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COMMENTAAR:

Als een kampioenschap ook langs de lijn kon  
worden verdiend, dan gooide Spirit 1 jaarlijks 
hoge ogen naar de titel. Een grote groep trouwe 
supporters reist immers stad en land af om onze 
hoofdmacht aan te moedigen. Dat lijkt misschien 
normaal of vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 
Hopelijk beseffen de mannen van Spirit 1 dat ook 
en doen ze in 2016 weer hun stinkende best om 
hun supporters trots te maken. Te beginnen in de  
thuiswedstrijd tegen DCV, de eerste wedstrijd 
na de winterstop. De redactie wenst hen en alle  
andere teams veel succes in 2016 en u een gelukkig 
nieuwjaar met veel voetbalplezier.

De redactie
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Jan-Willem Baas Technische Zaken T: 06 - 14789257
Jan Hendrik Neet Organisatie en faciliteiten T: 06 - 51570713
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Sandra Kooij - van Duijvendijk Spirit 5 t/m 10 T: 0180 - 684448
Afzeggingen jeugd vóór donderdagavond 19.30 uur bij desbetreffende wedstrijdsecretaris.
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• Ukkenvoetbal  k 75,00 • Donateurschap k 30,00
• Veteranen (7 tegen 7) k 50,00
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T 0180 - 681607 | E info@vvspirit.nl | www.vvspirit.nl
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Voor u ligt weer het nieuwste 
exemplaar van de Treffer, clubblad 
van VV Spirit, de leukste sport-
club van Nederland. Want dat zijn 
we geworden. Op 8 december jl. 
vond de verkiezing plaats in Hotel 
Thermen Bussloo (bij Apeldoorn) en 
nadat we 2 jaar geleden al verko-
zen waren tot allerleukste amateur 
voetbalclub van Nederland, zijn we 
nu officieel de leukste sportclub. De 
waardering van de vele stemmers 
voor onze vereniging was maar 
liefst een 9,48 en dat is hoog. Heel 
erg hoog. Fijn te horen als voorzit-
ter dat het beleid zoals we dat heb-
ben ingezet zo breed gedragen en 
gewaardeerd wordt. We gaan door 
op de ingeslagen weg.

Dat succes en waardering niet 
vanzelf komt mag wel duidelijk zijn. 
Dagelijks wordt er keihard gewerkt 
door veel mensen binnen Spirit om 
ons de club te maken die we zijn. Dit 
resulteert niet alleen in waardering 
maar ook in een enorme leden-
aanwas. Een aantal jaren geleden 

schommelden we continu rond de 
850 leden. Op dit moment gaan we 
al richting de 1000 leden. Leden die 
we allemaal een mooie, leuke en 
leerzame tijd willen laten hebben 
bij Spirit en waar we dus zogezegd 
een zorgplicht voor hebben. Met 
plezier beter leren voetballen. Dat is 
ons thema en willen we graag breed 
uitdragen 

Want wat ons betreft zijn er geen 
grenzen aan de groei. Zo zouden 
wij als bestuur graag een meisjes-
afdeling willen oprichten. Deze 
snelst groeiende tak van sport in 
Nederland is bij onze club nog zwaar 
ondervertegenwoordigd. Niet alleen 
om weer een mooie nieuwe loot aan 
onze Spirit-boom te hebben, maar 
ook om de sfeer en cultuur van onze 
club nog beter te maken, denken 
wij dat het uitbreiden in de richting 
van meisjes- c.q. damesvoetbal een 
mooie aanwinst zal zijn. Het bestuur 
werkt momenteel binnen een 
werkgroep hard om een en ander 
handen en voeten te krijgen, en hoe 

we invulling geven aan de vraag 
van meisjesvoetbal die nu al op ons 
af komt. De beperkingen van de 
accommodatie zullen tot nu toe de 
grootste uitdagingen bieden. Maar 
uw bestuur zal uw bestuur niet zijn 
wanneer we hier geen oplossingen 
voor gaan vinden.

Zo heb ik u eerder gemeld dat wij 
blij verrast zijn door een gift die wij 
hebben gekregen om een nieuwe 
lichtinstallatie voor veld 3 te bekos-
tigen. Hiermee wordt de speel- en 
trainingstijd zodanig verlengd dat 
we weer meer speelruimte krijgen. 
Het kan niet genoeg gezegd worden 
dat wij Barbara Van de Merwe-Kool 
bijzonder dankbaar zijn voor de gift 
zie ze ons doet toekomen uit de 
nalatenschap van haar broer Arie. 

Het thema van dit nummer is langs 
de lijn. Voor mij is het ook allemaal 
langs de lijn begonnen. Als klein 
jongetje bij mijn vader (eerst als 
voetballer later als scheidsrechter 
langs de lijn), later aan mijn vaders 
hand bij wedstrijden van Spirit 1 
kijkend, en nu, zelf als vader als 
leider, maar vooral als liefhebber en 
supporter langs de lijn bij mijn zoon 
Boris en dochter Aniek en bij Spirit 
1. De zaterdagen zijn goed gevuld 
zullen we maar zeggen, maar ik zou 
niets liever willen. Voor mij is het 
Genieten met een grote G.

Langs de lijn horen we de verhalen 
van het leven. Niet alleen over voet-
bal, maar ook over liefdes, ziektes, 
problemen en leuke dingen. Want 
wat dat betreft is een voetbalveld 
een doorsnede van de samenleving. 
En ik hoop zo dat we als Spirit die rol 
nog heel lang kunnen spelen. Want 
Spirit is het leven. En het leven is Spi-
rit. Ik wens u weer veel leesplezier! 

Henk Lammertse

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Van de voorzitter
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door: Henk Lammertse

Leukste sportvereniging van Nederland!

Nadat wij 2 jaar geleden al zijn uitgeroepen tot 
leukste amateur voetbalclub van Nederland, is 
voetbalvereniging Spirit uit Ouderkerk a/d IJssel 
op maandagavond 7 december verkozen tot 
leukste sportvereniging van Nederland van 2015! 
De feestelijke award uitreiking vond plaats in 
Hotel Thermen Bussloo in Apeldoorn. 

Eerder was door de organisatie al bekend gemaakt 
dat Spirit was gekozen tot leukste sportvereniging 
van de gemeente Krimpenerwaard en genomineerd 
voor die van de provincie Zuid-Holland. Tijdens de 
avond werd de prijs van leukste club van de provincie 
eerder uitgereikt aan voorzitter Henk Lammertse en 
sponsorcommissielid Richard van der Waal. 

Toen een uur later Spirit bovendien werd uitgeroe-
pen tot leukste vereniging van Nederland kon de 
feestvreugde in Apeldoorn uiteraard niet meer op.

De leukste club van Nederland verkiezing is 
gebaseerd op 2 elementen: het meeste aantal 
stemmen en een beoordeling van de stemmers 
voor de club. Deze beoordeling gaat over zaken 
hoe de organisatie van de club is, de uitstraling 
van de accommodatie, de maatschappelijke rol 
die de club speelt in de samenleving en de tevre-
denheid die de leden hebben met betrekking tot 
de wijze waarop de club bestuurd wordt. 

Met name de beoordeling van de club was zeer hoog. 
Een cijfer van 9,5 was de beoordeling en liet hier alle an-
dere clubs in Nederland ver achter zich. Er deden maar 
liefst 500 sportclubs mee aan de verkiezing. 

Uiteraard is voorzitter Henk Lammertse trots op deze 
weer nieuwe landelijke erkenning van zijn club. “We wer-
ken als bestuur samen met alle overige vrijwilligers heel 
hard om er een mooie en leuke club van te maken. Dat 
dat gewaardeerd wordt door de leden doordat ze bereid 
zijn op ons te stemmen is natuurlijk prachtig. Maar dat 
we dan bovendien ook nog eens een 9,5 krijgen voor 
het werk zoals we die met z’n allen doen is natuurlijk 
een geweldige beloning voor alles wat je doet”.

Henk Lammertse
Henk Lammertse en Richard van der Waal
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door: Jan Verkade

Spirit 1 vanaf de zijlijn

”Zwalkend Spirit verliest ook 2e bekerduel” Het was één van de kopteksten die ik bij het schrijven van dit artikel 
opdiepte uit mijn aantekeningenboekje. De eerste twee woorden van die tekst zijn typerend voor de eerste seizoens-
helft van ons vlaggenschip. In dit geval betrof het een verslag van de bekerwedstrijd tegen RVC 33, die roemloos met 
4-1 werd verloren. Persoonlijk beleefde ik die wedstrijd en overigens alle wedstrijden in de voorbereiding, wel heel 
letterlijk “vanaf de zijlijn.” Zoals bekend is Jan Moerman na het vorige seizoen gestopt als elftalbegeleider en omdat 
de nieuwe man, Harm Jansen, zijn vakantie al had gepland, draafde ondergetekende bij de vriendschappelijke duels 
en de bekerwedstrijden op als zijn vervanger. Voor mij ook eens een mooie kans om de kanaries individueel beter 
te leren kennen. Conclusie.... stuk voor stuk prima kerels, goeie groep, in veel  gevallen echte maatjes, maar... er zit-
ten ook een aantal eigenwijze malloten bij. Kortom, pittige klus voor Kees en zijn assistenten om er een homogene, 
gemotiveerde groep van te maken die er iedere zaterdag weer voor gaat.

Ook dit jaar kon Kees van der Poel 
van meet af aan weer niet beschik-
ken over zijn voltallige selectie. In de 
wedstrijd tegen D.O.S.R. op 22 au-
gustus, zaten Marc van der Zee, Bjorn 
Zierts, Kevin van Vliet en Bob van der 
Veen in de lappenmand en moesten 
Arjan van Velzen, Mick Veldhoen en 
Allard Ligthart vanwege schorsingen 
toekijken. In de loop van het seizoen 
zouden er weer langdurig gebles-
seerden bijkomen in de personen van 
Mark van Dam en Sander Kalkman. 

Het was goed om er bij te zijn, maar 
achteraf gezien, niet altijd even leuk 
om de wedstrijden bij te wonen. Zo-
als bekend waren de resultaten van 
zowel de oefenwedstrijden als van de 
bekerwedstrijden niet bepaald om 
over naar huis te schrijven. Boven-
dien was het weer bij aan aantal 
wedstrijden dermate slecht, dat je 
normaal gesproken nog geen hond 
het veld opstuurt, laat staan een elftal 
kanaries. En ook al betrof het “maar” 
oefen- en bekerwedstrijden, ik wilde 
een tijdelijke winnende elftalbegelei-
der zijn. Helaas dus! Bedankt jongens!   

Harm Jansen had wat dat betreft 
een betere start! De eerste compe-
titiewedstrijd, thuis tegen Groote 
Lindt, werd zeer overtuigend met 
maar liefst 5-1 gewonnen. Op basis 
van het spel en de kansen, hadden  
er met gemak dubbele cijfers op het 
scorebord kunnen staan. Maar ach, 
een gegeven paard... De verwachtin-
gen voor de wedstrijd tegen streek-

genoot DCV, die een week later zou 
gaan plaatsvinden, waren ineens 
groot. De rood-zwarten verloren 
hun eerste wedstrijd en “we” hadden 
ook nog eens iets recht te zetten. 
Helaas kwam Spirit niet verder dan 
een 0-0 gelijkspel. Vriend en vijand 
waren het er over eens dat de uitslag 
anders zou zijn geweest als scheids-
rechter Berg in de 28e minuut de 
doelman van DCV (terecht) rood 
zou hebben gegeven vanwege een 
overtreding op Timme van Hof. Maar 
ja... ” als” levert geen punten op!

Alle wedstrijden nog eens opnieuw 
de revue laten passeren heeft geen 
zin, want daar zijn de wekelijkse 
wedstrijdverslagen voor. Wel is het 
goed om eens kritisch een aantal za-
ken op een rijtje te zetten die “vanaf 
de zijlijn” in de eerste helft van de 
competitie zijn opgevallen.
Eigenlijk speelde Spirit in veel 

gevallen maar een halve wedstrijd 
en in de meeste gevallen was dat 
ook nog eens de tweede helft. Als 
“line watcher” begrijp je niet hoe 
dit kan. Aan de voorbereiding op 
de dag zelf kan het m.i. niet liggen. 
Voorafgaande aan iedere wedstrijd 
vindt er een wedstrijdbespreking 
plaats en ik heb zelf mogen ervaren 
dat Kees van der Poel dan absoluut 
geen Frans spreekt, maar in duide-
lijk Hollands aangeeft wat er die 
middag van de tegenstander mag 
worden veracht en wat hij van zijn 
mannen verwacht. Wat dat betreft 
geen enkele twijfel. Er vanuit gaande 
dat iedereen ook echt luistert naar 
wat Kees te zeggen heeft, zouden 
de spelers dus vanaf minuut 1 op 
scherp moeten staan. Tel daarbij 
op dat het warm lopen ook op een 
meer effectieve wijze plaats vindt 
dan een seizoen eerder en succes 
zou verzekerd moeten zijn.

Foto: René Bitter
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vervolg: Spirit 1 vanaf de zijlijn

Helaas was dit in (te)veel wedstrij-
den niet het geval. Spirit begon te 
vaak mat en onvoldoende gecon-
centreerd. Spelers lieten zich in een 
aantal gevallen door hun directe 
tegenstander onnodig imponeren 
en afspraken over veldbezetting 
en spelwijze leken soms ineens 
vergeten. Te vaak doolde de ploeg 
als een kip zonder kop over het veld 
en leek het individueel etaleren 
van de kwaliteiten voor een aantal 
spelers soms van groter belang dan 
de vooraf afgesproken spelwijze van 
het collectief. En dan, in de tweede 
helft, stond er ineens een heel ander 
team! Bol van de vechtlust, ijverig 
en vooral met elkaar het succes zoe-
kend. Wonderlijk toch? Of de spelers 
een soort van “ontdooitijd” van drie 
kwartier nodig hadden voordat ze 
zich realiseerden waar ze mee bezig 
waren. Kees zou voor de tweede 
seizoenshelft mogelijk eens kunnen 
overwegen om voorafgaande aan 
een wedstrijd een half oefenpotje te 
spelen met aansluitend de “match of 
the day.” Wellicht dat iedereen dan 
vanaf minuut 1 op scherp staat.

Een ander opvallend aspect waren 
de spelhervattingen. Spirit was de 
eerste seizoenshelft erg kwetsbaar 
bij corners en vrije trappen tegen. 
Op de één of andere manier leek het 
voor de spelers niet gemakkelijk om 
bij dode spelmomenten de juiste 
afspraken te maken of de taken uit 
te voeren zoals vooraf bepaald. Het 
zou mij niet verbazen als dit een 
aandachtspunt is geweest op het 
trainingskamp in Marbella.

Balverlies op het middenveld... en 
dan? We hebben het ons met grote 
regelmaat afgevraagd. Fantastisch 
zoals sommige spelers een man uit 
kunnen spelen, of zelfs twee of drie 
man, maar dan? Bal kwijt, tegen-
doelpunt. We hebben het (te) vaak 
zien gebeuren!

Maar goed, we zijn maar toe-
schouwers en de beste stuurlui 
staan nu eenmaal aan wal!!

Is er dan helemaal niets positiefs 
gezien “vanaf de zijlijn.” Zeker wel! 
Het was goed om te zien hoe een 
jonge speler als Ferri Rietkerk bijna 
wekelijks uitgroeide tot één van de 
meest stabiele spelers. Dat hij even 
een dipje kreeg is niet zo gek. Een 
andere nieuwkomer, Robert Koning, 
had het in de eerste wedstrijden ab-
soluut niet gemakkelijk op de rechts-
back positie, maar knokte zichzelf 
in de loop van de weken naar een 
hoger niveau. Christian Schrader, 
de derde nieuweling, moest voor 
het overgrote deel nog genoegen 
nemen met een plaats op de bank 
en kreeg zo nu en dan de gelegen-
heid om zijn kwaliteiten te tonen. En 
dat hij die heeft, mag duidelijk zijn. 
Christian maakte ook een paar fraaie 
goals en we zijn er van overtuigd dat 
we nog heel veel plezier aan hem 
gaan bleven. Zijn tijd komt absoluut 
nog! Ook in Marbella, tegen VUC uit 
Den Haag, liet hij zijn kwaliteiten 
zien door beide goals te maken.

En dan de spitspositie. Nog steeds 
was en is de hoop gevestigd op Bob 
van der Veen. Na zijn operatie leek 
een “comeback” een kwestie van 
tijd. Helaas is Bob inmiddels weer 
geblesseerd. Timme van Hof, Mick 
Veldhoen en Pieter Jan Geneuge-
lijk leken alternatieven, maar een 
echte scorende spits ontbrak, tot 
de wedstrijd tegen Moordrecht die 
door Spirit met 9-4 werd gewonnen. 
Guttink 2-1, Guttink 3-1, Guttink 7-2, 
Guttink (assist voor) 8-2, Guttink 9-2!
 
Kees kon niet meer om hem heen en 
Kevin zou ook in de wedstrijden die 
volgden zijn visitekaartje afgeven. 
De tweede seizoenshelft zou hij 
wel eens het verschil kunnen gaan 
maken.

En achterin?? “De vier op een rij” 
hadden het in de meeste wedstrij-
den best goed voor elkaar. Kijk ook 
maar naar het aantal tegengoals. 
René moet er ook na dit seizoen nog 
maar een jaartje aan vast plakken. Hij 
kan nog uitstekend mee !!  En onze 
sluitpost? Blijft gewoon een kanjer, al 
maakt ook hij weleens z’n foutje. 

En dan tot slot nog even een “stil 
bedankje” van iedereen “langs de 
lijn.” Hij was eigenlijk “zomaar” ver-
dwenen, maar zeker niet vergeten! 
Bjorn Zierts, niet meer verzekerd 
van een basisplaats, hield het voor 
gezien in het eerste elftal. Bedankt 
Bjorn, we hebben als supporters 
altijd genoten van je inzet en je 
doorzettingsvermogen. Geniet van 
je voetbalpensioen!

Januari gaat het weer los! “We,” 
oftewel alle trouwe supporters die 
wekelijks de wedstrijden bijwonen 
en zo heerlijk kunnen ouwehoeren 
over alles wat volgens hen anders 
moet, kijken er al weer naar uit. We 
beginnen tegen die rood-zwarten 
uit de buurt. Wordt tijd dat we nu 
eindelijk eens laten zien wie er de 
beste is! Zou een prachtige start 
zijn! Als deze Treffer uit komt is de 
wedstrijd waarschijnlijk al gespeeld. 
Ben benieuwd! Het zal geen één – 
tweetje worden om dit seizoen veilig 
de eindstreep te halen. Laten we 
hopen dat Kees over een fitte selec-
tie kan beschikken en dat de spelers 
vanaf minuut 1 iedere wedstrijd 
scherp zijn en dat ook 90 minuten 
lang blijven. Als dat zo is, kan Eddie 
ons clublied nog vele malen met 
glans door de kantine laten schallen. 
En volgend seizoen?? Kees of geen 
Kees? We gaan het zien!

Maak er iets moois van mannen!! 
We rekenen op jullie!!

Jan Verkade
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bestuursmededeling:

Protocol “cameratoezicht”

In dit protocol liggen de interne afspraken vast die 
zijn gemaakt rondom het cameratoezicht. 

ARTIKEL 1
Doelstellingen
Zowel de leden als derden zijn gebaat bij een veilige 
omgeving. Het doel van camera’s is het gevoel van vei-
ligheid creëren onder de leden en derden. Daarnaast is 
het doel het beveiligen van onze eigendommen en het 
opsporen en vervolgen van strafbare feiten. 

ARTIKEL 2. 
(Wettelijke) regelgeving
Cameratoezicht valt onder de Wet bescherming per-
soonsgegevens. Deze wet stelt eisen aan het gebruik 
en verwerken van persoonsgegevens. VV Spirit wil 
met dit protocol het recht op privacy van de leden en 
derden borgen. 

ARTIKEL 3
Locatie van de camera’s
• Bij het toegangshek
• Bij de leveranciersingang
• Gericht op de tribune
• Gericht op de velden 1, 2, 3 en 4
• Achteringang (binnen)
• Centraal Plein
• Achterkant gebouw
• Entree (binnen)
• Kantine
• Kassa bar
• Kassa keuken
• Magazijn inclusief kluis
• Opleidingscentrum

ARTIKEL 4
Toegang tot camera beelden en functionaliteit
Toegang tot de camera beelden hebben alleen die 
leden die geautoriseerd zijn oor het dagelijks bestuur 
(voorzitter, penningmeester, secretaris). 

Actuele en opgeslagen beelden mogen alleen bekeken 
worden na toestemming van de voorzitter, secretaris of 
penningmeester. Bij het terugkijken van de opgeslagen 
beelden wordt er een logboek bijgehouden wie, 
wanneer welke beelden heeft bekeken en wat er mee 
is gedaan.
 

ARTIKEL 5
Opslag en bewaartermijn van de beelden 
De beelden worden opgeslagen op de centrale op-
slagschijf van VV Spirit. Er worden alleen bewegingen 
(video) geregistreerd. Er wordt ongeveer 4 weken aan 
doorlooptijd aan beeldmateriaal opgeslagen. De be-
waartermijn van de beelden is maximaal 6 weken. 

Na toestemming van het dagelijks bestuur kunnen 
beelden van een incident bewaard worden zolang 
deze nodig zijn voor een vervolgactie. Beelden die 
gebruikt worden in het kader van een onderzoek 
waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas 
vernietigd na overleg met de politie.

ARTIKEL 6
Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde
- De beelden worden uitsluitend gebruikt voor de 
 doelstellingen van het Cameratoezicht.
- De onder artikel 4 genoemde leden gaan vertrou-
 welijk en integer om met de kennis die zij tot zich 
 krijgen met het cameratoezicht.

ARTIKEL 7
INZAGE EN AFGIFTE VAN BEELDINFORMATIE
- Het recht op inzage en/of afgifte kan alleen door 
 het dagelijks bestuur worden verleend en alleen 
 als er vermoeden is van een zwaarwegend belang.
- Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de 
 politie of de officier van justitie.

ARTIKEL 8
Overige bepalingen
In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist 
het dagelijks bestuur. Hierover wordt het bestuur 
geïnformeerd.
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door: Gert Visser

Sportvrienden

Een nieuw jaar staat voor de boeg en wat staat ons 
in 2016 allemaal te wachten. Het afgelopen jaar was 
hectisch, er gebeurden grote dingen in de wereld.  
Mooie dingen, maar ook ontzettend 
veel ellende.  De voorbeelden 
zijn te over, vooral van zaken 
die we misschien niet 
allemaal aan den lijve 
hebben ondervonden, 
maar wel allemaal 
voorbij kwamen via 
de media. De rauwe 
werkelijkheid ging 
ook onze vereniging 
in 2015 niet voorbij. 
We moesten helaas 
afscheid nemen van 
te veel clubgenoten. 
Onlangs werden we 
nog opgeschrikt door 
het overlijden van club-
man Hannes Krijgsman.  

Over de grote dingen die 
aan de hand zijn in de we-
reld  noem ik bijvoorbeeld 
het klimaat. Bij mij kwam dat 
vooral binnen toen ik zonder jas op Eerste Kerstdag 
een rondje liep door het Krimpense bos. Bloemen 
bloeiden in de bermen, de knoppen stonden aan de 
bomen en de watervogels deden al aan paringdan-
sen. Wat nu klimaatverandering!!! 

Aan het begin van een nieuw jaar moeten we toch 
vooral kijken naar dingen die positief zijn. En dat zijn 
er best veel. Als we naar onze eigen club kijken zien 
we een prachtige vereniging die met vele prijzen op 
zak weer uitkijkt naar activiteiten in het nieuwe jaar.  

Laten we hopen dat ons eerste talentvolle team in 
de tweede helft van het seizoen laat zien waar het 
echt toe in staat is. De jongens hebben absoluut po-
tentie en ik heb er alle vertrouwen in dat zij ons nog 

gaan verassen. De jeugd doet het onder de bezie-
lende leiding van vele enthousiaste trainers, leiders 
en kader uitstekend en maken echt stappen die de  
toekomstige aanvoer naar de selecties garanderen.            

Misschien valt het niet iedereen direct op, maar 
ons complex wordt er steeds mooier op. Onze 

voorzitter sprak hierover in zijn Nieuwjaars-
speech mooie woorden. In 2015 

zijn er veel verbouwingen 
verricht en vernieuwingen 

doorgevoerd.  Ik noem de 
opgeknapte kleedka-

mers, nieuwe bestra-
tingen, de groenvoor-
ziening en de nieuwe 
geluidsinstallatie. En 
natuurlijk niet te ver-
geten al die moderne 

digitale voorzieningen 
in ons clubgebouw en de 

opleidingsruimte, maar ook 
de prachtige website en club-

blad. We kunnen niet genoeg de 
inzet van de vele werkers roemen 

die dit allemaal mogelijk maken. 

Toch zijn er ook dingen die nooit veranderen. Dirk 
van Dam krijt al tientallen jaren witte lijnen op de 
velden en Herman Stam maakt diezelfde periode al 
onze kleedkamers schoon. Steunpilaren die onze 
club zo groot maken en hopelijk nog lang hun werk-
zaamheden mogen verrichten. Ik kan hier nog een 
groot aantal namen noemen, maar ik denk dat we 
allemaal wel weten wie dat zijn. 

Ik hoop in 2016 weer te genieten bij onze club die 
juist in deze hectische tijden een baken van rust en 
plezier is.    
 
Gert Visser

KIJK OOK EENS OP: WWW.SPIRIT.KNVBDATASERVICE.NL
VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE STANDEN EN UITSLAGEN VAN ALLE TEAMS!



door: Maarten Tissink

Zierts neemt afscheid van de A-selectie

WWW.VVSPIRIT.NL | 14CLUBBLAD 15/16 - NR. 2

“IK HEB HET EEN EER GEVONDEN OM VOOR SPIRIT 1 TE SPELEN”
Toen huidig eerste elftalspeler Ferri Rietkerk nog geboren moest worden, voetbalde Björn Zierts al in de 
A-selectie van vv Spirit. Na een lange voetballoopbaan, die hem veel successen bracht, maakte Zierts onlangs be-
kend, onverwacht eigenlijk, dat hij per direct stopt met selectievoetbal. Het is mooi geweest.

Zierts begrijpt dat hij met zijn besluit veel mensen ver-
raste. Hij nam afgelopen zomer immers een weloverwogen 
beslissing toen hij besloot om nog een jaar door te gaan. 
“Ik heb daar toen goed over nagedacht,” vertelt hij. “Ik had 
het gevoel dat ik nog van waarde kon zijn voor het eerste 
elftal,” vervolgt hij. “Ik ben vorig jaar mijn plekje in het hart 
van de verdediging kwijtgeraakt, maar belandde aan het 
slot van de competitie door omstandigheden op mijn oude 
plek, rechtshalf. Dat ging lekker en ook Kees (van der Poel, 
red.) was tevreden. Ik zag dus genoeg uitdaging om door  
te gaan en heb afgelopen zomer hard getraind.” 

Botsing
Uiteindelijk leidde een ongelukkige botsing op de training 
zijn afscheid in. “Ik brak mijn neus,” licht Zierts toe. “En lag 
er een aantal weken uit,” gaat hij verder. “Ik denk dat dat 
me de das heeft omgedaan. Het elftal draaide prima en de 
jongens op mijn positie deden het prima dus er was voor 
de trainer geen reden om te wisselen. Ik belandde op de 
bank. Nu is dat op zich niet erg, maar het moet niet te lang 
duren. Voor mijn gevoel verwaterde mijn perspectief op 
speelminuten echter steeds meer en dan is het moeilijk om 
je te blijven motiveren,” geeft Zierts eerlijk toe. “Zeker voor 
twee trainingen in de week.” 

Neem de dan de beslissing maar eens om te stoppen. 
“Zeventien jaar, dat is een groot deel van je leven,” vertelt 
Zierts. “Ik houd van het groepsgevoel, de sfeer in de kleed-
kamer, het presteren op zaterdag. Kan ik dat wel missen,” 
geeft hij een inkijkje in zijn twijfels. “Ik heb daar echt wel 
een tijdje mee rond gelopen. Het speelde natuurlijk ook 
mee dat we middenin het seizoen zitten. Maar uiteindelijk 
heb ik me voorgehouden dat ik mezelf ook niet voor de 
gek moet houden. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen 
en hield dit niet meer vol.” Zijn besluit betekent wel een 
afscheid in de anonimiteit. “Natuurlijk vind ik dat jammer,” 
geeft Zierts toe. “Je neemt liever afscheid ergens in mei op 
veld 1, na een mooie wedstrijd en voor veel publiek. Mis-
schien had ik wel mooier verdiend ja.” 

Kampioenschap
“Van de vier kampioenschappen in de clubhistorie heb 
ik er drie meegemaakt,” vertelt Zierts als ik hem naar zijn 
hoogtepunten vraag. “Niet slecht toch,” zegt hij met gevoel 
voor understatement. “De eerste was de mooiste. Ten 
eerste, omdat ik het nog nooit had meegemaakt. Daarnaast 
speelden we een uitwedstrijd. Die bussen met supporters 

die meegingen, dat was echt fantastisch.”  “Wellicht had 
er meer in gezeten,” is Zierts eerlijk als ik hem 
vraag of hij er alles heeft uitgehaald. “Zeker 
in de beginjaren leefde ik er niet echt voor. 
Ik was gemakzuchtig, een beetje rebels 
ook wel. Voetballend gezien kwam het me 
aanwaaien, waardoor ik onvoldoende in 
mezelf investeerde. Achteraf gezien baal ik 
daar wel een beetje van. Misschien had ik een 
stapje hoger aangekund. Hoe het ook zij, ik 
ben trots op wat ik heb bereikt. Ik ben als 
jonkie tussen de ouderen begonnen 
en als een soort opa van de selectie 
geëindigd. Ik heb genoten van 
mijn jaren in de selectie en heb 
het altijd een eer gevonden om 
voor Spirit 1 te spelen.”

Performance coach
En nu? “Ik volg een opleiding 
tot performance coach bij 
Willem van Rij. Ik merk dat 
ik dat erg leuk vind en er 
gaat behoorlijk wat tijd in 
zitten. Ik doe dat naast mijn 
werk in de avonduren en op 
zaterdag dus ik heb het druk zat.” 
En voetballend gezien? “Ik ga het 
toeleven naar wedstrijden op zaterdag en 
de beleving zeker missen. Maar ik wil me 
voorlopig nergens aan binden. Iedereen 
kan me bellen en ik kan me zo voorstellen 
dat ik nog wel een paar potjes mee doe met 
het negende, het elftal waarin mijn broertje 
speelt. Dat zal mijn pa ook erg leuk vinden.” 
Verder kijkend in de toekomst merkt Zierts 
op dat een rol bij de selectie hem ook erg 
leuk lijkt. “Misschien wel als elftalleider of as-
sistent,” zegt hij. “Of wellicht als performance 
coach. Ik sta overal voor open.”

Eerst maar eens het oliebollentoernooi, 
dat traditioneel voor de nieuwjaarsreceptie 
wordt afgewerkt. Doet hij nu eigenlijk nog 
mee als selectiespeler of al als oud-selectie-
speler? “Dat is een goeie,” zegt hij lachend. 
“Tja, toch het laatste dan denk ik.”
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Voetbal is de grootste sport van Nederland, zowel in het beoefenen als het aanschouwen. Hordes mensen kijken 
elk weekend vol passie naar 22 mannen of vrouwen, rennend over een grasveld met een bal als middelpunt. 
Daarnaast telt de KNVB, de Nederlandse voetbalbond, meer dan 1.2 miljoen leden, waarvan het grootste deel 
actief is op de velden. Daar zitten de Nederlandse straatvoetballertjes dus nog niet eens bij. Voetbal is booming. 
Er gaat ontzettend veel geld in om en wereldwijd is het de best bekeken sport op televisie. Er zijn talkshows, 
live-uitzendingen, analyses, nabeschouwingen, documentaires, voetbalkranten… Voetbal is topsport en voet-
ballers zijn atleten. “Toch? Niet? Huh? Waarom dan niet?”

Onwetendheid 
De Nederlandse voetbalschool gaat over voetbal. Lo-
gisch, hoor ik u denken, maar met alleen voetbal komen 
we er niet meer. Europees gezien stellen we op clubni-
veau weinig meer voor en als we geen topbondscoach 
hebben, zoals Louis van Gaal in het recente verleden, 
zien we dat onze ‘nationale elf’ ook verdwalen. Landen 
om ons heen hebben de Nederlandse school allang om-
armd, maar hebben daarnaast op atletisch vlak een gi-
gantische voorsprong. Met als resultaat een gapend gat 
tussen ons en andere landen. De Duitsers, bijvoorbeeld, 
hebben hun kracht en atletisch vermogen gekoppeld 
aan onze technische vaardigheden. Duitsland heeft  in 
2000 na een periode van dramatische nationale resul-
taten  het probleem bij de wortels aangepakt: door een 
fluwelen revolutie is een omslag gemaakt in de manier 
waarop het Duits talent opgeleid moet worden, met het 
wereldkampioenschap in 2014 als ultieme beloning.  

Binnen de KNVB en het Nederlandse clubvoetbal is er 
geen beleid op het ontwikkelen van atletisch vermo-
gen. Het beleid wat hierop gericht is, of op gericht zou 
moeten zijn, staat bij veel clubs in de kinderschoe-
nen. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen op te 
noemen: PSV werkt al jaren met specialisten en Ajax 
heeft op de Toekomst flink geïnvesteerd in het ontwik-
kelen van atletisch vermogen. Hoe komt het toch dat 

dit maar weinig aandacht krijgt? Dat heeft met meer-
dere factoren te maken. Rond het trainen van atletisch 
vermogen in het voetbal bestaan veel mythes. Dit komt 
mede doordat er veel onkunde en onwetendheid is in 
trainersland. Ook fysiotherapeuten weten er vaak heel 
weinig vanaf. 

De Mythes rond krachttraining
Binnen het trainen van atletisch vermogen neemt 
krachttraining een belangrijke plaats in. Als we het 
woord ‘krachttraining’ laten vallen bij het voetballend 
verstand van Nederland, dan schiet iedereen boven de 
35 jaar waarschijnlijk in een stuip, want: “daar wordt 
je langzaam van, je krijgt kortere spieren, je verliest je 
lenigheid en je gaat er niet beter door voetballen.” Stuk 
voor stuk mythes die gebaseerd zijn op een uitgekleed 
en eenzijdig beeld van krachttraining. Dit beeld is mede 
ontstaan door een andere sport: bodybuilding. In die 
sport niet alles om het uiterlijk en veel minder om het 
functioneren van het lichaam. Ik zeg wel eens geksche-
rend: “het draait om de spiegelspieren.” Daar heb je dus 
wat aan voor de spiegel, je kunt veel kracht genereren, 
maar in sporten waar meer wendbaarheid gevraagd 
wordt, heb je daar niets aan. Bodybuilders zijn niet de 
beste sprinters en gooien er ook niet zomaar een dub-
bele schaar of andere schijnbeweging uit. Kortom: aan 
bodybuilden heb je op een voetbalveld niets. 

door: Willem van Rij

De jongetjes van Nederland 
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Conservatieve wereld
Voetbal is een zeer conservatieve wereld. Trainers, zowel 
in het amateur- als profvoetbal, bekennen vaak trainin-
gen te geven met daarin veel elementen die zij van een 
ander afgekeken hebben. Daar is op zich niets mis mee, 
maar als je niet weet wat je aan het trainen bent, waar 
ben je dan mee bezig? Daarnaast zijn voetbaltrainers 
vaak ongeschoold als het gaat om trainingsleer, inspan-
ningsfysiologie en het trainen van atletisch vermogen. 
Voetbaltrainers willen het liefst gewoon met de tactiek 
en de opstelling bezig zijn.  Wat ik op zich begrijp. Dit 
wordt ook gestimuleerd vanuit de KNVB, waar betrek-
kelijk weinig aandacht is voor deze aspecten. Zorg dus 
dat je de kennis in huis haalt die je zelf niet hebt! Wat 
je bij veel clubs ziet gebeuren, is dat er mensen buiten 
de technische staf aangesteld worden om dit atletisch 
vermogen toch te integreren. Meestal wordt hiervoor 
de fysiotherapeut van stal gehaald. Een fysiothera-
peut is opgeleid om mensen met problemen aan hun 
bewegingsapparaat te helpen, niet om fitte jongens 
gecontroleerd tot het gaatje te laten gaan om fysiek en 
mentaal sterker te laten worden. Dat is een vak apart. In 
de opleiding fysiotherapie in Rotterdam zit om precies te 
zijn drie weken inspanningsfysiologie in een opleiding 
van vier jaar. Ze zijn specialist in het bewegingsapparaat. 
Met andere woorden: ze weten hoe het in elkaar zit, 
maar weten niet wat er nodig is om optimaal te pres-
teren op een voetbalveld of in een andere sport. Een 
fysiotherapeut is geen trainer! Een fysiotherapeut kan 
wel een trainer worden!

Periodiseren
Dan is er nog de geest van Verheijen. Iemand die respect 
verdiend voor wat hij doet, maar soms doorslaat in wat 
hij zegt. Hij is één van de mensen die zijn nek heeft 
uitgestoken om trainersland binnen het voetbal te on-
derwijzen in trainingsleer en inspanningsfysiologie. Hij 
heeft een methode waarin periodisering een belangrijke 
rol speelt. Iedereen denkt dat hij periodisatie bedacht 
heeft, maar dit wordt al tientallen jaren gebruikt in indi-
viduele sporten. Verheijen predikt ‘less is more’. Kortom, 
je moet niet te hard trainen op een voetbalveld. Dit om 
je spelers fris te houden en spierblessures te voorko-
men. Daar heeft hij een punt, zijn methode wordt door 
veel trainers gehanteerd, maar niet goed beheerst. Het 
gevolg is nu vaak dat wanneer er spierblessures binnen 
een team zijn, de conclusie wordt getrokken dat je te 
hard traint. Een trainer gaat nog minder trainen en het 
team wordt nog minder belastbaar. De wedstrijd blijft op 

hetzelfde niveau met overbelasting en nog meer blessu-
res als gevolg. Het systeem schiet zichzelf dus in de voet 
als je het uit laat voeren door onbekwame mensen. De 
geest van Verheijen waait rond en bij elke spierblessure 
wordt kritiek via sociale media de wereld in geslingerd. 
Blessures kunnen veel meer oorzaken hebben dan te 
hard trainen, Voorbeelden: aanhoudende stress door 
relatieproblemen, extreme druk van pers, fans of trainers 
of een slechte energiebalans. Maar die nuances passen 
niet in het populistische ‘oneliner gedrag’ van Verheijen 
en de maatschappij vandaag de dag. 

Als Nederland zo doorgaat, zullen we steeds verder 
wegzakken op de Europese ranglijst. De landskampioen 
zal voorrondes moeten gaan spelen voor de Champions 
League en internationaal zullen we steeds minder vaak 
een rol van betekenis spelen. Zowel de KNVB als het 
Nederlandse clubvoetbal moet uit zijn ivoren torens 
komen en beleid gaan maken om niet nog verder af te 
zakken. Er zijn altijd uitzonderingen zoals PSV dit jaar 
dat met zijn overwintering weer hoop geeft. Kijk verder 
dan alleen hopen maar ik sluit af met een positieve noot! 
Hoop doet leven! 

Willem van Rij
- Krachttrainer bij SBV Excelsior
- Docent Master Sportfysiotherapie & Fysiotherapie
- Eigenaar Topsport Krimpen & Motive to Move

Krimpenerbosweg 4 
2923 LA  Krimpen aan den IJssel
T: 0180 - 52 32 14
www.motivetomove.nl
www.topsportkrimpen.nl

vervolg: De jongetjes van Nederland 
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Langs de lijn: 

Van nummer 10 naar poepluiers

Na tien jaar in het eerste elftal van vv Spirit te hebben gespeeld, nam Maarten Tissink anderhalf jaar geleden afscheid 
van de A-selectie. Hij werd vader en nam zich voor om het voetbal even helemaal te laten voor wat het was. Ineens had 
hij vrije zaterdagen. Wat doen ‘normale’ mensen dan? Na 22 jaar te hebben doorgebracht binnen de lijnen, stond hij 
op zaterdag langs de lijn. Kon hij het voetbal loslaten? Voor De Treffer hield hij een dagboek bij. 

Augustus 2014
Dat branderige gevoel in je keel, die bonkende koppijn en 
verzuurde benen: als ik iets niet zal missen is het de eerste 
training van de voorbereiding. Dat je het gevoel hebt dat 
de Cooper-test er bijna op zit en de trainer dan roept dat 
je vijf minuten onderweg bent. Vreselijk. Daar ben ik mooi 
van af. Succes jongens! 

September 2014
Mijn officiële debuut als supporter van Spirit 1. Ik voel 
gezonde wedstrijdspanning. Ik parkeer mijn auto ergens 
achter in de wijk bij het sportpark en slenter in de richting 
van het toegangshek. De hemel is strakblauw, maar toch 
hangt er iets in de lucht. Je voelt aan alles dat er wat 
staat te gebeuren. De eerste competitiewedstrijd van het 
seizoen, tegen DCV nota bene. Als ik dat had geweten. Er 
staat een rij voor de poort. Ik groet wat bekenden, loop 
het sportpark op en kijk om me heen.  Oké, ik ben binnen. 
Wat nu? Waar ga ik staan? Achter het doel van DCV dan 
maar. Daar gaan de doelpunten vallen toch. Wat volgt is 
een flinke oorwassing. De doelpunten vallen niet aan mijn 
kant zullen we maar zeggen. 

November 2014
Spirit draait niet lekker. Er worden teveel punten gemorst 
en de degradatiestreep blijft angstvallig dichtbij. Spirit 
speelt thuis tegen Wieldrecht. Het is 16.10u en ik loop op 
de kinderboerderij. Het staat gelijk. Althans, drie minuten 
geleden was het nog 1-1. Ik gris mijn telefoon uit mijn zak, 

open Twitter en wacht tot de nieuwe berichten geladen zijn. 
‘Penalty Spirit’, lees ik. Een golf van opwinding schiet door 
me heen. “Shit”, fluister ik. Geen verbinding. Ik loop verder, 
op zoek naar een flintertje 3G. Ja, daar is het. ‘Uit de aanval 
daaropvolgend maakt Wieldrecht 1-2,’ staat er. Hè??? Ik scroll 
omlaag om te lezen wat er in die minuut dat ik geen verbin-
ding had allemaal is gebeurd. Ik schrik op uit mijn gedach-
ten als ik ergens in ga staan. Ah getver, geitenstront. 

December 2014
Het is nat en guur buiten. Het is 20.15u en de kleine ligt 
op bed. Ik doe de gordijnen dicht, zet de verwarming nog 
een graadje hoger en plof neer op de bank. Dit waren 
altijd de zwaarste momenten. Van de bank af komen en 
dan die kou in. Dat is verleden tijd. Ik zoek naar een ideale 
houding, neem een slok van mijn bier en focus me op het 
beeldscherm. Ze gaan beginnen. Messi, Neymar, Suarez: 
ze doen allemaal mee. De Champions League-hymne 
schalt door de huiskamer.

Januari 2015
Ik doe mee aan het oliebollentoernooi. Op uitnodiging en 
als oud-eerste elftalspeler deze keer. Het is ouderwets gezel-
lig in de kleedkamer. Ik trek het Spirit-shirt over mijn hoofd. 
Dat zit wat strakker dan voorheen. Het valt mijn teamgeno-
ten ook op en uiteraard wordt dat me even goed ingepe-
perd.  “Ach ja, ik kan er niet mee zitten,” hoor ik mezelf stoer 
zeggen.  Geloven ze het? Het eerste potje begint goed. 
We zijn nog maar net bezig als ik een bal prachtig over de 
keeper in het doel kop. Ik neem de complimenten gretig in 
ontvangst. Scoren, wat blijft dat toch een lekker gevoel. Ik 
maak mezelf wijs dat ik het niveau nog makkelijk aankan. 
Dat is tien minuten later wel anders. Ik ben kapot. 

Februari 2015
Ik navigeer door de contactenlijst van mijn telefoon en 
stop bij de ‘N’. Jelmer Nomen en ik stopten tegelijk met 
voetballen. Ik nam afstand, maar hij ging direct verder als 
assistent van hoofdtrainer Kees van der Poel. Eens in de zo-
veel tijd, als we allebei uit ons werk rijden en in de file voor 
de Algerabrug staan, bellen we. Even lekker over voetbal 
ouwehoeren en niets anders. Ik bestook hem met vragen. 
Hoe is met de jongens? Waarom speelt die niet en de 
ander juist wel? Wie traint er goed? Zijn die jonge gasten 
nog wat? Wat speelt er in de kleedkamer? Hoe lopen de 
lijntjes? Aan het einde van het gesprek parkeer ik de auto 
voor mijn huis. Ik heb mijn portie Spirit 1 weer gehad. 
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vervolg: Van nummer 10 naar poepluiers

Mei 2015
Spirit speelt een uitstekende derde periode en kan die, 
dankzij mooie overwinningen op onder meer Papend-
recht en Neptunus-Schiebroek bekronen met een peri-
odetitel. Op het moment dat de wedstrijd tegen Botlek 
begint, bevind ik me op de luchthaven van Faro. Dat is 
overigens het fijne aan mijn voetbalpensioen: ik hoef 
mijn vakanties niet om een dichtgemetseld speelschema 
heen te plannen. Maar goed, Botlek-thuis dus, altijd lastig. 
Ergens van binnen knaagt er iets. Iets dat zich afvraagt, zal 
het wel goedkomen vandaag?   Een paar uur later, zet ik 
weer voet op Nederlandse bodem en blijkt dat vervelende 
voorgevoel werkelijkheid geworden. Verloren.

Augustus 2015
Het zonnetje schijnt. We fietsen samen over ‘Boer Bas’ naar 
Ouderkerk. Ik trap, Seth zit in het kinderstoeltje voorop. 
Het eerste speelt een bekerwedstrijd. Er staat niets meer 
op het spel, maar Seth maalt er niet om. Hij vindt het 

prachtig. Hij kijkt zijn ogen uit. Na ieder doelpunt applau-
disseert hij mee. In de rust wil hij per sé het panne veldje 
op. Seth geniet bij Spirit. Ik dus ook.

December 2015 
Ik ben nu anderhalf jaar selectievoetballer af. Wennen 
was het zeker, maar echt missen doe ik het voetballen in 
het eerste niet. Zaterdag half 14.30 uur zal desalniettemin 
altijd een speciaal tijdstip blijven. Een soort van biologi-
sche voetbalklok in me, herinnert me er iedere week aan 
dat de wedstrijden beginnen. Nog niet eenmaal dacht ik 
’s avonds: ‘Oh ja, Spirit heeft gespeeld. Wat is het gewor-
den’? Ik volg het eerste op de voet. Ik ben supporter. 

(Dat het spelletje verslavend is, dat blijkt. Maarten Tissink 
voetbalt weer. Hij speelt tegenwoordig zijn potjes in het 
zesde van Spirit. Soms om 14.30 uur.)

Maarten Tissink

Wat is nu eigenlijk een poedelprijs
8-UURS KLAVERJASTOERNOOI 
WEER EEN DAVEREND SUCCES
Veel enthousiasme bij de deel-
nemers (22 koppels) en weer een 
voortreffelijke prestatie van de 
keuken- en barploeg maakten de 
feestvreugde compleet. Toch was er 
niet bij iedereen sprake van grote 
vreugde. 1 koppel werd toch wel erg 
met de neus op de feiten gedrukt 
voor wat betreft hun kennis en 
kunde van de edele klaverjassport.

Het volgende stuk is ontleend aan 
deadreign.com, over de uitleg wat 
een poedelprijs is:  In de wereld van 
de wedstrijden, zijn er grote prijzen, 
troostprijzen, eervolle vermeldingen 
en zelfs certificaten van deelname. 
Een bepaalde soort van prijs, is echter 
niet zo welkom als de anderen. Deze 
twijfelachtige eer wordt vaak een 
poedelprijs genoemd. Een poedelprijs 
is meestal bedoeld om te worden 
opgevat als een grap door de ontvan-
ger en het publiek, hoewel sommige 

deelnemers een beetje beledigd door 
de aard of de presentatie van een 
poedelprijs kan voelen. 

Een poedelprijs kan worden gerela-
teerd aan het thema van een wed-
strijd, zoals het toekennen van een 
tiental rotte eieren aan de verliezer 
van een kip-pluk wedstrijd op een 
kermis. De sponsor van een pizza eet 
wedstrijd kan een gigantische fles 
antacidum tabletten aanbieden als 
een poedelprijs. Sommige wedstrijden 
kunnen zeer verhit worden, zodat de 
presentatie van een poedelprijs kan 
helpen om deelnemers te herinneren 
om dingen niet te serieus te nemen. 
De poedelprijs dankt hoogstwaar-
schijnlijk zijn naam aan het jargon 
gebruik van “boob”, wat betekent dat 
iemand die een beetje traag is in de 
opname. Veel wedstrijd sponsors zijn 
gestopt met booby prijzen, want er is 
geen garantie dat bepaalde ontvan-
gers misschien niet volledig genieten 
van de humor achter het gebaar. 

Hier was geen sprake van bij onze 
winnaars van de “boob” prijs, ofwel 
de poedelprijs. Hugo van der Wal 
en Koos Deelstra ontvingen hem 
met ere en aan het einde van de 
dag was er werkelijk niemand in de 
gehele vereniging te vinden die het 
onterecht vonden dat Koos en Hugo 
deze prijs hadden ontvangen. Zij 
hadden daadwerkelijk het slechtste 
van het spel.
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door: Jan Willem Baas

Trainingskamp Marbella

Donderdag 14 januari 
06:00 uur: 
De wekker gaat en snel stap ik onder de douche. Na weken 
van voorbereiding is het vandaag eindelijk zover. Over een 
uurtje of 5 stappen we in het vliegtuig naar Spanje voor 
het trainingskamp in Marbella. Na het douchen even wat 
eten en  de laatste spullen inpakken. Nog even de checklist 
nakijken: paspoort, portemonnee, boardingpassen voor 19 
man, kleding, ballenpompjes, tape, schoenen, zonnebrand, 
etc. etc. Om 06.45 uur stap ik in de auto richting Spirit waar 
we om 07.00 hebben afgesproken. Daar aangekomen blijkt 
dat ik niet de eerste ben maar ook zeker niet de laatste. Ge-
lukkig is de groep snel compleet en vertrekken we even na 
7 uur met 6 wagens richting Eindhoven Airport. Het regent 
al heel de morgen en als snel besluit ik even de teletekst 
app te checken voor het filenieuws. Een ongeluk op de A58 
richting Tilburg, 10km file en de linkerrijstrook afgesloten. 
Maar goed dat we ruim op tijd vertrokken zijn schiet er 
door mijn hoofd. Bijrijder Björn meldt het nieuws op de 
Spirit 1 app en ‘sommeert’ iedereen de A59 te nemen. Uit-
eindelijk komen we rond 9.30 uur aan bij P5 en een kwar-
tiertje later is iedereen in de vertrekhal gearriveerd. Nog 
even ‘automatisch’ de 12 grote koffers inchecken en door 
naar de douane. Dat even duurt toch al snel 20 minuten en 
gelukkig treffen we een behulpzame medewerkster die er-
voor zorgt dat we niet voor iedere koffer die het maximale 
gewicht ook maar iets overschrijdt de knip moeten trekken. 

Tegen 10.15 uur vertrekken we naar de douane en even 
na 10.30 is iedereen ‘gecontroleerd’ en kunnen we gaan 
‘boarden’. Ik controleer of de groep nog steeds compleet is 
en dan gebeurt het… Arjan van Velzen blijkt zijn boarding 
pass kwijt te zijn?! Het is inmiddels 10.40 uur en over een 
kwartier vertrek het vliegtuig. De rij bij de gate is nog maar 
kort en de dames van de controle geven aan dat er haast 
gemaakt moet worden. Arjan is inmiddels met gezwinde 
spoed teruggekeerd naar de douane in de hoop zijn boar-
ding pass daar aan te treffen. De dames bij de gate geven 
inmiddels aan dat de gate over 2 minuten gaat sluiten en 
er is nog geen spoor van ‘Velzen’. Timme besluit een sprint 
in te zetten om Velzen ‘op te halen’. Een minuut later komen 
ze aangerend en godzijdank ook Velzen met boardingpass. 
Hij lag inderdaad nog bij de douane. De dames kijken niet 
eens meer naar ons paspoort en sluiten de gate direct ach-
ter onze kont. Lekker begin van het trainingskamp.

14.50 uur: 
Na een kleine 3 uur vliegen arriveren we in Malaga en de 
temperatuur is met een graad of 20 in de zon zeer aange-
naam. Rond 15.30 uur vertrekken we met de bus richting 
ons hotel in Marbella waar we 3 kwartier later worden 
opgewacht door Jos Langeland van Hestia. Jos is begin 
dertig en is een aantal jaar geleden Loungebar Hestia 
‘begonnen’ in Puerto (haven) Deportivo in Marbella. Daar 
hij het in de wintermaanden erg rustig had vatte hij het 
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idee op om vanuit zijn Loungebar trainingskampen te gaan 
organiseren. Inmiddels ontvangt hij ieder jaar in januari en 
februari zo’n 30 tot 40 voetbal en hockeyteams en heeft hij 
het in die maanden hartstikke druk. In het hotel zullen we 
de komende dagen enkel slapen en douchen. Alle maaltij-
den zullen worden geserveerd in zijn Loungebar. Nadat Jos 
e.e.a. heeft uitgelegd checken we in en vertrekken we te 
voet naar Hestia voor een late lunch. Nadat het eten iets ge-
zakt is wandelen we naar het nabij gelegen strand voor een 
lichte training. Er worden 4 groepen gemaakt en na een 
uitgebreide warming-up gaan 2 ploegen beachsoccer spe-
len terwijl de andere 2 ploegen aan het voetvolley-en gaan. 
Tegen het eind van de training komt Bassie ongelukkig in 
botsing met Björn en gezien de hevig bloedende scheur 
boven zijn wenkbrauw is een bezoek aan het ziekenhuis 
onvermijdelijk. Samen met Harm en Jos van Hestia vertrek-
ken ze en bij terugkomst blijkt de scheur gedicht m.b.v. 3 
hechtingen en blijkt de dokter te hebben aangegeven dat 
Bas het de komende dagen rustig aan moet doen. Heel 
vervelend voor Bas maar gelukkig heeft hij geen hersen-
schudding. Na een douche in het hotel schuiven we rond 
20.00 aan in Hestia voor het lopend buffet en het aanbod 
blijkt gevarieerd en van prima kwaliteit. Na het eten wordt 
er nog een potje poker en klaverjas gespeeld en rond 23.15 
vertrekken we richting hotel.

Vrijdag 15 januari 
Na het ontbijt en aansluitende strandwandeling stappen 
we om 10.30 uur de bus in die ons naar Campo de Futbol 
La Campana zal brengen alwaar een veldtraining gepland 
staat op het aanwezige kunstgrasveld. Van 11.00 tot 12.30 
uur wordt er pittig getraind onder ideale weersomstan-
digheden (20 graden). Mooi was het om te zien dat de 
Spaanse opzichter die de pensioengerechtigde leeftijd al 
ruimschoots had overschreden heel behulpzaam was bij 
het oppompen van de ballen. Een echte gastheer. Nadat 
we ons na terugkomst bij het hotel hebben opgefrist en 
aansluitend van een heerlijke lunch hebben genoten, staat 

er om 16.00 een voetvolleytoernooitje op de agenda. Er 
worden 4 ploegen gemaakt en na 6 wedstrijden van 10 
minuten bleek er nog een beslissingswedstrijd nodig te zijn 
om de winnaar te bepalen. Dat de familiaire banden tus-
sen vader en zoon Jansen hecht zijn bleek wel uit het feit 
dat sommige beslissingen van ‘scheidsrechter’ Harm wel 
erg in het voordeel van zoonlief waren. Het commentaar 
hierop was dan ook niet van de lucht. Ook hij kon echter 
niet voorkomen dat het team van Diede, Jan-Willem ,Mark, 
Sander en Timme de winst voor zich opeiste. Na afloop na-
men sommigen nog een verfrissende duik in het toch wel 
erg koude zeewater en vertrokken we naar het hotel om 
ons op te frissen voor het avondeten en de aansluitende 
voetbalquiz. Rond 20.30 arriveerden Richard, Jelmer, Kevin 
Kriek en Kevin van Vliet bij het hotel (door uiteenlopende 
redenen konden zij pas vrijdag richting Spanje vertrekken). 
Zij hadden in het vliegtuig gezeten bij de spelers, begelei-
ding en aanhang van het Haagse VUC, onze tegenstander 
van zaterdag, en zaten vol verhalen over wat er zich tijdens 
de vlucht allemaal had afgespeeld met deze ‘Haagse 
Harry’s’. Het beloofde in ieder geval wat voor de wedstrijd 
van zaterdag. Nadat Richard, Jelmer, Kriek en van Vliet 
wat gegeten hadden werden er 5 groepen samengesteld 
(dezelfde groepen als bij het voetvolley en de 4 ‘laatkomers’ 
als 5e groep) en gingen we een voetbalquiz spelen die 
werd gepresenteerd door Jos van Hestia. De winnaars van 
het voetvolley bleken ook over de meeste feitenkennis te 
beschikken en het was met name Mark van Dam die vriend 
en vijand verbaasde met zijn kennis van het binnen- en 
buitenlandse voetbal. Na de quiz werd er nog een drankje 
gedronken en rond middernacht vertrokken we richting 
hotel. 

Zaterdag 16 januari
Na het ontbijt vetrokken we lopend naar een ondergrondse 
parkeergarage waar 23 fietsen voor ons klaarstonden. Sa-
men met een (Argentijnse) gids fietsten we over de mooie 
boulevard  in de richting van het zo’n 10 km verderop ge-
legen Puerto Banus, het mondaine centrum van Marbella, 
toevluchtsoord van de internationale jetset. Onderweg 
kwamen we de selectie van FC Basel (met ex- Feyenoorder 
Jean-Paul Boëtius)nog tegen die onder begeleiding van 
een looptrainer aan hun conditie werkten. Nadat we onze 
fietsen in de straat achter de haven hadden gestald liepen 
we een rondje door de haven en namen alle pracht en 
praal (jachten, auto’s en de diverse, voornamelijk Italiaanse, 
modehuizen) in ons op. We hadden nog wat tijd over 
voor een bak koffie (de prijs viel alleszins mee..) en hierna 
fietsten we terug voor de lunch bij Hestia. Na de lunch 
werden we door een bus opgepikt die ons naar het mooie, 
hoog in de bergen gelegen complex van voetbalclub C.D. 

vervolg: Trainingskamp Marbella
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Monda bracht voor de eerder gememoreerde oefenwed-
strijd. Het begin van de wedstrijd ging gelijk op, de eerste 2 
kansen waren nog voor VUC, maar naarmate de wedstrijd 
vorderde creëerde Spirit en overwicht wat resulteerde in 
1-0 (van richting veranderd schot van Christian Schrader) 
en  even later 2-0 (intikker bij de 2e paal van wederom 
Christian naar een mooie aanval en dito voorzet van Sander 
Kalkman). Grote tegenvaller was dat Mark van Dam na een 
onschuldig ogend duel naar zijn knie greep en de strijd 
moest staken.  Op het moment van schrijven is nog niet 
duidelijk wat de diagnose is maar laten we hopen dat de 
schade meevalt. Na de rust begon VUC het over een andere 
boeg te gooien en wisselde de éne schandalige overtre-
ding af met de andere. Na meest schandalige overtreding 
(sliding met gestrekt been op keeper Robin Schiedon) was 
de maat voor de scheidsrechter vol en werd de dader van 
het veld gezonden. Jammer was dat Spirit de numerieke 
meerderheid niet tot uiting kon brengen in de score maar 
de opluchting overheerste dat er buiten Mark niemand 
noemenswaardige schade aan het duel had overgehouden. 
Leuk was het feit dat Björn, die onlangs zijn schoenen aan 
de wilgen hing, als dank voor bewezen diensten het laatste 
half uur ook nog even zijn opwachting mocht maken. Na 
afloop werd er in de bijbehorende kantine nog een biertje 
meegenomen voor in de bus en keerden we terug naar het 
hotel. Na het eten werd de avond met diverse kaartspelen 
doorgebracht in Hestia en rond 23 uur bleken de spelers 
een verassing te hebben geregeld voor Kees van der Poel. 
Een striptease… Kees sputterde eerst nog wat tegen maar 
begreep al snel dat hij het ‘spelletje’ beter mee kon spelen 
en liet zich de wulpse bewegingen van de aanvankelijk  
schaars geklede dame maar later poedelnaakte dame 
welgevallen, luidkeels aangemoedigd (“Keesie van der 
Poel, Keesie van der Poel”) door zowel zijn eigen spelers als 
die van de tegenstander eerder die middag. Bijgekomen 
van deze erotische act werden er plannen gemaakt voor de 
nacht en bleef het nog lang onrustig..

Zondag 17 januari
Na een voor sommigen wel heel korte nachtrust werd er 
om 10.30 uur ontbeten en vertrokken we rond 11.15 uur 
met de bus naar het El Campanario Golf resort voor een 
‘rondje’ footgolf. Dat nog niet iedereen hersteld was van 
de nachtelijke belevenissen bleek wel uit de scores van 
sommige spelers. Maar er werden ook enkele fraaie scores 
genoteerd en de mooiste daarvan (34) kwam op naam van 
Stefan Bitter die daarmee een paar echte footgolfkousen 
voor zich opeiste. Tegen 14.30 arriveerden we weer bij Hes-
tia en werd er ‘met het bord op schoot’ gekeken naar Fey-
enoord – PSV. Na deze wedstrijd, met een voor de meesten 
van ons teleurstellend resultaat, namen we afscheid van de 

4 mannen die vrijdag waren aangekomen. Zij vlogen die-
zelfde avond terug naar Nederland. De tijd tussen Feyen-
oord - PSV en Studio Sport werd door de meesten gebruikt 
om wat bij te slapen en om 19 uur was iedereen weer in 
Hestia en werden de verrichtingen in de vaderlandse eredi-
visie met het bord op schoot aanschouwt. Hierna kwamen 
de kaartspellen weer tevoorschijn en met name het (drank)
spel ‘in de boot’ of kortweg ‘boten’ was erg populair. Tegen 
sluitingstijd vertrok het grootste deel van de groep naar het 
hotel maar een aantal jongens hadden nog energie over en 
trokken hem nog even door. Naar het schijnt bleef het ook 
deze nacht nog lang onrustig..

Maandag 18 januari
Om 9.30 uur werd iedereen gewekt en om 10.15 uur 
wandelden we naar Hestia voor het laatste ontbijt. Na 
het ontbijt werd er afscheid genomen van het personeel, 
welke door de spelers als dank voor de perfecte service 
gedurende ons verblijf, op een mooie fooi werden getrak-
teerd. Nadat we alle spullen uit de kamers hadden gehaald 
werd er nog een wandeling langs de boulevard gemaakt 
alvorens we om 13.00 werden opgehaald door de bus die 
ons naar het vliegveld zou brengen. In de bus was er nog 
een broodje en wat drinken en om 14.00 arriveerden we op 
Malaga Airport. Het inchecken en boarden verliep een stuk 
gestroomlijnder dan tijdens de heenvlucht en om 15.45 uur 
stegen we op. Toen 3 uur later de deuren weer open gingen, 
en we tegen een muur van kou opliepen (-3 graden), en was 
iedereen meteen weer wakker. Voordat we de auto weer 
instapten nam iedereen afscheid van elkaar en door de 
manier waarop dit gebeurde kan ik niet anders dan conclu-
deren dan dat alle betrokkenen tijdens deze 5 fantastische 
dagen echt naar elkaar zijn toegegroeid. We hebben er met 
heel de groep enorm van genoten en willen via deze weg 
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt heel erg bedanken!

Harm Jansen & Jan Willem Baas
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door: Marc Advocaat

Van de jeugdvoorzitter

Als ik dit stukje schrijf dan is de kerstboom net de deur uit en ben ik weer begonnen met trainen om de oliebollen 
en de kerstdiners weer van mijn buik af te krijgen. Ik weet niet hoe dat met u zit maar ik ben na de feestdagen het 
eten wel weer een beetje beu en verlang dan naar dat alles weer zijn gangetje gaat. Maar dergelijke dagen geven 
wel een moment om terug te kijken op het afgelopen half jaar en eens te filosoferen over wat we het komende 
halfjaar nog allemaal moeten gaan doen. 

Als ik kijk naar het afgelopen halfjaar 
dan kijk ik daar met tevredenheid 
naar terug. Volgens mij zie ik op 
zaterdag morgen een grote groep 
kinderen met veel plezier hun wed-
strijdje spelen en ook door de weeks 
op de trainingen staan de velden 
dagelijks vol met enthousiaste 
spelers. We hebben intussen zoveel 
spelers dat het behoorlijk  krap op 
de velden begint te worden. Som-
mige teams trainen op dit moment 
al op vrijdag omdat het anders op 
andere dagen op de kunstgrasvel-
den dusdanig druk begint te worden 
dat geen normale training meer 
mogelijk is. Gelukkig gloort er licht 
aan het einde van de tunnel. Tijdens 
de afgelopen nieuwjaarsreceptie 
is bekent gemaakt dat Spirit een 
erfenis heeft gehad en dat met dit 
bedrag licht op veld 3 kan worden 
aangelegd. Dat is heel goed nieuws 
en biedt de mogelijkheid om de trai-
ningen en wedstrijden op een zelfde 
manier te kunnen blijven aanbieden, 
in ieder geval voorlopig.

Want de jeugd van Spirit is nog 
steeds groeiende en daar komt de 
laatste tijd bij dat er steeds meer 
meiden willen gaan voetballen. Wij 
willen als Spirit hier uiteraard graag 
aan tegemoet komen en we zullen 
dan ook het komende halfjaar gaan  
broeden op een plan hoe we dit 
vorm kunnen geven. Want als we 
damesvoetbal gaan organiseren 
heeft dit niet alleen effect op de 
belasting van de velden maar ook 
op bv de bezetting van de kleedka-
mers of het aantrekken van nieuwe 
trainers. Allemaal uitdagingen 
waarvoor we oplossingen moeten 
bedenken. Maar als we deze heb-

ben gevonden denk ik dat dames-
voetbal de vereniging nog een 
verdere positieve impuls zal geven.

In de komende weken zullen we 
ook weer langzaam een start gaan 
maken met de voorbereidingen voor 
volgend jaar. Net na de winterstop 
worden er voor alle categorieën 
leiders en trainersvergaderingen ge-
organiseerd om met elkaar de voort-
gang van de teams en de individuele 
spelers te bespreken. Op basis van 
deze vergaderingen worden dan de 
eerste contouren geschetst  voor 
de teamindeling van het seizoen 
2016/2017. Vervolgens zullen in het 
voorjaar op basis van deze contou-
ren spelers uitgenodigd gaan wor-
den voor trainingen en wedstrijden 
waarna de definitieve indelingen 
worden gemaakt. Waarom ik hier 
deze procedure al kort even aanhaal 
is dat wij weleens vragen krijgen hoe 
het proces van indelingen nu precies 
werkt en het me goed lijkt om dit te 
schetsen. Hieruit blijkt wel dat we 
niet over één nacht ijs gaan en dat 
dit echt een proces van maanden is. 

Wat ook altijd weer een uitdaging is 
(en we hebben er steeds meer no-
dig) is om voldoende trainer zo gek 
te vinden om 1 of meerdere uren op 
het veld te gaan staan. Dit is echter 
wel noodzakelijk willen we het hui-
dige aanbod kunnen blijven bieden. 
Daarom ben ik ook blij dat ik de 
afgelopen weken veel nieuwe trai-
ners en trainsters zie. Daarbij doen 
veel van die trainers ook nog eens 
een opleiding op de club dan wel 
via de KNVB bij Alexandria. Hierdoor 
zullen we een steeds grotere groep 
van gekwalificeerde trainers hebben 

die in staat zijn om onze kinderen 
met plezier beter te laten voetballen. 
En dat is waar we het uiteindelijk 
allemaal voor doen!!

Naast bovengenoemde uitdagingen 
leidt het groeien van het aantal 
teams er ook toe dat we steeds meer 
scheidsrechters nodig hebben. Mi-
chael Osseweijer heeft de opleiding 
scheidsrechters coördinator gevolgd 
en doet zijn uiterste best om de 
komende tijd het scheidsrechters 
gebeuren binnen onze vereniging 
naar een hoger niveau te tillen (zie 
ook elders in deze treffer). Daar kun-
nen we altijd mensen bij gebruiken 
dus als je dat leuk vindt dan ben je 
van harte welkom

Er liggen kortom het komende half-
jaar weer vele uitdagingen op ons te 
wachten en ik heb er in ieder geval 
veel zin in!!

Marc Advocaat

Foto: Erwin Spek Fotografie
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Nu is mij ingefluisterd dat we het deze keer moeten gaan 
hebben over de mensen ‘langs de lijn’. Vanuit het oogpunt 
van de scheidsrechter kan dat drie dingen betekenen; ‘het 
publiek’, ‘de grensrechter’ of natuurlijk ‘de banken’. Men 
zegt weleens dat een scheidsrechter met 22 tegenstan-
ders het veld op stapt, maar in de praktijk zijn dat er vaak 
nog wel iets meer. 

Ik heb me de afgelopen tijd weer eens een aantal zater-
dagen langs de velden bewogen, en mijn mond viel af en 
toe open van verbazing. Ik weet inmiddels uit ervaring 
dat, wanneer je als (assistent-) scheidsrechter bij hogere 
wedstrijden komt, het commentaar vanaf de zijlijn niet 
altijd heel positief is. Maar als je bij een pupillenwedstrijd 
staat, en een menigte ouders staat een scheidsrechter(tje) 
van een jaar of 12 in geuren 
en kleuren te vertellen wat hij 
zojuist allemaal verkeerd heeft 
gedaan, dan kan ik het niet 
laten om daar even iets van de 
zeggen. Men vergeet vaak dat 
die jongens en meisjes daar 
voor hun plezier rondlopen. 
Een slechte ervaring met ou-
ders of coaches kan voor zo’n 
jonge scheidsrechter meteen 
een reden zijn om te stoppen, 
en dat moeten we voorkomen. 

Op een van mijn bezoekjes kwam ik een bord tegen 
waarvan ik meteen wel heel vrolijk werd van binnen. Hier 
wordt nogmaals duidelijke gemaakt dat het uiteindelijke 
allemaal om plezier van de kinderen moet gaan. Dat die 
verkeerde ingooi echt niet het einde van de wereld is 
en het nog wel een paar jaar duurt voordat hun zoon of 
dochter een wedstrijd zal spelen waar daadwerkelijk de 
Champions League te winnen valt. 

Over het algemeen leer je als scheidsrechter goed om-
gaan met commentaar vanaf de zijlijn. Tot je op het punt 
komt dat je alleen nog maar kan lachen om de onzin die 
je vanaf de zijlijn hoort. Zo overkwam het mij laatst in een 
B-wedstrijd bij Spirit dat er een duel plaatsvond tussen twee 
spelers, waarbij een speler van de tegenpartij door een 

Spiritspeler in het gezicht werd geraakt. Ik liet doorspelen, 
want de Spiritspeler kon op dat moment vrij schieten, en 
als trouwe clubscheidsrechter kan je dan natuurlijk niet af-
fluiten. Dit tot onvrede van twee moeders die vonden dat er 
werd geslagen, elleboogstoten gegeven, moord en brand. 
Weet ik veel wat ze allemaal riepen. Wat zij echter niet za-
gen, was dat de speler geduwd werd door een medespeler, 
waardoor deze ongelukkig met zijn hoofd tegen de elle-
boog van de Spiritspeler aanliep. Dit werd ook de bevestigd 
door de coach die met de koude spons en wonderwater 
redding kwam brengen. Ik kon op het moment zelf alleen 
hard lachen om de show van de twee krijsende dames (wat 
achteraf gezien wellicht niet de beste optie was). 

Gezien mijn eigen positie op het veld kan ik het niet laten 
om nog even uit wijden richting de rol van de grensrechter, 
of assistent-scheidsrechter. Bij Spirit is het mooi om te zien 
dat veel elftallen toch iemand bereid gevonden hebben 
om de ondankbare taak van assistent-scheidsrechter te 
vervullen. Veel mensen, en vooral de mensen die het nog 
nooit hebben gedaan, hebben geen idee hoe lastig deze 
taak is. Het moeilijkste aan de taak van assistent is, dat je 
iets moet doen, dat eigenlijk fysiek onmogelijk is. Er wor-
den namelijk een aantal dingen van je verwacht. 

Het eerste is uiteraard het constateren en vlaggen voor 
buitenspel. Dit is toch niet zo moeilijk, want je hoeft alleen 
maar te zorgen dat je op dezelfde lijn loopt als de voor-
laatste verdediger, en op het moment dat de bal wordt ge-
speeld te kijken of er een aanvaller buitenspel staat. En daar 
zit het hem nou juist. Hoe kan je zien dat de bal gespeeld 
wordt en tegelijk zien of er iemand buitenspel staat. Geluk-
kig zijn er altijd 7 spelers, waaronder de rechtsbuiten en 
de spits van de verdedigende partij, die het allemaal prima 
hebben waargenomen en je dan ook met alle plezier zullen 
ondersteunen in deze taak. De tegenstander helpt daaren-
tegen niet mee, want die roepen allemaal tegelijk ‘HIJ NIET’ 
en het publiek is alvast een plek aan het bedenken waar de 
vlag na afloop van de wedstrijd weer kan worden opgebor-
gen. Nee, het is allemaal niet makkelijk.

De tweede taak is dan weer iets makkelijker, dit is namelijk 
het aangeven van de uitbal. Of toch niet. Want men ver-
wacht nog steeds dat je af en toe naar de voorlaatste verde-

door: Michael Osseweijer

De scheids
De winterstop is weer voorbij, en de tweede seizoenshelft staat weer op het punt van beginnen. Dit betekent dat 
alle teams binnenkort weer aan de bak moeten. Maar waar zijn al die teams zonder een goede scheidsrechter. Het 
is bij Spirit inmiddels bijna vanzelfsprekend dat er elke zaterdag iemand op het veld staat om de wedstrijden te 
leiden, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het is voor ons de eerste 
keer dat wij als scheidsrechters vertegenwoordigd zijn in de treffer. Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om ieder-
een kennis te laten maken met onze scheidsrechters, kunnen we meer vertellen over ons vakgebied en hopen we 
mensen enthousiast te maken voor een hobby als scheidsrechter.
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diger kijkt. Dus moet je weer twee dingen tegelijk kunnen 
zien. En dan begint de eindeloze discussie over het wel of 
niet uit zijn van de bal. Hierover even het volgende: ‘De bal 
is uit het spel als hij geheel en al over de doellijn of de zijlijn 
is gegaan, hetzij over de grond of door de lucht’. 

Voor iedereen die wat meer 
visueel is ingesteld nog even het 
volgende geheugensteuntje:

De bovenste vijf ballen bevinden 
zich binnen het speelveld (want 
de lijn hoort ook bij het speelveld), 
de onderste ligt erbuiten en is dus 
uit. Als je langs de zijlijn staat lijkt 
het net of de op-een-na onderste 
bal ook uit is, dit komt omdat je 
er schuin op kijkt. Kijk nog eens 
goed, hij ligt echt op de lijn.

Om onze ‘vaste’ grensjagers eens een steuntje in de rug 
te geven met deze moeilijk taak, zijn wij van plan om 
als scheidsrechterscommissie binnenkort een keer een 

bijeenkomst te wijden aan deze taak. De datum hiervan 
staat nog niet vast, maar zal zo snel mogelijk via de leiders 
en de website worden gecommuniceerd. Deze bijeen-
komst is uiteraard bedoeld voor de assistent-scheidsrech-
ters, maar iedereen die geïnteresseerd is in het vak van 
assistent is uiteraard van harte welkom. 

Mocht je nou eens met vragen zitten over scheidsrechters, 
spelregels, cursussen of andere zaken omtrent arbitrage, 
zoek ons dan snel op via de website van Spirit en neem 
contact op. Dit kan natuurlijk ook als je naar aanleiding van 
dit verhaal ineens ongelofelijk veel zin hebt gekregen om 
scheidsrechter te worden. Uiteraard kan je mij of een van 
de andere scheidsrechters gewoon aanspreken op Spirit, 
en dan helpen we je graag verder.

Rest mij niets anders dan alle scheidsrechters nog een keer 
te bedanken voor hun inzet in de eerste seizoenshelft en 
iedereen ongelooflijk veel plezier en succes te wensen voor 
de rest van het seizoen.

Namens de scheidsrechterscommissie,
Michael Osseweijer

door: Michael Osseweijer

Voetbalmasterz & Scheids-assist
VOETBALMASTERZ
Moet je binnenkort je spelregelbewijs 
halen, of ben je gewoon geïnteres-
seerd in de actuele spelregels, neem 
dan snel een kijkje op www.voetbal-
masterz.nl. Op deze website worden 
alle spelregels op een makkelijke 
en overzichtelijke manier uitgelegd. 
Vaak wordt de spelregel aan de hand 
van plaatjes en beelden toegelicht, 
waardoor het allemaal nog mak-
kelijker te begrijpen is. Daarnaast is 

het leuk om de spelregels te oefenen 
aan de hand van de oefenquizjes. De 
quizjes maken er een soort spelletje 
van, waarbij het de uitdaging is om 
altijd 100% te scoren.

SCHEIDS-ASSIST
Sinds een paar maanden heeft de 
KNVB de website www.scheids-assist.
nl gelanceerd. Dit is een platform voor 
en door scheidsrechters. Op deze site 
is alles te vinden over scheidsrechters. 
Net als op voetbalmasterz zijn de 
spelregels er terug te vinden, maar 
ook veel actueel nieuws, zoals de 
aanstellingen in de Eredivisie, promo-
ties en interviews met verschillende 
scheidsrechters. Ook zijn er af en toe 
leuke fragmenten te zien waarbij de 
KNVB een kijkje geeft in de keuken. Zo 

staat er momenteel een interview met 
Björn Kuipers, waarin hij aan de hand 
van beelden en geluidsfragmenten 
van de headsetcommunicatie verteld 
hoe hij en zijn team samenwerken 
tijdens de wedstrijden. Dit is zeker een 
aanrader om een keer te bekijken.

vervolg: De scheids
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door: Eric de Vendt

Overzicht bekervoetbal
De diverse beker competities en wedstrijden zijn al 
achter de rug. In de winterstop zijn slechts 2 ploegen 
nog actief in wedstrijden om de KNVB beker. Spirit F2 
en Spirit D4 plaatsten zich voor de volgende ronde. 
Beide ploegen deden dat op spectaculaire en span-
nende wijze. 

Spirit F2 moest zelf de strijd aangaan in de laatste speel-
ronde met de wetenschap dat concurrent CKC op het-
zelfde moment moest voetballen en dat beide ploegen 
evenveel punten hadden en zelfs het doelsaldo gelijk 
was. Spirit nam het zekere van het onzekere en ging 
voor de grote overwinning. Het werd zelfs 0-14, achteraf 
ruim voldoende want CKC won slechts met 2-0. Zaterdag 
9 februari gaat de Ouderkerkse pupillenploeg proberen 
om nog een ronde verder te gaan. Daarvoor moeten ze 
op eigen veld VOC F2 verslaan. 

Bij Spirit D4 maakte het nog spannender. In eerste 
instantie krijgt de ploeg de gelegenheid om in een 
rechtstreeks duel de achterstand van 3 punten goed te 
maken. Daarna volgt er nog een inhaalwedstrijd tegen 
de nummer laatste. Het doelsaldo van de tegenstander 
is ongekend hoog: 13 doelpunten beter dan die van 
Spirit. In dat onderlinge duel gaat het bijna mis, maar 
vlak voor tijd ontsnapt Spirit en krijgt het vlak voor tijd 
de gelegenheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Dat 
lukt en Spirit krijgt nog een kansje om groepswinnaar te 
worden. Opdracht: Winnen met 14 doelpunten verschil. 
Mission Impossible? Het blijkt van niet. Wat een wed-
strijd, wat een slot en wat voor ontlading als in de laatste 
seconden uit een corner de 14-0 wordt gescoord. 

In de 2e ronde wordt er in Capelle gespeeld tegen cvv 
Zwervers D3. Het wordt daar minder spannend. Spirit 
wint daar met 0-4. Op zaterdag 6 februari wordt de 3e 
ronde gespeeld. Dan gaan de Ouderkerkse D-pupillen 
op bezoek bij MSV’71 uit Maassluis. Alle overige teams 
wisten de volgende ronde niet te halen, al waren 9 Spirit 
teams er dichtbij. Zij eindigden als 2e in hun bekerpoule.

VOETBAL RIJNMOND CUP EN REGIO RIJNMOND CUP
Naast de reguliere (KNVB) beker wedstrijden zijn er ook 
een aantal teams ingeschreven bij 2 regio beker wed-
strijden. Zo is er de Voetbal Rijnmond Cup en de Regio 
Rijnmond Cup. 

In de Voetbal Rijnmond Cup ontving Spirit 1 op 13 okto-
ber j.l. Moordrecht, uitkomend in de 4e klasse. Spirit won 

die dinsdagavond met 9-4 door doelpunten van Kevin 
Guttink (4x), Timme van Hof (2x), Ferri Rietkerk, Mark van 
Dam en Arjan van Velzen. In de 2e ronde hield het voor 
Spirit op in deze bekerstrijd. Op dinsdag 17 november 
ging het op bezoek bij Hoofdklasser XerxesDZB. Er werd 
met 6-1 verloren. Stefan Bitter redde nog de eer om vlak 
voor tijd de enige Ouderkerkse treffer aan te tekenen. 

Spirit C1 speelde met 3-3 gelijk tegen de C1 van Alexan-
dria’66. De Rotterdammers waren beter via de straf-
schoppen. Spirit D1 won met 4-3 van Nieuwerkerk D1. 
Op bezoek bij en spelend tegen TOGB E1 won Spirit E1 
met 1-4. Spirit E2 won na strafschoppen nadat het met 
5-5 gelijk speelde tegen Sparta AV E3. Spirit F1 verloor 
met 5-1 van CKC F. 

De loting zette de volgende wedstrijden op de kaart:
- Maense D1 - Spirit D1 (2e ronde). 
 Deze wedstrijd wordt op 25 februari gespeeld.
- Alexandria’66 E1 - Spirit E1 (1/8 finale). 
 Deze wedstrijd wordt op 13 april gespeeld.
- Alexandria’66 E - Spirit E2 (2e ronde). 
 Deze wedstrijd wordt op 24 februari gespeeld. 

In de Regio Rijnmond Cup is alleen de 1e ronde ge-
speeld. Spirit 1 speelde tegen Neptunus-Schiebroek. 
Door doelpunten van Kevin Guttink en Christian Schra-
der werd er met 2-1 gewonnen. 

Spirit A1 won in Bergambacht van de A1 van die club 
met 3-5. Spirit B1 won de uitwedstrijd tegen HOVDJSCR 
B1 met 0-5. Ook Spirit C1 speelde uit. Met 2-6 werd ge-
wonnen van XerxesDZB C2. Een gecombineerd D team 
van Spirit was met 1-3 te sterk voor Berkel D1. Spirit E1 
speelde thuis tegen Berkel E1. De Ouderkerkse ploeg 
won met 7-1. Op 9 januari j.l.  werd de wedstrijd Spirit 
F1 tegen Capelle F1 gespeeld. De bezoekers wonnen 
met 1-3. 

De loting voor de volgende ronde bracht de 
volgende wedstrijden:
Spirit 1 - Deltasport
Spirit B1 - Nieuwerkerk B1
Spirit C1 - Soccer Boys C1
Spirit D - Hillegersberg. 

Deze wedstrijden staan op 16 februari gepland (onder 
voorbehoud). Spirit A en Spirit E1 zijn vrijgeloot voor de 
2e ronde. Op 19 april spelen zij in de 1/4 finale.
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door: Michael Osseweijer

Scheidsrechter: Marck Fieret
Naam Marck Fieret, 15 Jaar
Beroep/School 4 Havo
Connectie met spirit Heeft tot en met de C-junioren voor 
  Spirit gespeeld en fluit nu zowel voor 
  Spirit als voor de KNVB.

1.    Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik werd een keer gevraagd om een wedstrijdje te fluiten. Dit 
was eigenlijk best wel leuk. Vorig jaar heb ik zelfs officieel de 
basis opleiding scheidsrechter gedaan en fluit sinds dit jaar 
ook wedstrijden voor de KNVB.

2.    Hoe was je eerste wedstrijd?
Ik was de dag ervoor erg zenuwachtig en vond het allemaal 
best wel spannend. Toen ik eenmaal op het veld stond viel het 
allemaal wel mee en ging het allemaal vanzelf.

3.    Wat is je mooiste herinnering tot nu toe?
Het als jongste cursist behalen van de scheidsrechters cursus 
en nu officieel KNVB-scheidsrechter zijn is wel erg gaaf.

4.    Wat is er zo leuk aan fluiten?
Het leiden van de wedstrijden en er daarmee voor zorgen dat 
de jeugd lekker kan voetballen.

5.    Wat zijn je ambities binnen en/of buiten Spirit?
Binnen Spirit wil ik gewoon lekker m’n wedstrijdjes blijven 
fluiten en andere scheidsrechters helpen en begeleiden. Bij de 
KNVB ben ik pas net begonnen, maar ik wil gewoon zo hoog 
mogelijk komen, misschien zelfs het betaald-voetbal.

6.    Waar kun je van genieten op het veld?
Ik geniet van het samenspel tussen de spelers en natuurlijk van 
de mooie goals. Ook een goede samenwerking met (neutrale) 
assistenten kan soms erg leuk zijn.

7.    Wat is het moeilijkste aan fluiten?
Je kunt het nooit goed doen, want de helft van de spelers zal 
toch altijd vinden dat je het fout doet. 

8.    Wat is de vreemdste situ-
atie die je hebt meegemaakt?
Er was een terugspeelbal op 
de keeper, en die pakt de bal 
vlak voor de lijn op. Ik wist dat 
dit een indirecte vrije trap zou 
worden, maar het was een vreemde situatie, want niemand 
anders scheen dat te weten. Het kostte me dus nog heel wat 
moeite om iedereen op de goeie plek te krijgen. 

9.    Wat zijn je sterke en zwakke punten als scheidsrechter?
Ik kan de wedstrijd goed aanvoelen en ben duidelijk in mijn 
optreden. M’n fluitsignalen en armgebaren zijn strak en dui-
delijk en m’n communicatie met spelers kort en krachtig. Het 
volgen van het spel is een punt waar ik nog kan verbeteren. Ik 
sta nu soms t ever van een situatie af om een geode beoorde-
ling te kunnen maken.

10.   Welke wedstrijd zou je ooit willen fluiten?
Sparta - Feyenoord, en dan natuurlijk op ‘het Kasteel’.

11.   Wat vind je niet zo leuk aan het fluiten?
Het is niet leuk om af en toe te horen wat men langs de lijn 
naar je roept, maar ik weet me daar tegenwoordig gelukkig 
goed van af te sluiten.

12.   Hoe is het om voor Spirit te fluiten?
Ik heb op het scheidsrechtersgebied veel kansen gekregen om 
me te ontwikkelen tot waar ik nu sta. Daarnaast is het gewoon 
altijd super gezellig en we hebben gewoon een hele leuke 
groep met scheidsrechters.

13.   Wat wil je verder nog vertellen?
Ik ben alle begeleiders heel erg dankbaar voor de begeleiding 
die ik bij Spirit heb gehad om te komen tot waar ik nu ben. 
Daarnaast hoop ik nog lang en met veel plezier voor spirit te 
fluiten en ik zou iedereen die nog niet fluit, zeker aanraden het 
een keertje te proberen.

BAR- EN KEUKENPERSONEEL IN HET NIEUW
Plus Vergeer is al jaren lang sponsor van v.v. Spirit en 
staat sinds een aantal seizoenen op alle kleding van 
het  bar- en keuken personeel. Aan het begin van het 
seizoen verlengde Plus Vergeer het contract en na 
lang wikken en wegen is het chique zwart verwis-
seld met het fleurige blauw. Afgelopen maand is de 
kleding uitgereikt aan het personeel.

Nieuwe barkleding van Plus Vergeer
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door: De redactie

Pupillen van de week
SPIRIT - CWO 4-3
Ik ben Jip en voetbal al sinds de ukken bij Spirit. Ook mijn 
grote broer Timo speelt al heel veel jaren bij Spirit. Zelfs mijn 
vader heeft hier vroeger gevoetbald!

Ik heb de dagen afgeteld totdat het eindelijk zo ver was! ’s 
Morgens mocht ik zelf al heel vroeg uit voetballen. 
In de middag was ik op de afgesproken tijd bij Spirit. Ik werd 
ontvangen door Linda Moen en kreeg in de bestuurskamer 
uitleg over het programma. 

Eigenlijk wilde ik maar een ding.. de kleedkamer in bij het 
eerste en handtekeningen vragen! Ook mocht ik de war-
ming-up mee doen… Best pittig hoor voor een acht jarige! 
Ik liet mij echter van mijn beste kant zien. Net voor de aftrap 
mocht ik ook nog proberen een doelpunt bij de tegenstan-
der te maken. Dit lukte! Na de aftrap mocht ik in de dug-out  
plaatsnemen en heb daar de wedstrijd gekeken. Spirit won 
de wedstrijd met 4-3! 

Ik heb heel erg genoten en vond het super leuk om Pupil van 
de week te mogen zijn! De bal, het vaantje en het certificaat 
pronken nu in mijn kamer op een mooie plek! Deze prach-
tige ervaring pakt niemand mij meer af! Bedankt Spirit en in 
het bijzonder: Linda Moen.
            Groetjes Jip Sterk

SPIRIT - FEYENOORD 1-3
Zaterdag 5 december was ik pupil van de week bij Spirit. Van 
Milan zijn tante (Linda Moen) kreeg ik eerst een vlaggetje 
van Spirit en ook nog een soort diploma. Ook kreeg ik een 
bal waar alle spelers in de kleedkamer hun handtekening op 
gingen zetten. 

Hierna mocht ik mee doen met de warming up. Dit was leuk 
maar wel een beetje moeilijk, want je moest echt heel veel 
rondjes rennen. Daarna mocht ik de aftrap nemen en heb ik 
gescored tegen Feyenoord! De rest van de wedstrijd mocht 
ik in de dugout kijken en ik heb ook nog patat gekregen! Het 
was erg leuk om pupil van de week te zijn!

Groetjes Janoa Snoei

SPIRIT - DCV 4-1
Ik kwam bij spirit aan en ik moest 
wachten tot ik naar de bestuurskamer 
mocht. Toen kwam mevrouw Sylvia 
en we mochten eindelijk de bestuurs-
kamer in. Daar kreeg ik wat te drinken 
en kreeg ik een bal en een stift.

Toen ging ik met mevrouw Sylvia 
naar de kleedkamer van het eerste. 
Daar ging ik rond voor een handte-
kening. Toen gingen we het veld op 
om over te passen. Even later werd 
ik opgehaald en ging omkleden. En 
toen gingen we weer het veld op. 
Toen namen we de aftrap en toen 

mocht ik een doelpunt maken. En 
toen mocht ik de eerste helft in de 
dugout kijken.  In de rust kreeg ik 
nog een tosti.

Gelukkig won het eerste de wed-
strijd. Het was echt een top dag.

Groetjes Tom de Leeuw
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door: Michael Osseweijer

Spelregelvragen
Hieronder staan twee lastige spelregelvragen. Denk jij het goede antwoord te weten, stuur deze 
dan in en maak kans op een kaartenmapje en een originele Spirit-gele  FOX-40 scheidsrechtersfluit. 

VRAAG 1
Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij 
komt lopen, gooit een gewisselde speler van de tegenpartij 
vanaf de bank een bidon naar deze speler. Hoe hervat de 
scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft onderbroken en de 
gewisselde speler een rode kaart heeft getoond? 

a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was 
 toen het spel werd onderbroken. 
b. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler 
 werd geraakt. 
c. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal 
 was toen het spel werd onderbroken. 
d. Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler 
 werd geraakt. 

VRAAG 2
Een speler die behandeld is aan een blessure wacht aan 
de zijlijn op toestemming om het speelveld te betreden. 
Vanaf deze plek achter de zijlijn gooit hij een bidon naar 
een tegenstander die binnen het speelveld loopt. Hoe 
hervat de scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft 
onderbroken en de speler een rode kaart heeft getoond?

a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal 
 was toen het spel werd onderbroken. 
b. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op 
 de plaats waar de bal was toen het spel werd onder-
 broken. 
c. Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop 
 voor de tegenpartij op de plaats waar de bidon de tegen
 stander raakte of geraakt zou hebben, of met een straf
 schop als dit binnen het strafschopgebied van de 
 overtreder was. 
d. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop 
 voor de tegenpartij op de zijlijn het dichtst gelegen 
 bij de plaats waar de speler stond die gooide.

door: Eric de Vendt

Overzicht competitievoetbal
Ondanks dat er in de bekercompetities slechts 2 Spirit 
ploegen groepswinnaar werden, zijn er in de winterstop 
13 ploegen die (bijna) bovenaan staan in hun competitie. 

Spirit B2 staat dan wel op de 3e plaats, maar heeft nog een 
wedstrijd te goed. De achterstand is momenteel 4 punten. 

Bij de C-junioren zijn 4 teams die nog meedoen om de bo-
venste plaatsen. Spirit C1, dat in de 1e klasse speelt, staat op 
een gedeelde 1e plaats. Op doelsaldo moet het nog genoe-
gen nemen met een 2e plaats. Spirit C2 staat bovenaan, 3 
punten los van de nummer 2. Maar er is nog een ploeg die op 
gelijke hoogte kan komen. Zij hebben 2 wedstrijden nog in 
te halen. Spirit C3 staat 1 punt achter op de koploper in hun 
competitie. Maar de Ouderkerkers hebben nog wel een wed-
strijd te goed. Spirit C6 staat er ook goed voor. Met 2 punten 
achterstand staat het op de 2e plaats. 

Met Spirit D5 gaat het ook goed. Het staat met 2 punten 
voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld op de 1e 
plaats. Ook Spirit D8 staat bovenaan. Al moeten zij die 
plaats in punten wel delen. 

Spirit E4, Spirit E5 en Spirit E7 doen het nog het best bij de 
E-pupillen. Alle drie de ploegen staan op de 2e plaats. Ook 
bij de F-pupillen zijn er 3 teams die nog in de race zijn voor 
een kampioenschap. Spirit F2, dat het in de beker ook goed 
deed, staat met 3 punten achterstand op de 2e  plaats. 

Spirit F8 staat ook 2e, maar hebben een achterstand van 2 
punten. Spirit F9 staat 3e met 3 punten achterstand. Maar 
die hebben nog een wedstrijd in te halen. 

Spirit 1 sloot het jaar 2015 af met een 9e plaats. Spirit A1, 
spelend in de Hoofdklasse, staat met 18 punten in de mid-
denmoot (6e plaats). Ook het eerste B-team staat stevig 
in de middenmoot. Spirit B1 staat daar op de 5e plaats. 
Spirit D1 (Hoofdklasse) staat tijdens de jaarwisseling ook 
op de 5e plaats. Bij Spirit E1 (Hoofdklasse) en Spirit F1 (1e 
klasse) gaat het wat minder. Zij moesten tijdens de feest-
dagenstop genoegen nemen met een laatste plaats.

Stuur je antwoord voor 29 februari o.v.v. ‘spelregelvraag
treffer 2’ naar spelregelvraag@vvspirit.nl. 

Vergeet uiteraard niet je naam, elftal, telefoonnummer 
zodat we je snel kunnen bereiken als je hebt gewonnen. 
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door: Cees van Vliet

De Harde Kern

Een handdruk, een kus of een 
tedere omhelzing met de beste 
wensen voor het nieuwe jaar.

Wat zijn woorden en gebaren, 
hoe goed bedoeld dan ook, nog 
waard als in de eerste uren van 
dat nieuwe jaar je wereld instort 
als je dierbare leefgenoot plotse-
ling van je heengaat.

Hannes Krijgsman is niet meer.

Een ieder die hem heeft gekend 
zal hem missen, maar dat valt in 
het niet bij het verdriet wat Aagje 
moet doormaken om zonder 
Hannes verder te moeten leven.

Wij wensen haar de kracht toe 
haar eigen gezondheidsproble-
men de baas te worden en het 
verdriet om Hannes te verwerken.

Hannes was haar steun, haar al-
les, en tijdens de afscheidsdienst 
in de Rozenlaankerk sprak Piet 
Dullaart, spreker namens IJsclub 
E.M.M. de juiste woorden ,,hij was 
een lieve man’’.

Ik had mijn ,,stukje’’ Harde Kern 
al geschreven en het valt me nu 
niet mee om over te gaan op de 
orde van de dag. Het leven gaat 
door, wordt soms wel eens te 
gemakkelijk gezegd in deze toch 
wel hectische wereld. Griekse 
problemen zullen zich herhalen, 
de vluchtelingen stroom valt 
moeilijk te stoppen, evenals de 
opwarming van onze woonplaats, 
moeder aarde.

Vanuit de ,,ruimte’’ ziet onze pla-
neet blauw van kleur vanwege 
de grote water oppervlakten. Als 
we nu in onze gedachten alle ge-
bieden die nu in de oorlog zijn of 
een conflict uitvechten de kleur 

rood zouden geven, dan zouden 
wij schrikken en ons afvragen of 
we wel verdienen het menselijk 
ras te vertegenwoordigen om op 
deze kermisachtige gekleurde 
ballon rond te mogen lopen. 
Verbeter de wereld, maar begin 
bij jezelf. Best een rake uitspraak, 
maar als Volkswagen.... als Blat-
ter.... als Wilders.... als.... als.... 
alsmaar als.

De Harde Kern is eigenlijk veel 
leuker als wat ik tot hier heb 
geschreven en daarom gaan we 
net als in de derde helft, waar 
we altijd winnen, over op het zo 
fraaie voetbalspel.

Tot nu toe zijn we maar matig 
tevreden met de resultaten en 
de ranglijst baart ons toch nog 
wel zorgen. Het is winterstop als 
ik zit te pennen en ben hoopvol 
gestemd op de rest van deze 
competitie en wil nog wel wat 
van die wonder mooie  Italiaanse 
doelpunten zien, daar wordt ik 
blij van.

Blij zijn we ook dat in deze win-
terstop de kleedlokalen zeven 

en acht zijn gerenoveerd en als 
nieuw zijn opgeleverd. De reno-
vatieploeg heeft op de Algemene 
Ledenvergadering op 26 oktober 
j.l. de ,,Steef van Kooten Penning” 
ontvangen. In vier seizoenen is 
het complete complex gemo-
derniseerd. Zonder noemens-
waardige hinder van het spelen 
van wedstrijden en gebruik van 
kantine en kleedlokalen. Een TOP 
prestatie en een dik verdiende 
onderscheiding.

Om toch met voetbal te eindigen 
moeten we proberen niet aan 
het beschamende optreden van 
Oranje te denken. Daar kan nie-
mand vrolijk van worden en zijn 
we volledig gedegradeerd naar 
plek 50 op de wereldranglijst.

Wat u allen voor plannen maakt 
voor 2016, ik ga het EK kijken op 
televisie en zal juichen voor de 
,,Rode Duivels”. 

En dan bij Hoevelaken rechtsaf.

Cees van Vliet



door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Mijn mooiste herinnering aan het radioprogramma 
Langs de Lijn is wel de gedenkwaardige uitzending 
van 29 april 2007. Het was een warme zondagmid-
dag en ik reed samen met mijn zoon Michael in 
de volledig tot cabriolet omgebouwde Citroën C3 
Pluriel van mijn vrouw terug naar huis. De wedstrij-
den van die middag waren net begonnen. AZ, Ajax 
en PSV stonden na 33 wedstrijden op een gedeelde 
eerste plaats, met 72 punten. Vriend en vijand gin-
gen er van uit dat het door Louis van Gaal getrainde 
AZ, dat die dag de, relatief gezien, makkelijkste 
wedstrijd van de drie titelkandidaten zou hebben, 
tot kampioen gekroond zou gaan worden. Gezien 
het ruime doelsaldo van AZ, zou een kleine over-
winning op Excelsior, de nummer 16, al voldoende 
zijn. PSV kreeg thuis Vitesse op bezoek, terwijl Ajax 
het in Tilburg, tegen Willem II moest opnemen.

Nadat we de auto bij ons thuis voor de garage hadden 
geparkeerd beleefden wij, met het oor gekluisterd aan 
de radio en de zon heerlijk brandend op het hoofd, de 
bloedstollende ontwikkelingen op de 3 belangrijkste 
speelvelden. AZ speelde na de rode kaart voor doel-
man Boy Waterman met tien man en was met moeite 
op 1-1 gekomen. Ajax was bij rust, met een 0-2 stand, 
de virtuele kampioen, maar PSV bleef in eigen huis 
scoren tegen Vitesse. De Amsterdammers kwamen, on-
danks de winst bij Willem II, één doelpunt te kort. Een 
kwartier voor tijd wist PSV het beslissende doelpunt 
te maken. Het was aanvoerder Phillip Cocu die mis-
schien wel met zijn belangrijkste goal, de 5-1 voor PSV 
maakte. Daarna was het afwachten. Ajax wist niet meer 
te scoren tegen Willem II en AZ verloor in de blessure-
tijd nog met 3-2 waardoor het uiteindelijk PSV was die 
het kampioenschap veroverde met een ontknoping die 
weinigen ooit nog zullen vergeten, waardoor de schaal 
aan het eind van de middag in Eindhoven belandde.

Bovenstaand geeft wel aan waarom je zo graag langs 
de lijn wil staan, voetbal blijft een spel van spanning 
en emoties en die kun je bijna alleen maar beleven 
als je er bij bent. Langs de lijn staan betekent mees-
tentijds ook achter het hek staan of op de tribune 
zitten. Maar langs de lijn staan betekent natuurlijk ook 
coachen vanuit het zogenaamde coach vak. En langs 
de lijn betekent ook het spel volgen met een vlag in 
de hand om de scheidsrechter te assisteren om het 
spel in goede banen te leiden. Iets wat door sommige 
spelers en mensen die langs de lijn staan, niet altijd 
op veel begrip kan rekenen. Zo zag ik laatst weer een 
jochie van 16 jaar, die toevallig de aanvoerdersband 

mocht dragen, de grensrechter van Spirit bejegenen, 
op een manier die minimaal met geel of als je het goed 
beschouwt met een rode kaart had moeten worden 
bestraft. Niet dat ik vind dat je direct kaarten moet 
trekken, maar dit voorval geeft zo goed aan dat er van 
enig respect geen sprake meer is en dat moet een halt 
worden toegeroepen. Het zou goed zijn als we een 
voorbeeld gaan nemen aan de manier waarop het in 
het rugby gaat. Daar is juist heel veel respect voor el-
kaar en de leiding, maar pas als de scheidsrechter fluit. 
Tot die tijd wordt de grens van hardheid opgezocht, 
maar dat is dan wel een sport voor echte mannen. Daar 
zal je in ieder geval minder roze en gele schoentjes te-
genkomen en het optrekken van de sokken tot boven 
de knieën, alleen als het echt functioneel is.

Als je, zoals ik, niet meer als coach, maar gewoon als 
fanatieke toeschouwer de wedstrijden mag aanschou-
wen, blijven me dit soort dingen toch elke keer weer 
verbazen. Lang de lijn mag je als toeschouwer fanatiek 
zijn, meeleven met je cluppie is uitstekend. Langs de 
lijn mag je fanatiek coachen en nog fanatieker mee-
leven, maar ook binnen de lijnen mag je je fanatisme 
laten gelden, als het maar binnen de grenzen blijft en 
daar ontbreekt het steeds meer aan. Ik heb het gevoel 
dat ik hier elke keer weer op terug kom, omdat ik me 
steeds vaker erger aan de manier waarop we op een 
voetbalveld met elkaar omgaan. Het doel heiligt de 
middelen, sportief gedrag is een uitstervend begrip, 
maar nogmaals ik sta langs de lijn en dan lijken dingen 
soms anders dan ze in werkelijkheid zijn….

Ik wens iedereen aan beide zijden “langs de lijn” een 
heel sportief, respectvol en gezond 2016 toe!!

Malcolm Osseweijer
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