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Welkom bij de leukste club: v.v. Spirit 

Geachte juryleden,

Vanmiddag was u te gast bij voetbalvereniging Spirit in Ouderkerk aan den IJssel. 
U heeft, op basis van het door u vastgestelde draaiboek, een kleine indruk kunnen 
krijgen van het complex, het clubhuis en het enthousiasme wat de club naar onze 
mening tot “De leukste amateurclub van Nederland” maakt. 

We hebben eigenlijk nog meer tijd nodig om u te vertellen en te laten zien waarom 
onze club zo leuk is en wat hieraan ten grondslag ligt, maar ongetwijfeld zal dit niet 
alleen voor ons als een van de vier finalisten gelden. 

Om u ook een blik achter de schermen van v.v. Spirit te geven, hebben wij deze beknopte 
informatiemap samengesteld. In combinatie met datgene wat u vandaag in Ouderkerk 
van ons heeft gezien, kan dit u een compleet beeld opleveren bij de beoordeling van 
onze prachtige vereniging.

Bedankt voor uw komst naar onze club.

Henk Lammertse
Voorzitter v.v. Spirit
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Hoe het allemaal begon!
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De geschiedenis van v.v. Spirit

Voetbalvereniging Spirit is opgericht op 27 oktober 1945 en voortgekomen uit een
jeugdvereniging. Aan de wieg van de club stond de heer Van Roekel, onderwijzer 
aan de christelijke school in de Kromme. In eerste instantie was gekozen voor de naam
D.V.V. oftewel : Door Volharding Verkregen. Pas in een later stadium is deze naam gewijzigd
in v.v. Spirit, omdat bij aanvraag tot toelating als lid van de KNVB bleek dat er al een club
was met de naam D.V.V. Op 20 april 1946 werd de eerste wedstrijd gespeeld op een door
de gemeente aangewezen stuk grond.

In competitieverband werd voor het eerst gespeeld in de competitie van 1948 / 1949, 
toen nog in de Rotterdamse afdeling van de KNVB. De afdeling Gouda had nog niet 
voldoende deelnemers voor een zaterdag competitie. In 1946 bestond v.v. Spirit uit 24 
leden, in 1948 waren dit er 43. In 1956 stond de teller op 110.

Een kantine was er in die tijd nog niet. De kleedruimte werd gevormd door enkele riet-
matten. Met water uit een teil en een emmer konden de spelers zich na afloop van de 
wedstrijd opfrissen. In eerste instantie werd er op blote voeten gevoetbald, omdat ballen 
van net na de oorlog niet tegen voetbalschoenen bestand waren.

In 1954 verscheen het eerste clubblad onder de 
naam “De Treffer”. Deze naam draagt het clubblad 
nog steeds.

In 1956 stemde de gemeenteraad in met de aanleg 
van 1 speelveld op de huidige locatie en op 1 mei 
1960 werd de eerste paal geslagen voor het club-
gebouw, dat op 19 augustus van het jaar er op 
werd geopend. In 1969 komt er een 2e voetbal-
veld en wordt het clubgebouw uitgebreid met een 
nieuwe vleugel, met hierin een bestuurskamer, 
scheidsrechterslokaal en een werkplaats. In 1970 
komt er een lichtinstallatie en kan er ook in de 
avonduren worden getraind. In 1977, v.v. Spirit 
is dan al flink gegroeid, stemt de gemeenteraad 
van Ouderkerk in met het verzoek tot uitbreiding 
van het sportcomplex met 2 nieuwe velden en 
een nieuw clubgebouw. Uiteindelijk wordt het 
volledige nieuwe complex pas 5 jaar later 
geopend, op 24 april 1982.

Ledenlijst uit 1948
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Informatie van onze leden

WoonpLaaTs aanTaL LeDen percenTaGe

Alblasserdam  1
Alphen aan den Rijn  1
Barendrecht  2
Bergambacht  2
Berkenwoude  6
Capelle aan den IJssel  7
Dordrecht  1
Gouda  2
Gouderak  3
Haastrecht  1
Kloosterzande  1
Krimpen aan de Lek  14
Krimpen aan den IJssel  483  57%
Lekkerkerk  9
Nieuwerkerk aan den IJssel  1
Ouderkerk aan den IJssel  305  36%
Rotterdam  10
Spijkenisse  1
Zeewolde  1
Zwijndrecht 1

Totaal  852
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Informatie van onze leden

2 personen zijn 68 jaar lid
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Echte clubliefde

De velden tot in de puntjes verzorgd

Gezelligheid ten top

Ons nieuwe pannaveld

Opening van onze nieuwe kunstgrasvelden

Niets is onze vrijwilligers te veel



V.V. SPIRIT | 9CLUB PRESENTATIE

Basis van de club

De kracht van de club en de basis van de prima sfeer binnen de vereniging ligt in het 
feit dat de vereniging wordt geleid en bestuurd door een grote groep vrijwilligers. Niet 
alleen bestuurlijk, maar ook uitvoerend is het enthousiasme zeer groot. De club wordt 
geleid vanuit het hoofdbestuur met daarnaast het jeugdbestuur. Diverse commissies 
zorgen er verder voor dat er organisatorisch allerlei zaken worden geregeld. 

De onderhoudsploeg, bestaande uit voornamelijk”rustende leden”, staat iedere zaterdag
om 7.00 uur paraat om onderhoud te verrichten aan de gebouwen en de groenvoorziening. 
Het horecateam zorgt er voor, zowel op de doordeweekse avonden als op de zaterdagen, 
dat het ook de inwendige mens aan niets ontbreekt. Verder is er een waarden en normen 
commissie die zich heeft voorgenomen om de club in een tijd waarin waarden en normen 
nog wel eens lijken te vervagen, op dit gebied in de juiste banen te leiden. Daarnaast zijn 
er vrijwilligers die de schoonmaakwerkzaamheden verrichten, jeugdleiders, waspersoneel 
en een activiteiten commissie. Deze laatste groep staat het jaar rond garant voor vele 
activiteiten voor jong en oud. 

De grote inbreng van al deze vrijwilligers heeft er dan ook toe geleid dat v.v. Spirit de 
laatste jaren is doorgegroeid naar wat het nu is, een gezellige vereniging waar ieder lid 
zich zeer welkom en thuis voelt. 

Het is zeker het vermelden waard dat er binnen de vereniging op geen enkele wijze 
financiële vergoedingen worden verstrekt. Wij zijn er dan ook enorm trots op dat wij in 
dit kader ook kunnen beschikken over een uitstekende selectie eerste en tweede elftal 
spelers, die op een prima niveau en met veel inzet en spelvreugde wekelijks uitsluitend 
op basis van clubliefde hun prestaties neerzetten. Over clubliefde gesproken: Ons eerste 
elftal bestaat uitsluitend uit spelers die al vanaf de F-jeugd bij de club voetballen.”

Eén keer in het jaar is er een grote feestavond waarop de club iedere vrijwilliger bedankt 
voor zijn of haar inzet voor het voorbije seizoen.
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“Wie de jeugd heeft... heeft de toekomst.”
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Jeugd staat centraal

“Wie de jeugd heeft... heeft de toekomst”.
een slogan die zeker bij v.v. spirit past.

Dat er veel aandacht aan de jeugd wordt besteed, mag wel blijken uit het feit dat 50% 
van de jeugd bestaat uit jongeren van 0 - 15 jaar.

De jeugd wordt aangestuurd vanuit het jeugdbestuur. Wekelijks zijn talloze vrijwillige 
trainers in de weer om onze jongeren de fijne kneepjes van het voetbal bij te brengen. 
Een eveneens grote groep jeugdleiders zorgen er voor dat de elftallen op zaterdag 
begeleid worden. 

v.v. Spirit beschikt over een voetbalschool waar bijvoorbeeld techniektraining, ukken-
league (5 en 6 jarigen) en zomerclinics worden verzorgd. Jaarlijks vindt er ook een
groots opgezet E- en F-pupillentournooi plaats bij de club. We zijn er als vereniging 
erg trots op dat we vanuit onze jeugdopleiding spelers zien overstappen naar pro-
fessionele verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn Ebi Smolarek en Stefan de Vrij
(beide internationals). Ook nu spelen er bij professionele verenigingen jonge spelers 
die bij v.v. Spirit zijn “opgegroeid”. 

Stefan de Vrij Ebi Smolarek
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“Samen zijn wij Spirit, Geel Wit zit ons in ’t bloed”

Waarden en normen

Kijkend naar het recente verleden is er bij v.v. Spirit de behoefte ontstaan om de voetbal-
cultuur zoveel als mogelijk is, binnen een verantwoord kader te laten plaatsvinden. Temeer 
omdat v.v. Spirit zich profileert als een fatsoenlijke vereniging. De “waarden en normen 
commissie” heeft zich ten doel gesteld om niet alleen (eigen) spelers, maar ook de bezoeken-
de verenigingen, ouders en begeleiders erop te wijzen dat wij als vereniging erg hechten 
aan waarden en normen. Om dit te onderstrepen heeft de commissie “ De Tien v.v. Spirit 
Cultuurwaarden” vastgesteld. De zien er als volgt uit:

De Tien v.v. spirit cultuurwaarden:
•	 Wij	hebben	respect	voor	de	leiding
•	 Wij	respecteren	elkaar	en	onze	tegenstander
•	 Wij	spreken	elkaar	aan,	ook	op	ongewenst	gedrag
•	 Wij	helpen	elkaar	en	zijn	er	voor	elkaar
•	 Wij	zijn	een	voorbeeld	voor	elkaar	en	voor	anderen.
•	 Wij	discrimineren	niet	en	maken	geen	onderscheid.
•	 Wij	leveren	een	sportieve	strijd
•	 Wij	voetballen	samen	met	plezier
•	 Wij	houden	v.v.	Spirit	samen	schoon,	heel	en	veilig
•	 Wij	zijn	trots	op	v.v.	Spirit.

De cultuur binnen en denkwijze van v.v. Spirit en de commissie zal binnenkort worden 
uitgedragen door onze “ukken”. Zij zullen op het veld verschijnen met op hun shirt de tekst: 
“Je bent goed zoals je bent.” Ons complex is voorzien van diverse borden met slogans die 
de leden en de bezoekers wijzen op de waarden en normen zoals de vereniging die voor 
ogen heeft. We zijn er zeker van dat juist dit onderdeel in deze tijd een van de aspecten is 
waar een vereniging niet aan voorbij kan en mag gaan. De commissie laat het niet alleen 
bij teksten, maar spreekt personen ook daadwerkelijk op hun gedrag aan.
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Sociale aspecten

Voetbalvereniging v.v. Spirit heeft een zeer nauwe band met bestuurlijk Ouderkerk, 
maar ook met de middenstand van Ouderkerk en de naburige gemeente Krimpen 
aan den IJssel, waar veel leden vandaan komen. Veel plaatselijke en regionale 
middenstanders zijn dan ook als sponsor aan de club verbonden. 

Op de door v.v. Spirit georganiseerde jaarlijkse sponsoravond, komen veel van deze 
sponsors bij elkaar en worden op deze wijze door de club bedankt voor hun steun in 
het afgelopen seizoen. v.v. Spirit probeert voor deze sponsors ook het een en ander 
terug te doen door producten en diensten bij hen te betrekken. 

Ook mensen die sport “anders” beleven dan de meesten onder ons, krijgen bij v.v. Spirit 
de nodige aandacht. Zo wordt er jaarlijks een G-Clinic georganiseerd voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Deze clinic, waar onze gasten samen met onze 
selectiespelers voetballen en balspellen doen, is een niet meer weg te denken 
evenement in de regio geworden. Goede doelen gaan v.v. Spirit ook niet voorbij. 
Zo is er in het verleden met regelmaat geld ingezameld voor landelijke acties.

Jaarlijkse G-Clinic bij v.v. Spirit
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Jaarlijkse activiteiten

Voetbalvereniging Spirit is meer dan voetbal alleen. Natuurlijk, bij een voetbalvereniging 
draait alles om het voetbal, maar v.v. Spirit heeft in de loop van de tijd zoveel nevenactivi-
teiten georganiseerd en meestal met zoveel succes, dat deze niet meer zijn weg te denken 
binnen de vereniging. Om er even een aantal te noemen:

De derde helft
Met name als het vlaggenschip van v.v. Spirit, Spirit1, 
thuis speelt, is “de derde helft” niet zomaar even een 
biertje happen. Omdat bij een thuiswedstrijd in de 
regel meerdere senioren elftallen thuis spelen, is het 
na afloop van de wedstrijd in het clubhuis een drukte 
van belang. Gezelligheid viert dan hoogtij en ook 
tegenstanders zijn inmiddels bekend met de grandioze sfeer. Niet zelden wordt het thuis-
front gebeld met de mededeling dat “de wedstrijd iets is uitgelopen.” Ook veel uitspelende 
teams komen speciaal nog even terug om een biertje te doen. 

De nacht van spirit
Eens per jaar mag de Spiritjeugd op het complex overnachten. 
Hoe leuk dat wel niet is, laat zich raden.

Feestavond
Eens per jaar organiseert v.v. Spirit een feestavond voor alle leden. Dit vindt in of tegen 
de zomer plaats. Een uitstekende tijd om ‘s avonds tot in de kleine uurtjes op het terras 
te zitten, onder de geur van een brandende barbecue en met de geluiden van de DJ in
het clubhuis op de achtergrond.

Familiedag
Ter afsluiting van het voetbalseizoen kunnen de leden en hun familie mee doen aan vele 
activiteiten die op het complex worden georganiseerd. Menig nat pak, opgelopen in een 
van de vele sloten om het complex, zorgt dan vaak voor de nodige hilariteit. Een dag 
waarop echt gelachen wordt!!

Vrijwilligersavond
De vrijwilligers worden bij v.v. Spirit jaarlijks in het zonnetje gezet op de “Vrijwilligersavond.” 
Muziek, dans en drank zorgen voor een altijd prima sfeer.

sponsoravond
Bedrijven die het hele jaar door de club een warm hart toedragen, worden op de jaarlijkse 
sponsoravond bedankt en kunnen genieten van de georganiseerde activiteiten.
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Klaverjasavonden
De activiteiten commissie organiseert met regelmaat een klaverjasavond. Vooral de 
avonden rond Kerst en Pasen zijn, mede vanwege de vaak heerlijke prijzen, druk bezocht.

Zaalvoetbal
Met regelmaat worden er tijdens de winterstop zaalvoetbalwedstrijden georganiseerd 
in de plaatselijke sporthal.

schaatswedstrijden
Een winters evenement waarbij vele leden het tegen elkaar opnemen op de plaatselijke 
ijsbaan (als het weer het toelaat natuurlijk).

7 tegen 7
Wil je toch nog graag spelen, maar worden de afstanden te groot voor je? Geen nood, 
bij v.v. Spirit kan je op een klein veld uitstekend uit de voeten in de 7 tegen 7 competitie.

Zomerkamp spirit jeugd
Iedere zomer, al vele jaren lang, wordt er een speciaal 
voetbalkamp georganiseerd voor de junioren. Menig 
deelnemer kijkt na afloop alweer vooruit naar het 
volgende kamp. Naast voetbal worden er op het 
kamp ook allerlei andere activiteiten georganiseerd.

sinterklaas
De allerkleinsten worden door de goedheiligman niet vergeten. Eind november is de Sint 
met een aantal Pieten aanwezig op de club. Jeugdleden mogen dan, samen met hun broer-
tje of zusje, bij de sint op bezoek komen. Leuk toch, voetballen met zwarte pieten? En na 
afloop ook nog met een mooi cadeautje naar huis!

G-clinic
v.v. Spirit doet graag iets voor sportieve mensen die niet aan de reguliere competitie kunnen 
deelnemen vanwege hun geestelijke beperking. In de maand oktober wordt er jaarlijks een 
G-clinic georganiseerd, waarbij de selectiespelers geheel in dienst staan van onze gasten. 
Samen maken ze er een echt spektakelstuk van, compleet met een elftalfoto voorzien van 
handtekeningen en een aandenken aan de clinic.
 
Jubilarissen
Personen die al langere tijd aan de club verbonden zijn, worden tijdens de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet. 
Ook kent de club “leden van verdienste.”
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Tot slot

v.v. Spirit... dé club waar groot en klein trots op zijn!

Clublied
Als Club hebben we dromen,    onze jeugd stAAt bovenAAn.die kleedkAmers komen,    dAAr willen wij voor gAAn.538 willen wij eren en ook de ing,    kom op spiritleden en     zing nu AllemAAl mee.

de strijd is gestreden,    Alop het groene veld.de punten zijn binnen,    de rAnglijst opgesteld.wij stAAn AAn de kop,    dAAr is niks meer AAn te doen.wij willen steeds hoger,    en spirit ÉÉn wordt kAmpioen!!
tjAkAA!  tjAkAA!  tjAkAA!

v.v. Spirit is een club waar wij met elkaar erg 
trots op zijn. Wij hopen dat u dit vandaag ook 
heeft ervaren. Natuurlijk zouden we het fantastisch 
vinden als we zouden worden uitgeroepen tot:

Welke club wil dat niet? 
Mocht het niet zo zijn, dan geldt het gelukkig 
voor ons en onze leden sowieso!



Zullen we stoppen
met clubs bezoeken?

Als v.v Spirit niet wint
weet ik het niet meer!!

Supporter van v.v. Spirit



briefpapier . enveloppen . visitekaartjes . uitnodigingen . magazines . mappen .  brochures 
leaflets . ringbanden . boeken . autobelettering . doeken . carwraps . vlaggen . rolbanners 
raambestickering . posters . kleding . pennen . wallcovers . reclameborden . beachflags 

Hoofdsponsor 
van Spirit.

Harmanshoeve 8 -10 • Ouderkerk aan den IJssel

0180 68 32 15 • info@gooscm.nl

drukkerij . print . sign . creatie . websites


