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Van de voorzitter

Onlangs verscheen er een alar-
merend bericht in de landelijke 
dagbladen over het feit dat Ne-
derland over pakweg tien jaar niet 
meer tot de topsportlanden behoort. 
Een wereld- of Europees kampioen-
schap, een olympische medaille, 
over een tijdje kunen we er niet 
meer van genieten, aldus het (niet 
geheel onafhankelijke) onderzoek 
door NOC/NSF.

De reden zou met name liggen in 
het feit dat de breedtesport steeds 
lastiger te organiseren is. Met name 
het gebrek aan vrijwilligers nekt de 
sport op termijn. Door de individu-
alisering van de maatschappij zijn 
steeds minder mensen bereid iets 
voor de samenleving te doen. Over-
heden trekken zich bovendien mas-
saal terug wanneer het om finan-
ciele steun van sportverenigingen 
gaat. Toch zie ik het allemaal wat 
minder somber in, dan dit onderzoek 
wil doen geloven. Uiteraard mer-
ken ook wij dat het voor bepaalde 
functies lastiger wordt vrijwilligers 
te vinden. Trainers voor jeugdteams, 
mensen die eens in de zes (6!) 
weken een middag in de keuken wil-
len staan, onderhouds-mensen en 
scheidsrechters. En ook onze eigen 
gemeente maakt pas op de plaats.

Zoals bekend hebben we de laatste 
jaren enorme bedragen geinves-
teerd om ons complex op te knap-
pen. Een kleine opsomming:
• Renovatie kantine, sanitair, 
 bestuurskamer en verzorging:
 e 50.000,-
• Renovatie acht bestaande 
 kleedkamers: e 100.000,-
• Eigen bijdrage kunstgrasveld 1: 
 e 140.000,-
• Aanleg lichtinstallatie veld 3: 
 e 60.000,-
• Realisatie opleidingscentrum: 
 e 15.000,-
• Nieuw dak clubhuis: e 70.000,-
• Audio, video en bewakings-
 apparatuur: e 10.000,-
• Overige investeringen: 
 e 25.000,-

Een indrukwekkende opsomming 
van investeringen welke wel in 
amper 5 jaar tijd zijn gedaan. En vol-
ledig gefinancierd uit eigen midde-
len. Dat dit mogelijk was heeft alles 
te maken met een gedegen beleid, 
een enorme aanwas van sponsors 
en gulle gevers, en natuurlijk de zo 
belangrijke hulp van vrijwilligers, 
zonder wie deze investeringen nog 
veel hoger uit zouden vallen. De 
gemeente zou heel erg blij met ons 
moeten zijn, te meer omdat dit al-
lemaal op grond die hun eigendom 
is, gebeurt.

In onze directe omgeving zien we nu 
bijna wekelijks berichten verschijnen 
van voetbalverenigingen die de boel 
op gaan knappen of zelfs het hele 
complex willen verplaatsen. Maar 
hier meteen dan maar even de hand 
bij de gemeente ophouden: “we heb-
ben immers geen geld”. Erger nog is 
te horen dat de gemeenten hier niet 
onwelwillend tegenover staan. Onze 
nieuwste investering van de uitbrei-
ding met vijf kleedkamers, welke 
bijna 300.000 euro moeten gaan 
kosten, is wederom volledig zelf ge-
financierd. Een deel hiervan wilden 
we middels een externe lening van 
onze huisbankier financieren die 
hiervoor, logisch na alle banken-
schandalen, wel een garantstelling 
van de gemeente verlangde. Niet 
meer en niet minder. Een garantstel-
ling voor een financieel ijzersterke 
club, met een zeer solide beleid en 
een eigen vermogen van enkele 
tonnen! Maar de gemeente gaf niet 
thuis. Reden: dat doen wij sinds een 
aantal jaren niet meer! Tenenkrom-
mend, zeker als je ziet dat er nu wel 
allerlei clubs, welke de afgelopen 
jaren door financieel wanbeleid 
bijna ter ziele zijn gegaan, aan alle 
kanten geholpen worden. Uiter-
aard zal ik nog eens graag met de 
beleidsverantwoordelijken hierover 
van gedachten wisselen.

Zoals wellicht ook bekend, ben ik 
een groot voorstander van het vrije 
woord. Mits individuen of groepen 

mensen hierdoor niet gekwetst of 
bedreigd worden, vind ik dat men-
sen hun mening mogen ventileren. 
Dat is bij onze club overigens niet 
tegen dovemansoren gezegd. Heel 
veel mensen hebben over heel 
veel dingen een mening en steken 
deze niet onder stoelen of banken. 
Zeker daar waar het gaat om de 
prestaties van ons eerste elftal weet 
iedereen precies te zeggen hoe 
we moeten spelen, met wie, welke 
trainers, en vooral wie niet. Dat mag. 
Als het maar met respect gebeurt. 
En met de gedachte om onze club 
nog mooier te maken. Dat maakt 
de zaterdag langs de lijn zo leuk. 
Cynisme is leuk en kritiek kan zeer 
nuttig zijn. Afbreken en negativiteit 
heb ik echter een broertje dood aan.

En toch ben ik, zoals gezegd, 
hoopvol. We gaan weer mooie 
competities tegemoet. Het complex 
van Spirit is werkelijk het allermooi-
ste van de regio Rijnmond (en zelf 
betaald). We hebben weer heel veel 
mensen bereid gevonden iets voor 
de club te doen (in welke vorm dan 
ook) en, het stemt mij zo gelukkig 
op zaterdag rond te lopen en al 
die leuke en goedwillende mensen 
op ons complex te zien. Voetbal-
lers, groot en klein, man of vrouw, 
ouders, grootouders, broertjes en 
zusjes in de speeltuin. Geweldig! Nu 
alleen nog wat mensen erbij voor 
de eerder genoemde functies en het 
wordt weer een fantastisch seizoen. 
Ik heb er zin in!

Henk Lammertse
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Door: Maarten Tissink

Hoofdtrainer Spirit 1: Richard van Cappellen 
“Ik eis commitment. Ik wil spelers die trots zijn om het shirt van Spirit te dragen” 

Toen Richard van Cappellen (36) ruim een jaar geleden afscheid nam als assistent-trainer van het eerste elftal 
van vv Spirit, deed hij dat met de ambitie om ooit terug te keren als hoofdtrainer van de club uit Ouderkerk aan 
den IJssel. Eerst maar eens wat vlieguren maken. Ervaring opdoen. Te beginnen bij JO19-1, het hoogste jeug-
delftal van Spirit, waar hij als trainer voor het eerst op eigen benen stond. Het liep allemaal anders. Sneller dan 
hij zelf had kunnen vermoeden, keerde Van Cappellen, die als speler grote successen vierde met Spirit, terug 
bij de hoofdmacht. Als hoofdtrainer welteverstaan.

TIMING
“De timing was niet ideaal,” blikt Van Cappellen terug 
op het slot van het afgelopen seizoen. “Het eerste 
stond er beroerd voor, terwijl we met JO19-1 juist in 
de race waren voor promotie.” Toch twijfelde hij geen 
moment toen het bestuur hem, clubman pur sang, ver-
zocht om het seizoen af te maken én hoofdtrainer te 
blijven in het nieuwe seizoen. “Spirit is mijn club. Als ze 
je nodig hebben en vragen, zeg je ja. Zo simpel is het.” 
Van afbreukrisico’s of het gegeven dat starten met een 
degradatie niet fijn is, wil de Ouderkerker niets weten. 
“Joh, het draait helemaal niet om mij. Het gaat om 
Spirit. Dat is voor mij voldoende.” Ook een gebrek aan 
ervaring vormde geen belemmering. “Je krijgt niet heel 
veel kansen om trainer te worden van de club waar je 
bent opgegroeid. Ik wilde die kans met beide handen 
aangrijpen.”

Ondanks een ruime zege in de laatste wedstrijd tegen 
Hellevoetsluis voltrok zich het doemscenario. De uit-
slagen op de andere velden waren dusdanig dat Spirit 
naar de derde klasse degradeerde. “Ik heb vooral 
veel gepraat met de jongens,” vertelt Van Cappellen. 
“Hun vertrouwen was broos. Ze zaten er doorheen. 
Sommigen twijfelden over hun toekomst bij Spirit. We 
hebben geprobeerd om dat slechte gevoel weg te 

nemen en hen nog een boost te geven voor ze 
op vakantie gingen. 

NIEUWE START
Inmiddels is de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen een aantal weken onderweg en heeft 
Van Cappellen een aardig beeld van zijn se-
lectie gekregen. “De A-jeugd heeft de schwung 
van hun afgelopen seizoen meegenomen. Die 
jongens zijn gretig en willen vooruit. Het enthou-
siasme spat ervan af. Het is mooi dat, dat ook 
overslaat op de andere jongens. De jeugdigheid 
zorgt nog wel voor wisselvalligheid, maar ze 
steken er veel energie in en zijn leergierig. Uit-
eindelijk begint het met hard werken en in jezelf 
investeren.”

Van Cappellen eist commitment en toewijding van 
zijn spelers. “Spelen voor Spirit 1 is meer dan alleen 
een leuk wedstrijdje spelen. Ze moeten beseffen 
dat ze het uithangbord zijn van een prachtige ver-
eniging. Dat schept verplichtingen en brengt ver-
antwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten trots 
zijn dat juist zij, uit duizend leden, in het eerste 
mogen spelen. Daarnaast wil ik dat ze nadenken 
over het spelletje. We bereiden de trainingen 
zorgvuldig voor. Achter iedere trainingsoefening 
zit een gedachte. Ze moeten die niet klakkeloos 
uitvoeren, maar zich ook afvragen wat nu de reden is 
van een bepaalde oefenvorm. We reiken ze dingen 
niet zomaar aan, maar hopen dat ze ermee aan de 
slag gaan en we het terugzien op zaterdag.”

REALISME 
Van Cappellen legt uit hoe hij het graag ziet op 
zaterdag. “We willen de tegenstander onder druk zet-
ten. En in hoog tempo en met verzorgd voetbal veel 
kansen creëren. Het publiek vermaken. Daar doe je 
het uiteindelijk voor.” Tegelijkertijd is hij realistisch. 
“We eisen dat iedereen 100% energie in een wedstrijd 
steekt, maar dat betekent niet dat iedereen uit positie 
moet gaan lopen. De organisatie moet te allen tijde 
bewaakt worden. Ik win liever met 2-0 dan 5-3. We 
willen hoog druk zetten, maar als het beter is om wat 

Jan-Willem Baas en Richard van Cappellen
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Door: Maarten Tissink

Hoofdtrainer Spirit 1: Richard van Cappellen 

in te zakken en zo ruimte achter de verdediging te creëren, moeten we dat niet 
nalaten. En opbouwen hoeft niet per se om het opbouwen. Soms is het beter om de 
bal in een hoek achter de verdediging te leggen en van daaruit te gaan voetbal-
len. We spelen komend seizoen bovendien in de derde klasse en daar draait het 
niet altijd alleen maar om mooi voetbal. Daar zal ook gebikkeld moeten worden 
en zullen de mouwen moeten worden opgestroopt. De jongens moeten weten 
dat ook dat van ze gevraagd wordt.”

INDELING
Gevraagd naar de indeling voor het nieuwe seizoen gevraagd, reageert Van 
Cappellen enthousiast. “Prachtige indeling toch. Zeker voor het publiek, met 
al die streekderby’s.” Dat Spirit in die derby’s mogelijk als de te kloppen 
ploeg wordt gezien, zegt Van Cappellen niet zo veel. “Ik weet niet of dat zo 
is. Maar als ze van ons willen winnen, moeten ze dat maar laten zien. Kom 
maar op, wij zijn Spirit. Dat moeten wij ook uitstralen.” 

Waar zijn ploeg in deze indeling staat, vindt de oefenmeester moeilijk te 
zeggen. “Ik denk niet dat er een topfavoriet in deze afdeling zit. Een aantal 

ploegen zal aan elkaar gewaagd zijn. Iedereen zit nog midden in de voorbereiding 
dus het is lastig om te zeggen wie de ploegen zijn om rekening mee te houden. Ik vind 
wel dat wij het aan onze stand verplicht zijn om in de top vier te eindigen.” Is dat niet wat 
voorzichtig? “Nee, dat vind ik niet. Laat duidelijk zijn dat wij zo snel mogelijk weer terug 
willen naar de tweede klasse, maar wij hoeven dit seizoen niet kostte wat kost te promo-
veren. Vergeet niet dat er een aantal spelers zijn vertrokken en dat gat wordt opgevuld 
met spelers uit de A-jeugd. Onze prioriteit is dan ook vooral het bouwen aan een nieuw, 
fris team. Ik doe dat niet alleen. Ik heb goede mensen om me heen, waaronder Jelmer 
Nomen, met wie ik ook vorig jaar samenwerkte, en Kevin van Vliet. We vullen elkaar 
goed aan en houden elkaar scherp.” 

TROTS
“Ik streef er naar dat er binnen nu en een aantal jaar een herkenbaar Spirit staat, waar de 
mensen met plezier naar kijken. Met spelers die trots zijn om het shirt van Spirit te dragen 
en die strijden voor de eer van hun club. Dan ben ik ervan overtuigd dat die promotie vanzelf 
volgt. Dan zou ik de tweede persoon zijn, na Kees van der Poel, die zowel als aanvoerder én 
trainer kampioen wordt met het eerste van Spirit,” besluit de kersverse hoofdtrainer met een 
glimlach.

Maarten Tissink
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WIE IS ANTON DE KONING?
Ik ben 18 jaar en woonachtig in Krimpen aan den 
IJssel en zit in het examenjaar van het VWO op het 
Krimpenerwaard College. Op mijn 5e ben ik bij DCV 
bij de ukken begonnen maar daar had ik het niet zo 
naar mijn zin en dus maakte ik na 1 seizoen de over-
stap naar Spirit. In de eerste jaren speelde ik nooit 
in de hoogste jeugdteams. Ik was wel snel maar pas 
vanaf de B-junioren begon ik ook beter te voetballen 
waardoor ik toen voor het eerst in het hoogste team 
van een leeftijdscategorie ging spelen. Marc van der 
Zee, destijds trainer van C1, was eigenlijk de 1e trainer 
van een selectieteam die zijn oog op mij liet vallen. Hij 
liet mij meedoen met een toernooi met C1 en dat was 
eigenlijk de 1e keer dat ik het gevoel kreeg dat er 
misschien toch meer inzat dan een carrière in 
de lagere teams. 

JE THUISSITUATIE IS ANDERS
DAN ANDERS
Dat klopt inderdaad. Mijn ouders 
zijn gescheiden en mijn vader woont 
voornamelijk in Friesland. Mijn moe-
der lijdt aan MS en doordat mijn 
oudere zus het huis al uit is ben ik 
feitelijk mantelzorger. Ik kook, regel 
het huishouden en doe de boodschap-
pen. Samen met school en Spirit zorgt 
dat voor een volle agenda. Toen het vo-
rig jaar een tijd slechter met mijn moeder 
ging heb ik het begin van het schooljaar  
grotendeels gemist maar gelukkig kon het  
op school zo geregeld worden dat ik het 
vorige schooljaar in 4 vakken examen heb 
kunnen doen en dit schooljaar in de overge-
bleven 4 vakken. Anders was het eigenlijk 
niet te doen.  Gelukkig gaat het nu weer wat 
beter met haar en ook op school gaat het 

goed. Ik denk erover om na mijn examen bouwkunde 
te gaan sturen in Delft. Exacte vakken liggen me het 
best en een beroep als architect spreekt me erg aan.    

IN JOUW SITUATIE IS HET VOETBAL 
OOK ECHT EEN UITLAATKLEP

Dat klopt wel al was het een paar jaar 
geleden toen ik in de B-junioren 

speelde ook een tijdje zo dat ik 
me minder kon motiveren om te 
trainen en regelmatig trainin-
gen oversloeg. Maar de laatste 
seizoenen is het inderdaad een 
goede uitlaatklep en het speelt 

natuurlijk mee dat we de af-
gelopen 2 jaar een erg leuk 
en hecht team hadden met 
JO19 en beide seizoenen 

tot het eind speelden voor 
promotie.

HOE HEB JE DE STAP NAAR 
DE SENIOREN ERVAREN EN 
WAT ZIJN JE PERSOONLIJKE 

AMBITIES?
Je merkt dat je fysiek meer 

aan de bak moet en 
dat het vooral sneller 

gaat, je hebt gewoon 
minder tijd dan in de 
jeugd. En het is een 
nadeel dat ze me nu 
bijhouden, haha. Door 
een paar wedstrijden 
vorig seizoen met -23 
en ook de keren dat 
ik eind vorig seizoen 
meetrainde met de 
selectie heb ik er al 
wel een beetje aan 
kunnen wennen en 
wist ik wat me te 
wachten stond. Er 
spelen ook behoor-

lijk wat jongens in de 
A-selectie waar ik in 
de jeugd mee samen 
heb gespeeld en dat 
maakt de overgang 
toch makkelijker. Mijn 

Door: Jan-Willem Baas

Back: Anton de Koning
Wellicht dat u hem vorig seizoen als eens over de rechterflank zag sprinten in JO19-1 (A1 in de  volksmond). 
In dat succesvolle team van de huidige hoofdtrainer Richard van Cappellen maakte hij veel indruk en dus 
maakte hij deze zomer de overstap naar de A-selectie waar hij gaat proberen een basisplaats te veroveren. 
Tijd voor een nadere kennismaking.

MIJN DOEL IS OM 
DE VASTE RECHTS-
BACK VAN SPIRIT 1
TE WORDEN
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Vervolg: Interview Speler Spirit 1

doel is om de vaste rechtsback van Spirit 1 te worden. 
In de persoon van Sander Kalkman is er serieuze 
concurrentie, dat is duidelijk. In de voorbereiding heb 
ik ook geroken aan de positie van linksback maar dat 
vind ik toch erg lastig als rechtsbenige speler. Mocht 
de trainer me er neerzetten dan ga ik er uiteraard voor 
maar de rechterkant heeft duidelijk mijn voorkeur.

WAT BETEKENT SPIRIT VOOR JOU
Het is duidelijk meer dan alleen een vereniging waar 
je enkel naartoe gaat om te trainen en te spelen. Veel 
jongens waar ik mee speel zijn vrienden geworden en 
als ik op de club kom dan heerst er een soort familie-
gevoel. Buiten je teamgenoten om ken je een hoop 
mensen en dat is zeker niet overal zo. Een vriend van 
me speelde vorig jaar bij Alexandria in de jeugd en 
kende enkel zijn ploeggenoten en trainers. Na afloop 
van de trainingen en wedstrijden  was er geen sprake 
van een ‘derde helft’, iedereen ging er meteen van-
door. Wat dat betreft is het bij Spirit een stuk leuker!

DURF JE EEN VOORSPELLING TE DOEN WAT 
SPIRIT 1 BETREFT
Ik weet  weinig van de tegenstanders dus een voor-
spelling is lastig maar ik hoop met Spirit binnen niet al 
te lange termijn de stap naar de 2e klasse te maken. 
We hebben een jonge talenvolle spelersgroep en 
enthousiaste en gedreven trainers dus wat dat betreft 
zijn alle ingrediënten aanwezig om er de komende 
jaren iets moois van te maken.

Jan-Willem Baas

LEDENVERGADERING V.V. SPIRIT 

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen van de vergaderingen 
  van 7-11 2016 en 24-5 2017   

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag penningmeester

 6. Verslag Kascommissie

 7. Benoeming leden Kascommissie

 8. Uitreiking ereprijzen en jubilea

Willem Visser, secretaris v.v. Spirit

 9. Jaarverslag voorzitter

 10. Bestuursverkiezing: aftredend doch herkiesbaar: 
  René Boers, 
  Marc Advocaat 
  Ina van Duijvendijk

 11. Waarden en normen commissie   
  
 12. Vaststellen van de Begroting 2017/2018
  in combinatie met de vaststelling van 
  de contributie

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

MAANDAG 13 NOVEMBER 2017   |   AANVANG 20.00 UUR
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Door: Henk Lammertse

Uitbreiding Spirit complex

De afgelopen jaren is er al veel vernieuwd en verbe-
terd op ons fraaie complex. Door de groei zoals we 
die de laatste jaren hebben doorgemaakt, ontstond 
er sterk behoefte aan uitbreiding van de facilitei-
ten. Meer kleedkamers, archiefruimte, opslag voor 
kleding en andere spelmaterialen, en wellicht een 
uitbreiding van de verzorgings- en herstelruimte. 

Vorig jaar is met de hulp van enkele bouwkundigen 
en architecten een ruwe schets gemaakt. Wanneer 
we het een los gebouw zouden maken, zouden we 
in overleg moeten met de tennisclub om de oefen-
kooien wellicht te verplaatsen. Het briljante idee 
ontstond om het nieuwe gebouw te integreren in het 
huidige gebouw waarin o.a. de kleedkamers 9 t/m 
12 en de werkplaats voor de onderhoudsploeg in zit. 
Gelukkig vonden we de architect die ons clubhuis 30 
jaar geleden ontwierp (Leen Lammens, broer van ons 
erelid Henk Lammens) bereid hierin mee te denken 
en een ontwerp te maken. Bram Baas (vader van 
ons bestuurslid Technische Zaken Jan Willem) was 
bereid de technische overview te houden en vanuit 
zijn achtergrond het project te begeleiden. Daar-
naast zijn er weer heel veel mensen bezig ook deze 

uitbreiding weer tot een ware droom om te zetten. 
Maar op het gevaar dat we hele belangrijke mensen 
overslaan, wil ik hierbij toch wel 3 hele belangrijke 
namen noemen die ongelofelijk veel tijd in dit project 
hebben gestoken: Dick van Duijvendijk, Cees van 
Vliet en Huib van Olderen. Wat een kanjers zijn dit 
geweest voor dit project. Daarnaast hebben ook de 
leden van de onderhoudsploeg zich regelmatig bezig 
gehouden met de nieuwbouw, onder andere het dak 
en grondwerk (Bas (incl. een gratis zwemles), Kees, 
Jan, Wiggert, straatwerk (Rinus), verfwerk (Aart, Wim), 
timmerwerk (Mart) en alle overige werkzaamheden 
(Floor, Rups, Dirk vd H) en natuurlijk alle andere 
mensen die ik hier vergeten ben (bijvoorbeeld de 
hele ploeg die op 1 zaterdag het hele dak er hebben 
afgesloopt). Het bestuur en daarmee alle leden is 
trots om dit soort mensen in ons midden te hebben. 
Het gehele project is begroot op €275.000. Mede 
door de grote inzet van onze eigen mensen ziet het 
er naar uit dat we hier ruim binnen blijven.

De verwachting is dat in de loop van het 4e kwartaal 
de uitbreiding van ons complex officieel geopend 
kan worden.
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Door: Gert Visser

Sportvrienden

Voorspellingen en analyses. De voetbalsport leent 
zich hier uitermate voor. Iedereen heeft tenslotte een 
mening, en zeker over voetbal. Aan het begin van een 
nieuw voetbalseizoen en de selecties zijn samengesteld 
wordt aan de analistentafels, langs de lijn, in voetbal-
kantines en bij de koffieautomaten de verwachtingen 
besproken. 

Hoe snel meningen en analyses kunnen 
veranderen maakt het zo boeiend. Aan het 
begin van de competite in het betaalde 
voetbal was het voor vele ‘kenners’ al 
lang duidelijk. De grote drie gaan het 
weer uitmaken, hoewel PSV in vele voor-
spellingen niet zoveel kansen werden 
toegedicht. En  misschien FC Utrecht, 
Vitesse en AZ als outsiders. 

En dan opeens is er wedstrijddag 6 van 
de competitie. Alle meningen en analyses 
kunnen opeens worden bijgesteld. Want wat 
gebeurde. Zowel Feyenoord als Ajax verloren 
hun thuiswedstrijd van respectievelijk NAC en Vitesse. 
En PSV, dat won met 1-7 van PSV. En AZ, dat verloor 
thuis van Excelsior. En nog opmerkelijker, Vitesse won 
van Ajax terwijl het een paar dagen daarvoor van ama-
teurclub Swift had verloren.  Zeg het maar... wie had dat 
voorspeld? 

Uitslagen en analyses hebben meestal maar een houd-
baarheidsdatum van één week. Dat maakt voetbal nu 
zo interessant en is er altijd weer nieuw voer om over te 
praten. Eerst crisis in Eindhoven, dan in Amsterdam, en 
nu ook in Rotterdam? Waarschijnlijk is dat over een paar 
weken weer geheel anders. Ik weet het wel zeker, niets 
opportunistischer dan de voetbalwereld.     

Ook op ons niveau voorspellen en analyseren wij ´Spi-
ritkenners´ er natuurlijk volop op los. Na een dramatisch 
verlopen seizoen, een zwakke voorbereiding en uitscha-
keling in de beker zijn de vooruitzichten vooralsnog niet 
zo positief. In het algemeen zijn veel Spiritvolgers niet zo 
optimistisch over het nieuwe seizoen. Een lastige inde-
ling met veel derby´s gaat ongetwijfeld voor een interes-
sante competitie zorgen, maar om weer zomaar naar de 
tweede klasse terug te keren is niet zo eenvoudig. Het 
voetbal in de derde klasse ligt ons niet, zo hoor ik vaak. 

Ik heb ook een mening. Ik ben namelijk erg positief 
over de huidige selectie. Waarom? Gewoon een goed 
gevoel. Er zit in deze groep volgens mij veel potentie. 
Allereerst is het een jonge en ambitieuze groep jongens 
met een enthousiaste trainersstaf die deze jongens al 
vanuit de opleiding kent. Het zal ongetwijfeld met vallen 
en opstaan gaan, maar dat Spirit er uiteindelijk weer 

bovenop komt en richting tweede klasse gaat staat voor 
mij als een paal boven water. Is het niet dit seizoen, dan 
zeker in de komende jaren.

In de eerste wedstrijd bij VVOR lag de gemiddelde leef-
tijd ongekend laag. Wij kunnen daar kritisch over zijn, 

want waar zijn die ervaren dertigers die vrijwel 
alle andere tegenstanders in hun gelederen 

hebben? Die zijn er gewoonweg niet vanwege 
allerlei redenen. Dan moet je het 

doen met jonge jongens. Nou en, 
het zijn in ieder geval liefheb-

bers, dat straalt er vanaf. En 
dan is er al aan de voornaam-
ste voorwaarde voldaan. Er 
is toch niets mooier dan dat 
er op de eerste wedstrijddag 

van de competitie gewoon een 
viertal nieuwe jongers uit Spirit A1 

van vorig jaar in de selectie zit. 

De eerste competitiewedstrijd ging verloren 
en er werd er al gekeken naar de achterstand die we 
opliepen op streekploegen. Beste sportvrienden, het 
is totaal niet interessant wat je tegenstanders doen. 
Alle ploegen zullen tegen nederlagen oplopen. Ook 
discussies over het niveau van scheidsrechters en de 
kwaliteit van kunstgras- of grasvelden is allemaal niet 
zo interessant. Het gaat erom dat je iedere week een 
betere voetballer en een beter team wordt. De resulta-
ten komen dan vanzelf. Trainer Richard van Cappellen 
is met zijn spelers op een uitstekende manier bezig en 
is volgens mij is de selectie zo het ideale uithangbord 
van onze prachtige vereniging. We willen toch jongens 
opleiden voor ons eerste elftal? Ik voorspel dat onze 
clubzanger Eddy Offerman dit seizoen het Spiritlied vele 
malen zal vertolken... ‘En Spirit 1 gaat naar de top’...

Over opportunisme gesproken. Onlangs stond ik bij een 
pupillenwedstrijdje te kijken en al na een paar minuten 
riep een leider tegen een klein mannetje dat hij meer 
‘over de bal moest kijken’ en ‘de zijkanten wat beter 
moest benutten’. We hebben het hier over F-pupillen. 
Twee opdrachten in één minuut. Even later scoorde 
hetzelfde mannetje met een geweldig afstandsschot 
vanaf 30 meter hoog in de touwen. En dat terwijl er aan 
de zijkanten toch vele spelertjes vrij stonden. Ik keek 
naar de leider die als een gek juichte. Opeens waren 
alle opdrachten kennelijk vergeten. 

Ik wens iedereen een fantastisch voetbalseizoen met 
vele meningen en analyses... maar waak voor opportu-
nisme. Met Spirit komt het best wel goed… 

Gert Visser



Even voorstellen:

A-Selectie v.v. Spirit 2017 / 2018

Richard van Cappellen
Trainer Spirit 1

Michael Osseweijer
Keeperstrainer

Marc van der Zee
Trainer Spirit 2

Bastiaan Haasnoot
Doelman

Jelmer Nomen
Assistenttrainer Spirit 1

Jan Moerman
Elftalleider Spirit 1

Rob Rink
Assistenttrainer Spirit 2

Max van Herk
Doelman

Kevin van Vliet
Assistenttrainer Spirit 1

Jan Kooij
Ass. Scheidsrechter Spirit 1

Eli Rook
Ass. Scheidsrechter Spirit 2

Victor van Dort
Verdediger

Diede de Leeuw
Keeperstrainer

Marcel Nobel
Verzorger Spirit 1

Henk Ceelen
Verzorger

Timme van Hof
Verdediger
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Kevin Kriek
Verdediger

Arjan van Velzen
Verdediger

Stef Rietveld
Verdediger

Robbin Brouwer
Middenvelder

Sander Kalkman
Verdediger

Lars v/d Wijngaard
Verdediger

Tim van der Zee
Middenvelder

Remmert de Geus
Middenvelder

Anton de Koning
Verdediger

Joeri Heeling
Verdediger

Sander Goudriaan
Middenvelder

Arne Geneugelijk
Middenvelder

Roy Valk
Verdediger

Christian Deelstra
Verdediger

Mark Geneugelijk
Middenvelder

Eric Jansen
Middenvelder
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Ferri Rietkerk
Middenvelder

Tom van Zwienen
Aanvaller

Max Overdijk
Aanvaller

Danny van der Poel
Middenvelder

Bob van der Veen
Aanvaller

Giorgio Getrouw
Aanvaller

Raoul Haliwela
Aanvaller

Julian Rook
Aanvaller

Jort Hulscher 
Aanvaller

Kevin Guttink
Aanvaller

Marc van der Zee
Aanvaller

Daniél Bierings Navarrete
Aanvaller
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Jelaino Fonseca
Aanvaller
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We hebben vandaag een “dubbelinterview” met 
Hoofdtrainer vrouwen- en meidenvoetbal Frank van der 
Hoeven en met Daniëlle Boer, trotse aanvoerster van 
het nieuwe Vrouwen 1 team van vv Spirit.

Frank is al jaren een bekend gezicht bij de jeugd van 
Spirit als jeugdtrainer. Behalve de meiden jeugdteams 
traint hij op dinsdag ook het Vrouwenteam. Daarnaast 
is deze liefhebber ook nog trainer van de Meiden onder 
13 van onze samenwerkingspartner Excelsior.

Danielle voetbalt dit jaar voor het eerst bij Spirit en is 
behalve laatste vrouw in het Vrouwenteam ook de aan-
voerster. De eerste wedstrijden heeft ze laten zien dat 
ze niet voor niets de aanvoerdersband draagt. 

We zijn benieuwd hoe zij beiden het begin van het 
seizoen hebben ervaren en hoe ze aankijken tegen de 
stormachtige ontwikkeling die het meidenvoetbal bij 
Spirit momenteel doormaakt.

KUNNEN JULLIE ALLEBEI EERST EENS VERTELLEN 
OVER JE VOETBAL- OF TRAINERS CARRIER EN HOE 
JE BIJ SPIRIT TERECHT BENT GEKOMEN?

Danielle:
Mijn voetbalcarrière startte al op jonge leeftijd. Ik was 
elke zaterdag te vinden bij de voetbalclub waar mij 
vader destijds speelde. Toen ik 10 jaar oud was ben ik 
zelf begonnen met voetballen bij VV Lekkerkerk. Toen 
ik stage ging lopen moest ik stoppen met voetballen, 

dit was verschrikkelijk. Ik ben bij Spirit terecht gekomen 
door mijn oude teamleden. Ze vertelden mij over de 
oproep en vroegen of ik ook mee wilde doen, ze heb-
ben mij meteen over kunnen halen. Ik ben blij dat ik ben 
meegegaan!

Frank:
Ik loop al 8 jaar rond bij VV Spirit, sinds het moment dat 
mijn zoon is gaan voetballen. Eerst heb ik de begelei-
ding van de ukken gedaan daarna ben ik het trainers-
vak ingerold. Eerst een paar jaartjes meegedraaid bij 
Spirit en daar ook mijn pupillentrainers cursus gehaald. 
Op een gegeven moment ben ik daarnaast ook naar 
een andere club gegaan namelijk mijn oude club de VV 
Gouderak. Daar ben ik met mijn neus in de boter geval-
len en mijzelf ontwikkeld tot wat ik nu ben.

En nu toch weer Spirit, eigenlijk nooit weg geweest, 
ik heb altijd in al die jaren op Gouderak nog wel een 
team op Spirit begeleid als trainer en als leider. Tevens 
begeleid en train ik dit jaar de meiden selectie onder de 
13 bij SC Excelsior.

DANIELLE, HOE BEVALT VOETBALLEN BIJ SPIRIT JE 
TOT NU TOE?
Ik heb het erg naar me zin, het is leuk en vooral erg 
gezellig!

FRANK, JE BENT SAMEN MET TJC INGRID SNIJDERS 
VERANTWOORDELIJK VOOR HET TECHNISCH 
BELEID BIJ HET MEIDENVOETBAL, HOE BEVALT 
DAT EN WAAROM HEB JE BESLOTEN JE JUIST 
DAARVOOR IN TE ZETTEN?
Ingrid Snijders en ik doen het natuurlijk niet alleen, we 
hebben een leuke en scherpe groep trainers en bege-
leiders waardoor het mij persoonlijk erg bevalt. Bij de 
meiden is een hoop te halen en te winnen en ze zijn erg 
leergierig. Dat zie je terug op de training. 

DANIELLE, KUN JE EENS OMSCHRIJVEN HOE HET 
GLOEDNIEUWE SPIRIT VROUWEN 1 ERUIT ZIET?
De meiden zijn allemaal zo spontaan, ieder is bijzonder 
op haar manier. 

FRANK, KUN JE OP JOU BEURT ONS IETS VERTEL-
LEN OVER DE 5 JEUGD MEIDENTEAMS DIE SPIRIT 
NU HEEFT? HOE LOOPT HET DAAR?
We hebben een jongste team de MO-9: een leuk begin-
nend team, ze zijn nog erg speels maar dat hoort bij de 

Interview met de Hoofdtrainer Meidenvoetbal en met de aanvoerster van het Vrouwenteam

Meidenvoetbal groeit en bloeit 
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat het vrouwen- en meidenvoetbal bij vv Spirit inmiddels goed op de 
kaart staat met een goed gestructureerde organisatie en veel enthousiaste trainers en leiders. De club heeft 
daarmee daad bij word gevoegd toen het zei dat Meidenvoetbal bij Spirit niet meer mag ontbreken en een zeer 
voorname rol moet gaan spelen. 

Daniëlle Boer en Frank van der Hoeven



Vervolg: Meidenvoetbal groeit en bloeit 

“BIJ DE MEIDEN IS
EEN HOOP TE HALEN
EN TE WINNEN”

leeftijd. We hebben twee teams in de MO-11 klasse, som-
migen beginnend maar ook met een aantal speelsters 
die al aan het tweede seizoen bezig zijn. En ook hebben 
we dit jaar een MO-13, een zeer leergierig team. De oud-
ste meiden de MO-17 daar hebben we ons handen vol 
aan, de meiden zitten namelijk in de pubertijd. Maar wat 
dan wel weer mooi is, dat een aantal van deze meiden 
ook weer mee helpen op de training van de jongere 
meiden. Het is erg fijn dat ze dat doen voor de club.

WAAROM IS HET VOLGENS JULLIE HET HEBBEN 
VAN VROUWEN- EN MEIDENVOETBAL BELANGRIJK 
VOOR EEN CLUB ALS SPIRIT?

Danielle:
Spirit is een grote club, ik vind dat het vrouwenvoetbal 
dan ook niet mag ontbreken. Er word erg veel voor ons 
gedaan door o.a trainers Bas, Frank Thomas en Robert 
daar zijn wij erg blij mee!

Frank:
Spirit is een grote club met mogelijkheden en daar 
hoort gewoon Vrouwen-en meidenvoetbal bij: punt.

DANIELLE, WAT ZIJN JULLIE VERWACHTINGEN 
VAN DIT SEIZOEN, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN DE 
LIJNEN? 
Ik verwacht en hoop dat we erg ver kunnen komen 
in de competitie, we zijn nu al een hecht team dus 
daar kan het niet aan liggen. Als we elkaar eenmaal 
gevonden hebben binnen de lijnen, zijn we niet meer te 
stoppen!

FRANK, WAT ZIJN JOU VERWACHTINGEN ALS 
TRAINER?
Mijn verwachtingen dit jaar zijn dat een ieder lol beleeft 
aan het spel  voetbal, want het is zo leuk. En als trainer  
hoop ik mij te ontwikkelen tot een nog betere trainer. 
Dit zijn open deuren natuurlijk maar ik meen dit wel. 
Voorbeeld: we hebben nu voor het eerst een Vrouwen-
team en als zij zich ontwikkelen en aan het eind van het 
jaar gewoon lekker doorgaan dan hebben we als club 
enorm gewonnen.

BIJ SPIRIT IS ALLES TOP GEREGELD: SCHITTERENDE 
ACCOMMODATIE, PRACHTIGE KANTINE, VELE SPON-
SORS, GOED MATERIAAL, PRACTHIGE VELDEN. KUN 
JE VERTELLEN HOE JE DIT HELPT ALS SPEELSTER OF 
TRAINER OM OPTIMAAL TE PRESTEREN?

Danielle:
Eens, er worden veel leuke dingen georganiseerd op 
de club voor jong en oud. Helaas speel ik hier nog niet 

lang genoeg om hier goed op in te kunnen gaan, maar
als ik alle verhalen mag geloven zijn er veel positieve 
reacties!  

Frank:
Doeltjes, hesjes, ballen, velden, twee keer in de week 
trainen: het is zo gewoon bij Spirit, maar daar komt wel 
wat bij kijken. Dus ja alles is aanwezig en dat maakt het 
zeker gemakkelijk. Je gaat het pas beseffen als je bij 
andere clubs in de keuken mag kijken.

TOT SLOT, WAAROM MOETEN ALLE VROUWEN EN 
MEIDEN DIE MISSCHIEN TWIJFELEN ZICH ZO SNEL 
MOGELIJK AANMELDEN BIJ DE LEUKSTE AMATEUR-
CLUB VAN NEDERLAND, VV SPIRIT

Danielle:
Omdat ons Vrouwenteam een erg leuk team is, we 
respecteren elkaar en luisteren naar elkaar. Buiten dat 
is het erg gezellig onderling. Mochten we niet winnen, 
word de 3e helft ALTIJD gewonnen! Dus twijfel niet en 
kom een keer mee trainen! 

Frank:
Voetbal is een leuke sport, waar je lekker veel beweegt 
en lol hebt met elkaar en nieuwe vriendinnetjes kunt 
maken. Spirit is een goed geleide club in een prettige, 
veilige omgeving, waar je als ouder je kind heerlijk kunt 
laten sporten. Dus inderdaad: twijfel niet en kom een 
keer meetrainen.

Bas Jonker
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Boven v.l.n.r.: Jan Moerman (Elftalleider Spirit 1), Henk Ceelen (Verzorger Spirit 2), Marcel Nobel (Verzorger Spirit 1), Mark Geneugelijk, Anton de Koning, Marc van der Zee, Jort Hulscher, Bastiaan Haasnoot, 

Max van Herk, Giorgio Getrouw, Daniél Bierings Navarrete, Sander Goudriaan, Tim van der Zee, Jelaino Fonseca, Eli Rook (Ass. Scheidsrechter Spirit 2), Jan Kooij (Ass. Scheidsrechter Spirit 1). Midden v.l.n.r.: Joeri Heeling, 
Tom van Zwienen, Roy Valk, Remmert de Geus, Stef Rietveld, Arne Geneugelijk, Kevin van Vliet (Ass. trainer Spirit 1), Diede de Leeuw (Keeperstrainer), Michael Osseweijer (Keeperstrainer), Lars v/d Wijngaard, 

Bob van der Veen, Timme van Hof, Raoul Haliwela, Ferri Rietkerk, Danny van der Poel. Onder v.l.n.r.: Robbin Brouwer, Julian Rook, Kevin Guttink, Christian Deelstra, Eric Jansen, Jelmer Nomen (Ass. trainer Spirit 1), 
Richard van Cappellen (Trainer Spirit 1), Marc van der Zee (Trainer Spirit 2), Rob Rink (Ass. trainer Spirit 2), Max Overdijk, Kevin Kriek, Sander Kalkman, Victor van Dort, Arjan van Velzen
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Door: Henk Lammertse

Heel veel nieuwe sponsors...

Dat Spirit een levendige vereniging is, is wel bekend binnen de wijde regio. Dat dit gevolg heeft voor het aantal 
leden is ook helder. Maar ook steeds meer sponsors hebben de voetbalclub uit Ouderkerk weten te vinden om 
met financiële ondersteuning de club tot een bloeiende en aantrekkelijke vereniging te maken. Wij geven u een 
overzicht van de nieuwe sponsors, of sponsors die hun contract weer verlengd hebben.
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Jan Monemius 
Mul BV
Pakketsponsor Spirit JO17-1 / JO17-2

Jan Duel
Dekker Transport
Hoofdsponsor v.v. Spirit

Leon Spek
Bomenwacht Nederland
Pakketsponsor Jeugdtrainers & leiders

Richard van der Waal 
Machinefabriek van der Waal
Pakketsponsor Jeugdtrainers & leiders

Marcel Goos
Goos Reclamemakers
Hoofdsponsor v.v. Spirit

Harry Brands
Controlin BV
Hoofdsponsor v.v. Spirit

Wim van der Velden
Van der Velden Assurantiekantoor
Shirtsponsor JO15-3

Cees Jan Kwakernaak 
FACET
Topsponsor v.v. Spirit

Marco de Jager 
Gego Expert
Pakketsponsor Spirit JO19-1
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Cees Spek
C. Spek & Spek Kozijn Techniek
Topsponsor v.v. Spirit

Henk Vergeer
Plus Vergeer
Topsponsor v.v. Spirit

Onno Terlouw
Harvest Promogifts
Topsponsor v.v. Spirit

Leen Schakelaar
Scherp Verpakkingen
Pakketsponsor Spirit

Arie Sterk
Mark Kozijntechniek
Pakketsponsor Spirit JO15-1

Michel Diesveld
TruMarine
Topsponsor Spirit Dames 1

Pieter de Hon
De Hon Verhuur
Pakketsponsor Spirit 7

Gert Ronde
ING
Hoofdsponsor v.v. Spirit

Aart-Jan Snoei
A. Snoei Installatie
Pakketsponsor Spirit 4

Bas Kraan
B-K IT Solutions
Pakketsponsor Spirit 7

- CameRamona (JO8-1), 
- De Drie Maenen (Spirit 3), 
- Eetcafé de Bruin (Spirit 5) 
- Onderhoudsbedrijf 
  van Beveren (JO10-1) 
hebben ook een contract 
ondertekend, hier zijn 
helaas nog geen foto’s van, 
deze volgen in de volgende
editie van De Treffer en 
zijn binnenkort te zien op
onze social media kanalen.

Wim Star
Teken- en adviesbureau Star BV
Pakketsponsor Spirit JO13-1
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Door: Malcolm Osseweijer

Allrounder Michael Osseweijer

Foto: 
Erwin Spek Fotografie

Naam:  Michael Osseweijer
Geboren: 03-01-1992 
Spirit sinds: 1997
Positie:  Keeper
Clubs: Spirit / Excelsior / Feyenoord / Spirit
Functie(s): - Assistent-Scheidsrechter KNVB / 
 - Assistent Trainer A-selectie / Keepers         
 - Trainer JO19
Studie:  Bachelor Bouwkunde
 Master Construction Management & 
 Engineering, TU Delft 
 
Ik weet natuurlijk niet of het uniek is voor Spirit, maar 
het was heel leuk om mijn eigen zoon te intervie-
wen en onderstaand verslag met iedereen te delen. 
Een kleine inleiding op onderstaand verslag van het 
interview gebaseerd op bovenstaande feiten. Michael 
betrad op 5-jarige leeftijd het terrein aan de Sport-
laan in Ouderkerk a/d IJssel, om er daarna vele vrije 
uren door te brengen. Zelfs in de 4 jaar dat Michael in 
Rotterdam, als keeper het doel van, in eerste instan-
tie Excelsior Rotterdam en in het laatste jaar bij de 
junioren van Feyenoord A1, mocht verdedigen, was 
hij nog steeds regelmatig bij Spirit te bewonderen. 
Dit voornamelijk om zijn 2e hobby op voetbalgebied, 
het leiden van wedstrijden, uit te kunnen oefenen. 
Scheidsrechters, waar altijd een gebrek aan is, maar 
waarvan mijn moeder altijd al zei, ook al was de leids-
man in onze ogen nog zo slecht, “zonder die man kan 
er geen wedstrijd worden gespeeld”.

Nog voordat Michael als keeper de overstap maakte 
naar Excelsior Rotterdam heeft hij al regelmatig wed-
strijden gefloten bij jeugdteams van Spirit. Toen hij zelf 
nog bij de D-tjes speelde is hij begonnen met het lei-
den van E- en F-pupillen wedstrijden. Uiteindelijk heeft 
Michael samen met nog meer jonge Spirit-leden een 
pupillen scheidsrechters cursus van de KNVB gevolgd, 
die toentertijd werd gegeven bij DCV. 

Michael ging, naast de pupillen wedstrijden, steeds 
vaker junioren wedstrijden fluiten en toen hij nog in 
Spirit C1 speelde floot hij met enige regelmaat B en 
A junioren. Toen hij bij Excelsior ging keepen, floot hij 
daar ook de oefenwedstrijden van de lagere teams. 
Bij Spirit nam de doelverdediger doordeweeks de 
fluit nog regelmatig ter hand voor het begeleiden van 
oefenwedstrijden. In die periode heeft hij de officiële 
scheidsrechter cursus met goed gevolg doorlopen. 
Vanaf dat moment mocht onze keeper ook officiële 
wedstrijden van zowel junioren als senioren begelei-
den. Tijdens zijn eerste optreden bij een seniorenwed-
strijd werd de jonge Hbo-student in het kader van de 
opleiding door Lennard Broere gecoacht. “Ik kan me 

ook nog goed herinneren dat Bas Jonker mij in het 
veld in bescherming nam, door om respect te vragen 
voor de jeugdige scheidsrechter en dat ik in die wed-
strijd mijn eerste gele kaart uitdeelde, iets dat ik nooit 
graag heb gedaan, want ook als scheidsrechter sluit 
je een wedstrijd het liefst zonder kaarten af”.

Na 3 mooie jaren bij Excelsior kreeg Michael de 
kans om het laatste jaar in de jeugd bij Feyenoord 
aan de slag te gaan. Mede dankzij keeperstrainer 
Joop Hiele en coach Jean-Paul van Gastel was het 
een fantastisch jaar om mee te mogen maken in de 
Eredivisie, aldus onze TU-student, die er voor koos 
om eerst een opleiding HBO Bouwkunde in Rotterdam 
te combineren met (4x) trainen en wedstrijden spe-
len bij Feyenoord om vervolgens een master aan de 
TU te starten. Toen bleek dat er geen vervolg in het 
betaalde voetbal in zat, besloot hij om weer terug te 
keren naar Spirit en de strijd met Bas Haasnoot aan 
te gaan. Hierdoor kreeg hij ook weer wat meer tijd 
om wedstrijden te fluiten aan de Sportlaan. Er werd 
met enige regelmaat een beroep op hem gedaan 
om als scheidsrechter op te treden en toen is hij zich 
ook meer gaan bemoeien met het begeleiden van 
scheidsrechters.

Nog even een leuk weetje: “In tegenstelling tot wat 
veel mensen nog altijd denken, heb ik nog nooit 
een officiële wedstrijd voor de KNVB gefloten”. Alle 
wedstrijden die Michael heeft gefloten waren als 
vereniging scheidsrechter van Spirit. Er is slechts 
één uitzondering op voorgaande en dat was tijdens 
een wedstrijd van Spirit B1, toen de scheidsrechter 
geblesseerd raakte en het duel niet kon afmaken. 
Toen Michael het terrein betrad had de scheids-
rechter net aangegeven dat hij niet meer verder 
kon en dat het duel gestaakt moest worden. 
Michael had op dat moment net met één been 
het terrein betreden, toen er luidkeels vanaf de 
tribune verzocht werd om de wedstrijd over 
te nemen. Met instemming van de tegen-
standers heeft hij toen de wedstrijd als 
officiële scheidsrechter afgemaakt.

Vier seizoenen lang maakte Mi-
chael als keeper deel uit van de 
A-selectie met als hoogtepunt zijn 
competitie debuut voor Spirit 1 
op een volgepakt Sportpark 
tegen DCV. De wedstrijd 
zelf eindigde in een kleine 
deceptie, doordat onze 
jongens deze enerverende 
pot vrij kansloos met 4-1 
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verloren. Maar dit was nog lang 
niet zo erg als wat er 2 weken 
later gebeurde, toen een on-
gelukkige botsing met Sander 

Kalkman eindigde in een gebro-
ken neus en 6 weken rust ople-

verde. Dit kostte hem tevens zijn plek 
als 1e keeper, die terecht weer door 

Bas Haasnoot werd opgeëist en 
het seizoen werd als keeper 

van het 2e afgemaakt. 

In die periode overwoog 
Michael al om iets voor de 
KNVB te gaan doen. Als 
hij zelf zou blijven spelen 
zou hij als scheidsrechter 

voor de KNVB geen jeugd-
wedstrijden kunnen fluiten op 

zaterdag. Dit zou automatisch 
betekenen dat hij aangesteld zou 

worden voor seniorenwedstrijden in 
de laagste klasse van het zondagvoet-

bal. Hij had natuurlijk eigenlijk alleen 
maar ervaring met het fluiten van 
jeugdwedstrijden en zag het eigenlijk 
niet zitten om de stap naar het seni-
oren voetbal op zondag te maken. 
Doordat hij naast het fluiten voor 
Spirit ook regelmatig op toernooien 
in de regio gevraagd werd om te 
acteren als scheidsrechter en/of 
assistent scheidsrechter, kwam 
hij in aanraking met die kant van 
de arbitrage. Van een collega-
scheidsrechters had hij begrepen 
dat je als assistent scheidsrechter 
sneller op hoog niveau kon gaan 
acteren en heeft toen besloten 
om dat traject te volgen. Op 
die manier kon Michael op een 
hoger niveau instromen binnen 
de arbitrage van het zondagvoet-
bal en tegelijkertijd op zaterdag 
lekker blijven voetballen. De idee 
was eigenlijk om het maar eens 
een jaartje te gaan proberen, 
maar hij had niet verwacht dat 
het allemaal zo snel zou gaan. 
Ongeveer anderhalf seizoen 
werd het voetballen op zaterdag 

gecombineerd met het assis-
teren langs de lijn in de 

zondag hoofdklas-

se. Aan het einde van het seizoen, dat begon met het 
debuut in Spirit 1, werd Michael, naar hij later hoorde, 
mede door toedoen van Pieter Vink (ex scheidsrech-
ter en bestuurslid Noordwijk) voorgedragen voor het 
Talenten Traject Betaald Voetbal (TTBV). 

De rest is geschiedenis, inmiddels loopt de bijna af-
gestudeerde student alweer bijna een jaar mee in de 
Master Class Betaald Voetbal (MC) en staat hij onder 
contract bij de KNVB. Hij heeft inmiddels al bij vele 
Jupiler League wedstrijden en zelfs bij 2 wedstrijden in 
België mogen assisteren. Zijn debuut was op de Toe-
komst, waar hij ooit nog eens met Feyenoord A1 wist 
te zegevieren (0-1) over het Ajax A1 van o.a. Warner 
Hahn en Nicolai Boilesen, om te assisteren bij Jong-
Ajax tegen RKC. Zijn ambities reiken natuurlijk verder, 
maar hij zal nu vooral geduld moeten hebben en 
ervaring opdoen in de Jupiler League om de volgende 
stap te (mogen) maken. Voor alle duidelijkheid is het 
niet zo dat Michael nu ook de overstap kan maken 
naar scheidsrechter, want dan zou hij gewoon weer 
onderaan moeten beginnen. Hoewel de scheidsrech-
ter niet kan zonder zijn assistenten zijn het 2 totaal 
gescheiden trajecten. Zo kan een assistent scheids-
rechter ook nooit als 4e official opereren op nationaal 
niveau. Voorts is het zo dat alleen de scheidsrechter 
Kuipers en Makelie, die op het hoogste niveau van de 
UEFA acteren, op nationaal niveau een vast koppel 
vormen met hun assistenten, de rest rouleert. 

Michael heeft ook een tijdje de jeugd scheidsrechters 
van Spirit begeleidt en hij wil natuurlijk graag zijn op-
gedane ervaringen delen met andere mensen, maar 
gezien zijn andere activiteiten binnen de club en het 
feit dat hij binnenkort gaat afstuderen aan de TU Delft, 
noopt hem ertoe om keuzes te maken en heeft hij wat 
afstand genomen. Toch zegt hij zelf: “ik zou bij deze 
een oproep willen doen aan alle pupillen en junioren 
van Spirit om er over na te denken of het fluiten van 
een wedstrijd voor jou een uitdaging zou kunnen zijn”. 
Het heeft sowieso 2 voordelen. Ten eerste leer je alle 
spelregels in de praktijk te brengen en ten tweede 
maak je het leven van de persoon die binnen de club 
de scheidsrechters regelt een stuk aangenamer als hij 
uit een grotere pool van scheidsrechters kan putten. 
De tijd dat een vrijwillige vader de fluit ter hand nam 
ligt natuurlijk al ver achter ons en er wordt zelfs, mede 
dankzij Facet, officiële kleding aan de scheidsrechters 
aangeboden. Hoe mooi is het om als een manager in 
de dop, een wedstrijd naar volle tevredenheid van alle 
spelers en toeschouwers te leiden. Het draagt bij aan 
je ontwikkeling als mens en je doet er indirect iets nut-
tig mee richting je club.

Malcolm Osseweijer
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SPORTIEVE AMBITIES 
In het amateurvoetbal is het een gegeven dat je met 
een minder gevulde sponsorpot niet op het aller-
hoogste amateurniveau kunt acteren. In de top van 
het amateurvoetbal gaan enorme bedragen om. Spe-
lers worden ieder jaar ‘gehaald’ en fors betaald. 

Spirit kan zich niet meten met verenigingen uit de 
hoogste klassen, maar dat wil niet zeggen dat de 
club geen ambities heeft voor een hoger niveau. 
Zeker wel! Ook Spirit wil met haar selecties op een 
zo hoog mogelijk niveau acteren, maar wil daarnaast 
aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor recrea-
tieve voetballers, nu en in de toekomst. 

VERENIGINGSCULTUUR
Spirit speelt met de eerste drie seniorenteams op een 
hoog niveau en datzelfde geldt voor de hoogste ju-
niorenteams. Spirit heeft deze hoge sportieve status 
vooral te danken aan haar verenigingscultuur, een 
gevoel van verbondenheid tussen leden, vrijwilligers 
en supporters in alle geledingen. Daarin schuilt de 
werkelijke kracht van de club. Het is mede daarom 
dat Spirit, soms tegen de landelijke trend in, meer 
teams en met name juniorenteams mag inschrijven 
bij de KNVB. Een tendens die overigens alleen nog 
voor clubs in groeikernen op gaat en uniek is voor 
een vereniging uit een betrekkelijk kleine gemeente. 
Het is de taak van het bestuur om deze cultuur in 
stand te houden en er voor te zorgen dat de club 
financieel gezond blijft. 

Nieuwe spelers, die zich bij Spirit aanmelden, doen 
dat omdat zij graag bij Spirit willen spelen en deel uit 
willen maken van de Spirit familie. Kenmerkend is dat 
veel selectiespelers tijdens of na hun actieve periode 
een taak willen vervullen binnen de club, hetzij als 
scheidsrechter, trainer, begeleider etc. 

BINDING
Naast de seniorenafdeling bezit Spirit een grote juni-
oren-, pupillen- en ukken afdeling met een zeer posi-
tieve uitstraling. Veel jeugdvoetballers uit de streek 
willen graag bij Spirit spelen en daar is de club trots 
op. Jeugdtrainers recruteert Spirit waar mogelijk uit 
eigen geledingen. Oud-selectiespelers kunnen als 
geen ander het Spirit gevoel overbrengen en wij 

sluiten aan bij de woorden van Johan Cruijff die al 
jaren zegt dat jeugdige voetballers getraind moeten 
worden door de beste voetballers uit de club. Bij hun 
overgang naar de senioren krijgen de jonge voetbal-
lers, al naar gelang hun capaciteiten, altijd de kans 
zich in een selectieteam te manifesteren. 

Ieder voetbalseizoen stappen wel een aantal A-
junioren over naar de hoogste seniorenselecties. 
Zo blijft het Spirit gevoel in stand en het is vooral 
daarom dat tientallen vrijwilligers steeds weer bereid 
zijn de handen voor de club uit de mouwen te steken. 
Zij die op de velden staan moeten een gezonde en 
herkenbare binding met de achterban hebben, dat is 
waarnaar we altijd blijven streven.

FACILITAIR KADER
Misschien wel tegen de verdrukking in houdt Spirit 
vast aan het standpunt dat zij geen betalingen dan 
wel onkostenvergoedingen aan spelers verstrekt. Het 
kan niet zo zijn dat voetballers in vertegenwoordi-
gende teams ‘vreemden’ zijn voor de overige leden. 
Dat is een duidelijke keuze. Spelen in de Topklasse is 
daardoor waarschijlijk een utopie. 

De keuze houdt ook in dat goede, ambitieuze spelers 
die op een hoger niveau willen spelen en daarvoor 
mogelijk een vergoeding ontvangen nooit tegenge-
houden mogen worden. 

Spirit streeft er wel naar door middel van goede 
facilitaire voorzieningen het voor alle selectiespelers 
zo aantrekkelijk te maken. Het voorgaande betekent 
overigens niet dat Spirit niet openstaat voor nieuwe 
spelers van buiten. Integendeel, iedere voetballer 
die zich kan vinden in de cultuur die bij Spirit heerst 
is van harte welkom. Het facilitair kader dat Spirit 
selectiespelers biedt mag er zijn. Kleding, trainings-
materialen, begeleiding en medische verzorging zijn 
goed geregeld. 

COMMISSIE SPONSORING EN PR
Om bovenstaande zaken het hoofd te bieden be-
staat de Commissie Sponsoring en PR. Hoofdtaak 
van de commissie is door het aantrekken van spon-
sors zoveel mogelijk middelen te genereren om de 
club op het huidige niveau te kunnen laten acteren 

Een voetbalvereniging kan niet bestaan zonder bijdragen van sponsors. Hoewel Spirit een groot aantal leden 
heeft en de kantine veel opbrengt zijn de inkomsten hieruit niet voldoende om de financiële huishouding van 
de club rond te krijgen. Sponsoring is daarom noodzakelijk. Inmiddels heeft de vereniging ±900 leden en zijn er 
dit seizoen ruim 50 teams ingeschreven bij de KNVB. Spirit is een sterk merk en daarom willen veel bedrijven 
uit de regio zich aan Spirit binden om de club te ondersteunen. 

Door: De Sponsorcommissie

Sponsorkader v.v. Spirit

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. De Rabobank steunt de sporten waar we allemaal

graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort voetbalvereniging Spirit 

door klein te
beginnen. 

De top
kunnen

bereiken 
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Vervolg: Sponsorkader v.v. Spirit

en waar mogelijk bij te dragen aan het bereiken 
van een hogere klassering. Naast inkomstenwer-
ving heeft de commissie ook tot taak de uitstraling 
van de club door middel van goede PR te vergroten 
en de relaties met de bestaande sponsors te onder-
houden en te intensiveren. Spirit heeft tenslotte ook 
veel te bieden.

BESTEDING SPONSORGELDEN
Het grootste deel van de sponsorgelden komt ten 
goede aan de exploitatie van de gehele vereniging. 
Het gaat dan om de opbrengsten uit reclameborden, 
advertenties, wedstrijdballen, link op de website en 
andere specifieke activiteiten zoals de jaarlijkse huis 
aan huis verkoop van de bekende Spirit cakes.

DE SPONSORMOGELIJKHEDEN:

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

ONDERNEMERSCLUB 
VRIENDEN VAN SPIRIT:
Een interessant zakelijk platform 
van ondernemers uit diverse 
branches. Tijdens een aantal 
bijeenkomsten en bedrijfsbezoe-
ken welke verspreid over het jaar 
plaatsvinden, kunt u uitgebreid 
netwerken met andere onderne-
mers. Het lidmaatschap bedraagt 
E 500,- per jaar. Van dit bedrag 
gaat 50% naar de A-selectie (voor 
trainingskampen e.d.) en wordt 
de andere helft besteed aan 
activiteiten die ten goede komen 
aan de ondernemersvereniging 
zelf. Via de digitale nieuwsbrief 
“De Treffer Zakelijk” welke 3 à 
4 keer per jaar verschijnt, bent u 
bovendien in de gelegenheid om 
uw bedrijf te presenteren.

BORDRECLAME:
Kosten voor een normaal recla-
mebord (305 x 65 cm) E 175,- per 
seizoen. Een groot reclamebord 
(610 x 65 cm) kost E 350,- per sei-
zoen (plus eenmalige aanmaak-
kosten, een bord zelf aanleveren 
kan natuurlijk ook. Vraag wel 
even naar de aanleverspecifi-
caties). Andere afmetingen zijn 
natuurlijk ook mogelijk. Neem 
voor meer informatie contact op 
met de sponsorcommissie.

ADVERTENTIES DE TREFFER:
Het clubblad verschijnt 3x per 
seizoen. De Presentatiegids 
verschijnt als eerste nummer aan 
het begin van het voetbalseizoen. 
De oplage bedraagt 1000 ex. per 
editie en is geheel in full colour. 
De kosten van de advertenties zijn: 
Pagina: E 300,-  1/2 pagina: E 175,- 
1/3 pagina: E 145,-  1/4 pagina: 
E 125,-  1/6 pag: E 85,-

CLUB VAN 50
Op deze manier kunnen mensen 
die sympathiek staan tegenover de 
manier waarop Spirit de voetbal-
sport bedrijft, de vereniging extra 
ondersteunen. De extra inkom-
sten, thans E 50,- per lid, worden 
gebruikt om de faciliteiten voor de 
hoogste selecties en de jeugd in 
het algemeen zo optimaal moge-
lijk te maken. Leden van de Club 
van 50 maken overigens zelf de 
bestedingskeuze. Alle leden krij-
gen informatie over de besteding 
van hun bijdrage. Alle leden zijn 
zichtbaar op het bord in de kantine.

WEBLINK:
Op onze site kunt u een weblink 
plaatsen (E100,-). Dit betekent 
dat uw bedrijfslogo op onze 
website komt te staan waardoor 
bezoekers door middel van uw 
logo aan te klikken direct worden 
doorgelinkt naar uw website.

BALSPONSORING SPIRIT 1:
Door middel van schenking van 
een wedstrijdbal (E 100,-) helpt u 
mee de kosten van het spelmate-
riaal te drukken. In het program-
maboekje ‘t Treffertje op de wed-
strijddag, op de website en via de 
geluidsinstallatie, wordt aandacht 
aan de sponsor geschonken.

SHIRTSPONSORING
Vanaf 2014 zijn we als club over 
op een geheel nieuwe kledinglijn, 
waarbij wij hebben gekozen voor 
het oer-Hollandse merk Quick. 
Heeft u interesse in shirtsponso-
ring neemt u dan contact op met 
de sponsorcommissie.

Wilt u meer informatie over spon-
sorzaken? Stuurt u dan een mail 
naar sponsorzaken@vvspirit.nl of 
neemt u contact op met een van 
onze commissie leden.

SPONSORCOMMISSIE:
Gerrit Slob 06 39148661
Jeffrey van Vuuren 06 42235889
Richard v/d Waal 06 51146987
José van Rooijen 06 41135548
Ronald Boertje 06 20484524
Ester Rongen 06 23898178
Bas Kraan 06 48787402
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Van de jeugdvoorzitter

Daar gaan we!!

Bij het uitkomen van deze presentatie gids staan we aan de vooravond van het seizoen 2017/2018. Uiteraard zijn 
we benieuwd wat dit seizoen ons allemaal weer gaat brengen. Zoals ik in mijn bijdrage aan het einde van het vori-
ge seizoen heb geschreven hebben we vorige seizoen van de KNVB het certificaat ‘ lokale jeugdopleiding ’ mogen 
ontvangen. Dit hebben we gekregen omdat we aan een aantal voorwaarde hebben voldaan. Er zijn echter nog een 
aantal punten ter verbetering aangedragen en daar gaan we in het komende seizoen volop mee aan de slag. Het 
uiteindelijk doel dat we daarmee hebben is om iedereen bij Spirit aan de ene kant met plezier te laten voetballen 
waarbij iedereen op zijn eigen niveau een betere voetballer kan worden. Aan de andere kant willen we echter ook 
dat dat potentiele selectie spelers nog intensiever begeleid gaan worden zodat uiteindelijk ons eerste beter wordt. 
Met name dit laatste is wel een verandering.

Foto: 
Erwin Spek Fotografie

Ik zat onlangs een column van 
Thijs Zonneveld te lezen over de 
toekomstverkenning Sport van het 
Sociaal cultureel plan bureau. Thijs 
maakte zich in deze column naar 
mijn mening terecht zorgen over 
het feit dat we kampioen zitten zijn. 
Hierdoor is het naar zijn mening (en 
ik deel die mening volledig) droevig 
gesteld met de top- en breedte 
sport in Nederland. Zoals het 
onderzoek laat zien zitten jongeren 
gemiddeld 10,5 uur per dag, nemen 
de motorische vaardigheden verder 
af, sporten migranten en lager 
opgeleiden nog minder, daalt het 
aantal uren bewegingsonderwijs en 
verslechtert onze concurrentie posi-
tie in de topsport. Dit wordt voor-
namelijk veroorzaakt doordat er 
veel te weinig wordt geïnvesteerd 
in sport. Omdat dit onderwerp me 
zeer aan het hart gaat ben ik maar 
eens het onderzoek verder gaan 
lezen. Volgens dit onderzoek heeft 
‘de sport’ de volgende opgaven:
1. Meedoen, verenigingsleven en 
 sociale cohesie bevorderen
2. Gezondheid bevorderen door 
 te bewegen
3. Talenten ontwikkelen, presteren 
 en prijzen winnen
4. Meeleven met onze sporters en 
 het beleven van evenementen

AD 1 - Wij hebben naar mijn mening 
met zijn allen een prachtige vereni-
ging. Wat mij echter opvalt is dat er 
echter ook een grote groep is die 
niet meedoet aan het verenigings-
leven. Hierdoor wordt het steeds 
lastiger om het hoge voorzieningen 
niveau te handhaven. We komen 
bv mensen tekort die in de keuken 

willen staan of die activiteiten wil-
len organiseren of die een training 
willen verzorgen voor hun kind. Wij 
moeten met zijn allen dit probleem 
moeten tackelen willen we het 
hoge niveau kunnen blijven hand-
haven. Daarnaast is het gewoon 
leuk om iets met zijn allen neer te 
zetten. Hierbij dus ook de oproep 
om de handschoen op te pakken 
om een bijdrage te leveren aan 
onze club.

AD 2 - Met het voetballen bij Spirit 
proberen wij een bijdrage te leve-
ren aan de gezondheid van de jon-
gens en meisjes. Wat echter opvalt 
is dat we in alle categorieën steeds 
meer te maken krijgen met bles-
sures. Wij hebben sinds kort een 
samenwerking met Topsport Krim-
pen en de blessures lijken veelal 
voort te komen uit de verminderde 
motoriek van de kinderen. Wij 
gaan samen met Topsport krimpen 
aan de gang om te proberen hier 
enige voortgang in te boeken zodat 
de kinderen nog meer kunnen 
genieten van voetbal. Daarnaast 
is voetballen een  goede manier 
om bv op gewicht te blijven of een 
goede conditie te krijgen.

AD 3 - We zijn ook een sportver-
eniging en daarmee is het ook be-
langrijk dat we onze talenten gaan 
ontwikkelen. Zoals ik hierboven al 
heb beschreven is dit ook één van 
speerpunten die uit het overleg met 
de KNVB naar aanleiding van de 
certificering is gekomen. 

AD 4 - Dit is een breder probleem 
wat voor een club als Spirit lastig 

is op te lossen. Wat mij echter wel 
opvalt is dat de politiek in Ne-
derland staat vooraan als er een 
Nederlandse sporter wint maar niet 
de bereidheid heeft om te investe-
ren in die sporters of evenementen 
(tot op bepaalde hoogte). Een mooi 
voorbeeld van het niet investeren 
in evenementen is hoe het initiatief 
om de Olympische Spelen van 
2024 naar Nederland te halen 
werd afgeschoten. Naar mijn 
mening een prachtige mogelijkheid 
om Nederland op de kaart te zetten 
als Topsport land en de mogelijk-
heid om kinderen te inspireren om 
te gaan sporten.

Dit alles overschouwend is er nog 
een weg te gaan om de mensen 
uit Nederland uit hun luie stoel te 
krijgen. Ik ben na een paar weken
zon echter weer tot op het bot 
gemotiveerd om het Spirit zo te 
regelen dat we aan bovenstaande 
opgaven voldoen en zo een 
steentje bijdrage aan 
een sportiever en 
gezonder Nederland. 
En het mooie is dat 
we daar bij Spirit 
met zijn allen iets 
aan kunnen doen.

Marc Advocaat
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Door: Jan-Willem Baas

Nieuwe trainers en verzorger

Dat er op het trainersvlak de nodige veranderingen 
hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden 
zal niemand zijn ontgaan. Zaterdag 16 september jl. 
werden, voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen 
Woerden,  de overeenkomsten met de nieuwe hoofd-
trainer Richard van Cappellen en zijn assistenten 
Jelmer Nomen en Kevin van Vliet getekend. 

Na 3 jaar assistent te zijn geweest bij Spirit 1 onder 
Kees van der Poel  werd Richard vorig seizoen hoofd-
trainer van Spirit -19 met Jelmer als assistent. Na een 
zeer sterke 2e seizoenshelft werd de nacompetitie be-
haald waarin ook prima werd gepresteerd en  ook de 
finale werd behaald. Helaas bleek Capelle uiteindelijk 
te sterk. Zowel de ontwikkeling van het team als van 
de spelers afzonderlijk vielen dusdanig op dat dit het 
bestuur  heeft doen besluiten Richard te banaderen 
om hoofdtrainer te worden van Spirit 1.

Richard is reeds in het bezit van het diploma Uefa C/ 
TC3 en verwacht in januari 2018 het diploma Uefa B / 
TC2 binnen te halen.

Ook bij de medische staf zijn er veranderingen. Marcel 
Nobel heeft de plaats van Jacob Pols overgenomen 
als verzorger van Spirit 1. Henk Ceelen, bij velen 
vooral bekend van zijn drogisterij en zijn wielrenacti-
viteiten, heeft de opengevallen plek van Marcel als 
verzorger van Spirit 2 overgenomen. 

Daarnaast zal Rob Rink, oud-speler van o.a. Spirit 1 en 
2, komend seizoen als assistent van Marc van der Zee 
gaan fungeren. 

Michael Osseweijer, welke ook tot de technische staf 
van Spirit 1 is toegetreden kon door zijn activiteiten als 
grensrechter in het betaald voetbal niet aanwezig zijn.

Het bestuur van Spirit is verheugd dat het dat het deze 
trainers en verzorger aan zich heeft weten te binden 
en wenst hen het komende seizoen alle succes.

Op de foto v.l.n.r.: Henk Ceelen, Kevin van Vliet, Richard van Cappellen, Jelmer Nomen en Jan-Willem Baas
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Sinds 2011 voert VV Spirit een actief waarden en normen beleid. De aanleiding was niet zoals je wel vaker ziet 
een lijst van incidenten, maar eerder het hoog houden van onze ‘goede’ naam. Maar hoe doe je dat dan pre-
cies? Hoe hou je het veilig en gezellig? Ook als je club groeit, zoals bij VV Spirit het geval is. En op welke zaken 
heb je invloed?   

Door: Anita van Ast

Samen zijn wij Spirit

Deze vragen waren toentertijd de 
aanleiding om in kaart te brengen 
waar onze club voor staat. Enkele 
tientallen clubleden werden bena-
derd hierover met ons mee te den-
ken. Mensen die uit alle geledingen 
van de club kwamen. Zowel spelers 
als ouders, jong en oud, vrijwilligers 
van de bar en de werkploeg, maar 
ook scheidsrechters en trainers. Met 
elkaar hebben we in kaart gebracht 
wat VV Spirit nu eigenlijk uniek 
maakt. En tegelijkertijd hebben we 
stil gestaan bij wat er niet goed gaat 
als het gaat om waarden en normen 
en ongewenst gedrag op en buiten 
de velden. Want ook bij VV Spirit 
vindt ongewenst gedrag plaats. 

Dit bleek een mooi startpunt voor 
het nog altijd actieve Waarden 
en Normen Beleid. Eigenlijk is dit 
precies gegaan zoals de dingen 
vaak bij VV Spirit gaan. We doen ze 
met elkaar en voor elkaar. Immers, 
samen zijn wij Spirit. Sinds die tijd 
is een onafhankelijke waarden- en 
normencommissie actief met een 
signalerende, corrigerende en advi-
serende rol. De commissie is samen 
met het ( jeugd) bestuur met name 
actief op het preventieve vlak, maar 
schroomt ook niet op te treden te-
gen ongewenst gedrag. De insteek 
is daarbij altijd gericht op het stimu-
leren van een gedragsverandering. 
Het is de bedoeling iets te leren 
en iedereen verdient in principe 
een tweede kans. Dit blijkt goed te 
werken. Het is niet alleen gebleven 
bij het opzetten van een Waarden 
en Normen Commissie. Ook in de 
communicatie is ons beleid zicht-
baar gemaakt. Vaste bezoekers van 
onze club zullen de onderstaande 
borden ongetwijfeld herkennen. 
Op verschillende borden langs de 
velden en in de kantine staan SIX 
WORD STORIES waarin bezoekers 
en spelers de uitgangspunten van 
het beleid terug kunnen vinden. 

BEN JIJ JE MOND DE BAAS?
Hoe uit je als speler, leider of ouder 
je ongenoegen of teleurstelling? En 
wanneer zijn opmerkingen binnen 
of buiten de lijnen verbaal agres-
sief? Waar ligt precies die grens? VV 
Spirit is de afgelopen jaren samen 
met de waarden- en normencom-
missie en het ( jeugd) bestuur actief 
het gesprek aan gegaan met trai-
ners, leiders en met spelers. Elkaar 
kunnen en durven aanspreken op 
grensoverschrijdend verbaal gedrag 
blijkt niet altijd gemakkelijk en vergt 
constante aandacht. Alleen samen 
kunnen we de sfeer op en rond de 
velden sportief houden.
 
IK GEEF DE SCHEIDS GEEN 
ONGELIJK
(Vermeende) dubieuze beslissingen 
van een scheids- of grensrechter 
vormen vaak aanleiding voor frus-
tratie van spelers en toeschouwers. 
Deze frustratie kan leiden tot ver-
baal en fysiek geweld. VV Spirit wil 
hierop alert blijven. Naast het op-
leiden en begeleiden van de eigen 
( jeugd) scheidsrechters hoort hierbij 
ook het aanspreken van spelers en 
supporters op hun gedrag richting 
scheidsrechters en vlaggers.

WE WILLEN ALLEMAAL WEL 
STEFAN ZIJN
Het betaald voetbal heeft een be-
langrijke voorbeeldrol als het gaat 
om sportiviteit en respect. VV Spirit 
heeft met Stefan de Vrij een echte 
‘fair-play voetballer’ op nationaal en 
internationaal niveau. Hij heeft een 
grote voorbeeldfunctie. De six-word 
‘Wij willen allemaal wel Stefan zijn’ 
is tegelijkertijd een kwinkslag naar 
de droom van iedere jeugdspeler (of 
zijn of haar ouders) om profvoetbal-
ler te worden…

JE BENT GOED ZOALS JE BENT
Dit sluit aan bij de filosofie waar het 
jeugdvoetbal bij Spirit op gebaseerd 

is. Kinderen moeten plezier hebben 
in het voetballen en dat is de basis 
om beter te leren voetballen. Bij VV 
Spirit dragen de Ukken shirts met 
de six-word ‘Je bent goed zoals je 
bent’. Zo laat Spirit zien dat als kin-
deren plezier hebben en gestimu-
leerd worden om dingen uit te pro-
beren en fouten mogen maken, zij 
dan vanzelf hun voetbalkwaliteiten 
verbeteren. Iedereen kan daarbij 
zijn of haar eigen plafond bereiken, 
ongeacht aanleg of niveau. Bij Spirit 
telt iedereen mee, of je nu in het 10e 
of in het 1e elftal speelt.

GEEL WIT ZIT ONS IN ‘T BLOED
Jaarlijks vragen we actief aandacht 
bij trainers en leiders voor omgaan 
met ongewenst gedrag. We bespre-
ken op deze avonden met elkaar 
actuele casuïstiek en gaan actief 
in gesprek over waar de grens ligt. 
De kernwaarden die we in 2011 
gezamenlijk geformuleerd hebben 
blijken nog altijd actueel en een 
goede houvast hierbij.  

Laten we ook dit seizoen weer sa-
men alert zijn op ongewenst gedrag 
zodat we de ‘goede’ naam van onze 
club hoog houden. Of we nu thuis 
spelen of uit. Of we nu langs de lijn 
staan of op het veld. Of we nu in de 
kantine staan of in de kleedkamer 
zitten. Samen zijn wij Spirit! Geel wit 
zit ons in ’t bloed. 

Foto’s: 
Erwin Spek Fotografie



De persoonlijke 
juridische supporter

www.legaltree.nl

Quality is personal
Legaltree werkt uitsluitend met senior advocaten die minimaal  
acht jaar ervaring hebben. Zo kunnen we u de hoogst mogelijke  
professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht garanderen.

Wij werken binnen een organisatiestructuur en cultuur van het 
‘nieuwe werken’. Hierdoor is sprake van een zeer praktische en 
kosteneffectieve organisatie met een hoge kwaliteitsnorm. 

Legaltree is een kwaliteitskeurmerk: een uniek advocatenkantoor  
met uitmuntende advocaten én een inspirerende cliëntgerichte 
visie. Met meer dan 20 partners leveren wij op persoonijke titel 
maatwerk aan nationale en internationale cliënten. 

Belt u mij gerust voor een persoonlijk kennismakingsgesprek indien 
u een juridisch vraagstuk heeft. t

mr. E.L.J. Bruyninckx 

T +31 182 76 45 76
eunice.bruyninckx@legaltree.nl

Door: Cees van Vliet

De Harde Kern

De harde kern treurt nog steeds om het degraderen 
naar de derde klas. Daar horen wij niet. Het lag niet 
alleen aan de trainer. Het lag niet aan de begeleiding 
of het materiaal. Er werd op alle fronten te lichtzinnig 
gedacht. Een reeks gelijke spelen is een reeks punten-
verlies, het komt wel, als we volgende week maar…. 
Zus en zo, als. Balen! Enkele halve zolen proberen je te 
troosten met al die leuke streekduels die er aankomen. 
Het is gewoon niet leuk, en of het leuk kan worden zal 
vadertje tijd ons wel leren.

Op het moment dat ik bovenstaande treurnis beschrijf 
sloopt de orkaan Irma Sint Maarten en omstreken. Zulk 
enorm natuurgeweld kennen wij gelukkig niet. Toch wil 
ik wel even het fenomeen ‘’weer’’ aansnijden. Aansnij-
den doe je een taart, hoewel het wel ‘’snijdend’’ koud 
kan zijn. Of bloedheet. 

Onze lichaamstemperatuur bedraagt ongeveer 37 
graden en dan is het strandzand knap heet onder je 
blote voeten. Je kan wel een ei bakken op de motor-
kap, rare uitspraak. Als het zo heet is ga je toch geen 
ei bakken? Dan neem je bijvoorbeeld ijsbergsla of een 
diepvriesmaaltijd. Het weer dus. De Griekse filosoof 
Aristoteles bedacht het woord ‘’meteorologie’’, de we-
tenschappelijke naam voor de studie van het weer. De 
aanleiding tot dit onderwerp komt voort uit het feit dat 
mij een ballonvaart is aangeboden. Op zich is dat niet 
zo bijzonder maar het ‘’weer’’ bepaald of er gevaren 
kan worden. Met vaart een afspraak gemaakt en eind 
mei (2017) zou de happening plaat vinden. In verband 
met de windrichting word des-middags +- 3 uur de plats 
van opstijgen doorgegeven. In mijn geval werd het een 
afgelasting. Te veel onberekenbare wind belette deze 
eerste poging. Bij de tweede poging stonden we al in 
Gorkum toen het begon te regenen en we huiswaarts 
gingen zonden een ballon gezien te hebben. Na wind 
en regen kwam zonneschijn. 

Op 19 juni, een mooie warme zomerdag kregen we te 
horen dat de ballonvaart was afgelast vanwege de 
te hoge temperatuur. Dit vraagt enige uitleg. Piet en 
Helga, en nog wat andere weermannen en vrouwen, 
hadden al voorspeld dat de avondtemperatuur tussen 
de 25 en 30 graden zou behouden. Het opstijgen van 
een luchtballon is afhankelijk van warme ingeblazen 
lucht die lichter is dan afgekoelde buitenlucht.

De buitenlucht was die avond dermate hoog dat er on-
voldoende stijgvermogen te verkrijgen was. Afwachten 
dan maar weer.

28 augustus was de dag van de waarheid. Bijna wind-
stil zonnig weer en het bericht dat we in Beesd gingen 
opstijgen. Op dat veld in Beesd arriveerde 3 luchtballo-
nen die nagenoeg gelijktijdig zouden opstijgen. Mij was 
de grootste toebedeeld. Met 27 vaargenoten in de pas-
sagiersmand en rechtstandig omhoog. Door de geringe 
wind verplaatste de ballon zich maar 10 km om  na een 
perfecte zachte landing ons veilig aan de champagne 
bracht. Port was er niet. Ik heb het als leuk ervaren, 
alleen was het geen ballon ‘’vaart’’. Er zat geen gang in 
dat ding, ik vroeg nog of het iets zou helpen als we met 
z’n allen dezelfde richting zouden blazen. De gezag-
voerder schatte weinig vooruitgang.

Voortgang is wel goed waar te nemen bij de uitbreiding 
van de kleedlokalen. Na 68  heipalen, +- 50 m3 beton 
en 140 stuks dakpannen die geverfd moesten worden 
is de nieuwbouw inmiddels water en winddicht en gaan 
onze vrijwilligers verder met de afbouw. Doe allen met 
plezier uw ding op en om de velden, en dan bij Hoeve-
laken rechtsaf. 

En dan bij Hoevelaken rechtsaf!

Cees van Vliet
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of helemaal niet
doe het met passie

goosreclamemakers.nl

Clubinfo

v.v. Spirit

HOOFDBESTUUR:
Henk Lammertse Voorzitter 06 - 2396 6776 voorzitter@vvspirit.nl
Willem Visser Secretaris 0180 - 68 3043 secretaris@vvspirit.nl
René Boers Penningmeester 06 - 5026 8600 penningmeester@vvspirit.nl
Jan-Willem Baas Technische Zaken 06 - 1478 9257 technischezaken@vvspirit.nl
Jan Hendrik Neet Organisatie & faciliteiten 06 - 5157 0713 algemenezaken@vvspirit.nl
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter 06 - 1136 8486 jeugdvoorzitter@vvspirit.nl
Sandra Kooij Wedstrijdsecretaris Senioren 0180 - 68 4448  lageresenioren@vvspirit.nl
Ina van Duijvendijk Nevenactiviteiten 0180 - 68 2072 activiteiten@vvspirit.nl

JEUGDBESTUUR:
Marc Advocaat Jeugdvoorzitter 06 - 1136 8486 jeugdvoorzitter@vvspirit.nl
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding Algemeen 06 - 5146 0578 hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Remko Advocaat Algeheel Jeugdcoördinator 06 - 3043 1024 jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Harry Spreeuwenberg Jeugdcommissaris 06 - 2153 4284 jeugdcommissaris@vvspirit.nl
Jan-Piet Klein Wedstrijdsecretaris JO19 06 - 4175 4470 Asecretaris@vvspirit.nl
Ferry Govers Wedstrijdsecretaris JO17 06 - 2049 0776 Bsecretaris@vvspirit.nl
Aad de Groot Wedstrijdsecretaris JO15 06 - 4335 1770 Csecretaris@vvspirit.nl
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris JO13 06 - 2020 8112  Dsecretaris@vvspirit.nl
Mauritz Jansen  Wedstrijdsecretaris JO11 + JO10 06 - 5120 8032 Esecretaris@vvspirit.nl
Vacant Wedstrijdsecretaris JO9 + JO8  Fsecretaris@vvspirit.nl
Harry Oudshoorn Wedstrijdsecretaris JO7 + JO6 (ukken) 06 - 2222 0364 ukkencoordinator@vvspirit.nl
John den Boer Wedstrijdsecretaris Meiden ( jeugd) 06 - 1482 0286 Msecretaris@vvspirit.nl

TECHNISCHE COMMISSIE:
Jan Willem Baas Technische zaken 06 - 1478 9257 technischezaken@vvspirit.nl
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding Algemeen 06 - 5146 0578 hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Michel van Wattum Hoofd Jeugdopleiding Junioren 06 - 2388 7729 hoofdjeugdopleidingjunioren@vvspirit.nl
Remko Advocaat Algeheel Jeugdcoördinator 06 - 3043 1024 jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Dirk-Jan Kortman Jeugdcoördinator JO19 + JO17 06 - 2216 1084 jeugdcoordinatorAB@vvspirit.nl
Bob van der Haak Jeugdcoördinator JO15 06 - 3650 9218 jeugdcoordinatorC@vvspirit.nl
André Evers Jeugdcoördinator JO13 06 - 5112 4626 jeugdcoordinatorD@vvspirit.nl
Sander van der Ploeg Jeugdcoördinator JO11 06 - 3606 6866 jeugdcoordinatorE@vvspirit.nl
Martijn Slingerland Jeugdcoördinator JO9 06 - 2480 9626 jeugdcoordinatorF@vvspirit.nl
Harry Oudshoorn Jeugdcoördinator JO7 (ukken) 06 - 2222 0364 ukkencoordinator@vvspirit.nl
Ingrid Snijders Jeugdcoördinator Meiden 06 - 2291 4953 jeugdcoordinatorM@vvspirit.nl
Bert Fieret Keeperscoördinator Jeugd 06 - 1419 8358 keeperscoordinatorjeugd@vvspirit.nl
Pieter de Hon Keeperscoördinator Jeugd 06 - 5178 5834 keeperscoordinatorjeugd@vvspirit.nl

OVERIG:
Gerrit Slob OVVS / Sponsorcommissie 06 - 3914 8661 sponsorzaken@vvspirit.nl
Jeffrey van Vuuren Redactie Clubblad / Sponsorcommissie 06 - 4223 5889 detreffer@vvspirit.nl 
Richard van der Waal Sponsorcommissie / Spelmateriaal 06 - 5114 6987 sponsorzaken@vvspirit.nl
Dirk & Jacqueline Kledingcoördinatoren  kleding@vvspirit.nl
Gert Visser  Planning velden 0180 - 523 336 g.c.visser55@planet.nl
Boris Lammertse Webmaster & PR  webmaster@vvspirit.nl
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg 06 - 2333 4968 activiteiten@vvspirit.nl
Jan de Jong Aanspreekpunt bar en keuken 06 - 4245 1737 info@vvspirit.nl 

Sportpark Ouderkerk
Postbus 3084, 2935 ZH Ouderkerk a/d IJssel
Sportlaan 3, 2935 XX Ouderkerk a/d IJssel
T: 0180 - 681607 | www.vvspirit.nl
IBAN: NL83 INGB 0694651125
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