde van een seizoen zo slecht bespeel-
baar waren als het hoofdveld van DCV. Maar terugkomend 
op deze mentaliteit, dat is misschien nog wel een belangrij-
ker punt, dan talent alleen. Er is nog nooit een speler met al-
leen maar talent aan de top gekomen, dus duidelijke regels, 
discipline en iets meer uitstraling, zullen er in de toekomst 
voor zorgen dat er aan de Sportlaan tot in lengte van dagen 
genoten kan worden van voetbal op hoog niveau.

Ik ga nu weer verder met de afsluiting van een feestweek, 
want als je vrouw net 50 is geworden en één van je beste 
vrienden 55, dan kun je de week niet beter afsluiten dan met 
een overnachting in een 5 sterren hotel.

Ik wens iedereen een hele fijne en sportieve vakantie toe en 
we gaan elkaar in augustus weer terug zien langs de lijn.

Malcolm Osseweijer

WWW.VVSPIRIT.NL | 54CLUBBLAD 14/15 - NR. 3


