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Vallen en opstaan 
hoort bij het spel. 

FACET Accountants & Adviseurs
Fascinatio Boulevard 768-772
2909 VA Capelle aan den IJssel

Postbus 4079
3006 AB Rotterdam
010 452 61 44

info@facet-accountants.nl 
facet-accountants.nl
facet-germandesk.de

Kijk op www.facet-accountants.nl

Wij spelen graag 
met je mee! 
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COMMENTAAR:

Wat later dan u gewend bent, verschijnt 
er toch weer een Treffer. Wat later, om-
dat het steeds moeilijker blijkt om De 
Treffer te vullen. Het is niet zo vanzelf-
sprekend, dat er iedere keer weer een 
prachtig clubmagazine/unieke presenta-
tiegids van de persen rolt. Het is lastig 
om mensen te vinden voor de redactie 
van De Treffer.

Eigenlijk kunnen we wel wat vers bloed 
gebruiken. Nieuwe verfrissende ideeën 
en originele, creatieve concepten zijn 
van harte welkom. Dus interviewers, 
stukjes schrijvers en andere geïnteres-
seerden met een ‘leuke pen’. 

Pakt u/pak jij de handschoen op?

De redactie
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HOOFDBESTUUR:
Henk Lammertse Voorzitter 06 - 23966776 
Willem Visser Secretaris 0180 - 683043 
René Boers Penningmeester 06 - 50268600
Jan-Willem Baas Technische Zaken 06 - 14789257
Jan Hendrik Neet Organisatie en faciliteiten 06 - 51570713
Sandra Kooij Wedstrijdsecretaris Senioren 0180 - 684448
Ina van Duijvendijk Nevenactiviteiten 0180 - 682072 

JEUGDBESTUUR:
Marc Advocaat Hoofd Jeugdopleiding Algemeen 06 - 30353254
Bas Jonker Hoofd Jeugdopleiding Meiden 06 - 51460578
Remko Advocaat Algeheel Jeugdcoördinator 06 - 30431024
Harry Spreeuwenberg Jeugdcommissaris 06 - 21534284
Jan-Piet Klein Wedstrijdsecretaris JO19 06 - 41754470
Ferry Govers Wedstrijdsecretaris JO17 06 - 20490776
Aad de Groot Wedstrijdsecretaris JO15 06 - 43351770
Bart Jan de Jong Wedstrijdsecretaris JO13 06 - 20208112
Mauritz Jansen  Wedstrijdsecretaris JO11 + JO10 06 - 51208032 
Bas Jonker Wedstrijdsecretaris JO9 + JO8 06 - 51460578
Harry Oudshoorn Wedstrijdsecretaris JO7 + JO6 06 - 22220364
John den Boer Wedstrijdsecretaris Meiden ( jeugd) 06 - 14820286

AFZEGGINGEN: 
(vóór donderdag 19.30 uur bij je aanvoerder! Uitzonderingen bij:)
Jan-Willem Baas Spirit 1 t/m 4 06 - 14789257
Sandra Kooij  Spirit 5 t/m 10 0180 - 684448
Afzeggingen jeugd vóór donderdagavond 19.30 uur bij de wedstrijdsecretaris.

AANSPREEKPUNTEN: 
Jan de Jong Aanspreekpunt bar & keuken 06 - 42451737
Dirk van Duijvendijk Aanspreekpunt werkploeg 06 - 23334968
Ina van Duijvendijk  Actiecommissie senioren 0180 - 682072
Sandra Kooij Ledenadministratie 0180 - 684448
Gert Visser  Consul / Planning velden 0180 - 523336
Leon Boers Scheidsrechters 06 - 20010176
Roland Amoureus Waarden en normen 06 - 51278245 
Eric de Vendt Wedstrijd Speaker Spirit 1 06 - 21507202
Boris Lammertse Webmaster & PR webmaster@vvspirit.nl
Gerrit Slob OVVS / Sponsorcommissie 06 - 39148661
Jeffrey van Vuuren Eindredactie Clubblad de Treffer 06 - 42235889
Richard van der Waal Kleding / Spelmateriaal kleding@vvspirit.nl

CONTRIBUTIE: (incl. Bondskosten)
• Senioren € 168,00 
• Rustende leden € 50,00
• Jeugdleden € 133,00 
• Donateurschap met clubblad € 35,00
• Ukkenvoetbal  € 75,00 
• Donateurschap € 30,00
• Veteranen (7 tegen 7) € 50,00

Opzeggingen lidmaatschap bij de Algemeen Secretaris: Willem Visser, 
Essenlaan 11, 2935 SN Ouderkerk a/d IJssel of via administratie@vvspirit.nl
Op de site onder het kopje clubinfo -> organisatie staan alle mailadressen.

Sportpark Ouderkerk
Postbus 3084, 2935 ZH Ouderkerk aan den IJssel
Sportlaan 3, 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel
T: 0180 - 681607 E: info@vvspirit.nl I: www.vvspirit.nl
IBAN: NL83 INGB 0694651125
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Wij spelen graag 
met je mee! 

VOLG SPIRIT OP SOCIAL MEDIA

Wist u dat Spirit niet alleen de informatie 
over alle activiteiten via de website ver-
spreidt, maar ook op social media! Volg 
Spirit om volledig op de hoogte te blijven van 
alles wat er binnen de vereniging gebeurd. 

voetbal-               vvspirit               vvspirit
vereniging   
Spirit           



PLUS VERGEER

De Wetering 9 . Ouderkerk a/d IJssel . 0180 68 1581 . www.plus.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 20.00
zaterdag: 7.45 - 18.00

MET VERNIEUWDE

BAKKERIJAFDELING

De complete
supermarkt voor
al uw dagelijkse
boodschappen

Binnenvaart, 
(tran)sport is wat ons drijft
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Van de voorzitter

De manier waarop mensen tegen een club aankij-
ken is niet zelden afhankelijk van de prestaties van 
het 1e elftal. Hoe gek het ook klinkt, je kan in een 
enorme ledenaanwas zitten, een prachtig complex 
bezitten en het qua sponsoring en jeugdbeleid 
uitstekend voor elkaar hebben, wanneer de presta-
ties van het 1e achterblijven ontstaat er gemor. Dat 
ervaar ik althans wanneer ik me op de club begeef 
tussen de “die-hard” Spirit supporters. 

En ik begrijp het ook nog een beetje. Ook ik ben er 
flink chagrijnig van wanneer we (verdiend of onder-
verdiend) net weer met 1 doelpuntje verschil aan 
het kortste eind trekken. Er zit zo veel meer in deze 
groep. Toch zijn wij als bestuur er van overtuigd dat 
met de huidige trainersstaf dit uiteindelijk toch er uit 
gaat komen. Het kan niet anders dat een talantvolle 
groep als de onze uiteindelijk niet een stapje hoger 
gaat voetballen. Wij hebben daar alle vertrouwen in.

Binnen een club als Spirit is het nooit rustig. We 
hebben niet alleen te maken met 1000 leden, maar 
als club die een belangrijke rol in de (lokale) sa-
menleving speelt heb je te maken met verschillende 
“stakeholders” (sorry Mart): sponsors, supporters, 
ouders, KNVB, vrijwilligers, trainers, gemeente, etc. 
etc. Om met die laatste te beginnen: er is nogal wat 
te doen geweest over de bouw van onze nieuwe 
kleedkamers. Laat ik beginnen met te zeggen dat 
ik ontzettend blij ben met het geweldige resultaat. 
Wat een pareltje voor de vereniging. Vier schitte-
rende kleedkamers, een fysiotherapieruimte en een 
geweldige ruimte voor opslag en uitgifte van kleding 
en trainingsmaterialen. Wat een geweldig complex 
hebben we toch. En dat met behulp van weer zoveel 
vrijwilligers. Dit heeft de uiteindelijke prijs geluk-
kig behoorlijk kunnen drukken. Een voorzichtige 
berekening leert mij dat onze mensen toch wel zo’n 
€40.000 hebben bespaard voor de vereniging door 
zaken zelf uit te voeren. Wat geweldig. Laten we 
daar als alle stakeholders van Spirit trots op zijn. 

Ik weet zeker dat de gemeente Krimpenerwaard 
ook trots is op onze club. Daarom is het extra zuur 
dat tegelijkertijd met de oplevering van onze nieuw-
bouw een raadsbesluit wordt genomen dat een 
andere voetbalclub in die zelfde gemeente ook gaat 
nieuwbouwen, maar dat dit door de gemeente wordt 
gefinancierd. Vervolgens huurt die club het terug van 

de gemeente voor 2,5% van de nieuwbouwwaarde 
per jaar. Dat is alleen ons rentepercentage al over 
de obligatieleningen. En dan heb ik het nog niet 
eens over de jaarlijkse afschrijvingen en onderhoud! 
Kortom: binnen de gemeente Krimpenerwaard moet 
er nog stevig “geharmoniseerd” worden voor wat 
betreft het beheer van de sportcomplexen. Tijdens 
een gesprek dat onze penningmeester en ik onlangs 
gehad hebben met wethouder financieën Ria Boere 
werd duidelijk dat ook zij voorstander is van meer 
gelijke behandeling. Er gaan dit jaar onderzoeken 
plaatsvinden over hoe de gemeente staat t.o.v. 
eigendomsverhoudingen van kleedkamers, kantines 
en sportvelden en wat daar de juiste beheersvormen 
voor zijn. Dat zou kunnen betekenen dat we volgend 
jaar toch nog het eigendom van onze opstallen 
kunnen overdragen aan de gemeente en daarmee 
tegen de zelfde (gunstige) tarieven als de andere 
verenigingen onze opstallen kunnen exploiteren. Als 
bestuur hebben wij een goed gevoel aan het ge-
sprek overgehouden.

En dat betekent dat ik nu weer blij ben met bijna alle 
stakeholders van de vv Spirit. Genoeg in ieder geval 
om ook de komende maanden nog te genieten van 
een prachige voetbalperiode.

Henk Lammertse



Kerkweg 39
2935 AG  Ouderkerk a/d IJssel
Telefoon: 0180 - 68 23 22

K.v.K. Gouda nr.: 29030818
Beconnummer: 401195

“HECO”
Administratie & Belastingen

Voor financieel advies, bemiddeling
en persoonlijke begeleiding.

AUTOSCHADE
ZIJDEPARK

AUTOSCHADE
ZIJDEPARK

Zijdepark 8B | Ouderkerk a/d IJssel 
0180 68 2263 | info@autoschadezijdepark.nl

 VOLLEDIG
 SCHADEHERSTEL

 COMPLETE
 AFWIKKELING MET 
 VERZEKERINGS-
 MAATSCHAPPIJ

 KLEIN INDUSTRIEEL
 SPUITWERK

 OLDTIMERS

 RUITSCHADE

 HAAL- EN
 BRENG SERVICE

 GRATIS
 VERVANGEND
 VERVOER 

VOLG ONS OP



Controlin staat voor 
kennis, kunde en  
componenten
Ondersteunen, ontzorgen en innovatief maatwerk leveren;  

dat is de totaalaanpak van Controlin. Wat uw vraag ook is,  

we zetten onze kennis, kunde en componenten graag voor u in, 

bij elke elektrotechnische installatie. Onze service gaat verder.  

Het Controlin supportpakket bestaat uit consultancy, engineering, 

assistentie bij inbedrijfstellen en technische(telefonische) onder- 

steuning. Welkom, we helpen u graag!

Kwaliteit staat bij ons voorop. Daarom leveren we 
alleen betrouwbare A-merken die voldoen  

aan alle internationale kwaliteitseisen.  
Ook niet gangbare producten kunnen  

wij snel leveren.

Betrouwbare A-merken

Ruime keuze

Kundige support

Adequate levering

Producttrainingen

Projectmanagement

We energize the best solutions www.controlin.nl

Utiliteit / Scheepvaart / Olie en Gas / Chemie en  
Petrochemie / Energieopwekking / Waterindustrie / 
Infrastructuur / Industrie / Overheid en Defensie

Glasblazerstraat 1, 2984 BL Ridderkerk  % +31 (0)180 330 522  Orders en aanvragen sales@controlin.nl
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Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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Uw verpakkingen in onze vertrouwde handen

VESTIGINGEN:
Industrieweg 6 • 2921 LB  Krimpen aan den IJssel
Industrieweg 13 • 2921 LB  Krimpen aan den IJssel
Mijnsherenweg 4 • 1424 CB  De Kwakel
Oostergracht 9 • 3763 LX  Soest
T: +31 (0)180 593 535 • E: info@scherpverpakkingen.nl

DÉ SPECIALIST VOOR 
AL UW VERPAKKINGEN!
Voor verhuis verpakkingen
Hans Driel: +31 (0)6 109 119 85
Voor industriële verpakkingen
Leen Schakelaar: +31 (0)6 109 201 83



Hét adres voor uw:
Feest, Diner, Lunch, Buffet, Receptie & Meeting

Abelenlaan 1a | Ouderkerk a/d IJssel | T: 0180 - 68 2163 / 06 - 5377 3772

Schrijnwerkersstraat 10, Zwijndrecht
    0180 - 512 866, info@eblo.nl

Brandbeveiliging Brandbeveiliging 
• Levering en onderhoud van alle
 brandblusmaterialen.
• Levering en onderhoud van alle
 veiligheids en EHBO middelen.
• Aanleg/reparatie/testen brand-
 blusleidingen en installaties.
• Aanleg scheepvaart en 
 O�-shore brandblusinstallaties.
• Aanbrengen brandwerende doorvoeren.
• Flowmetingen op bluswatersystemen.

Maerlandtweg 26 • 2921 LC  Krimpen aan den IJssel
T: 0180 - 525835 / 06 - 26036657 • E: info@reverbrandbeveiliging.nl

WWW.REVERBRANDBEVEILIGING.NL

Boezemweg 1 • 2941LG  Lekkerkerk
T: 0180 66 1221 • www.tankstationdeboezem.nl

Tankstation
De Boezem

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m Vr. 6.00 - 22.00 uur
Zaterdag 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 20.00 uur

TANKSTATION, SNACK & SHOP, AANHANGWAGENVERHUUR, WASSERETTE

24/7TANKEN

J.C. Lekkerkerker
Kaaswetering 5 • 2935 CZ  Ouderkerk a/d IJssel

Tel. 06 - 286 499 73 • www.korade.eu

Het adres voor kozijnen, ramen en deuren
in kunststof, aluminium en hout

Het bedrijf voor vakwerk, services en lage prijzen

De Wetering 7
Ouderkerk a/d IJssel
tel. (0180) 68 12 37
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Door: Gert Visser

Sportvrienden

VOORJAAR 2018
Ik open al vele jaren iedere zaterdagochtend ons 
clubgebouw. In de vroege uurtjes worden de velden  
en kleedkamers ingedeeld en zorgt de werkploeg 
dat alles rondom wedstrijden goed verzorgd is. Bij 
slecht weer worden de velden eerst nog gekeurd en 
bekeken hoe dat allemaal in het speelschema past. 
Bij een gemiddeld aantal van 26 thuiswedstrijden 
op een gewone zaterdag is dat geen 
sinecure. 

Toen ik onlangs op een 
zaterdag rond 6.15 uur het 
complex opliep bedacht 
ik me dat sluipender-
wijs in al die jaren 
veel veranderd is, 
zonder dat we het 
eigenlijk merken 
en er in ieder geval 
weinig bij stilstaan. 
Wie kent het grote 
bord nog waarop 
oud-veldenbeheer-
der Marinus van 
Meijeren jarenlang 
op zaterdagochtend 
rond 7.30 uur met een 
schoolkrijtje opschreef 
op welke veld je speelde 
en in welke kleedkamer je 
kon omkleden. 

En wie kent nog dat houten 
bordje dat zowel bij café De 
Harmonie in Ouderkerk en bij 
de GEGO in Krimpen aan den 
IJssel achter het raam stond waarop stond vermeld 
of wedstrijden wal dan niet doorgingen. Dat was al-
lemaal in een tijd dat nog niet iedereen een (vaste) 
telefoon had, laat staan een mobieltje. Het was of 
fietsen naar dat bordje, of bellen met het clubge-
bouw. Het was dan vaak lang wachten geblazen, er 
was tenslotte maar één telefoonlijn in ons clubge-
bouw beschikbaar.  

Als we dat vergelijken met de huidige zaterdagoch-
tenden! De telefoon gaat in ieder geval veel minder 
in het clubgebouw. Alle informatie is vanaf 7.00 uur 
keurig beschikbaar op de site. Je kunt in één oog-
opslag zien of je wedstrijd doorgaat, op welk veld je 
speelt en in welke kleedkamer je zit.  

Het lijkt alsof dit al lang gemeengoed is, maar dat is 
zeker niet waar. Het internet bestond 25 jaar gele-
den nog amper voor de consument. Het gebruik van 
een mobiele telefoon kreeg pas echt een impuls na 
de introductie van de smartphone. We denken er 
bijna niet meer over na, maar het intensieve gebruik 
van de smartphone is pas echt van de laatste tien 
jaar. Wat er allemaal in korte tijd niet kan verande-

ren! We kunnen het niet voorspellen, maar ik ga 
toch een gokje wagen. Hoe ziet onze club 

en ons complex er over tien jaar uit? 

VOORJAAR 2028
Een gewone week in het voorjaar van 

2028. De plannen zijn 
rond. De laatste twee 

kunstgrasvelden 
van voetbalver-

eniging Spirit 
worden ko-

mende zomer 
vervangen 
door natuur-
lijk gras. 
Althans, een 
mengeling 
van natuur-

lijk gras met 
kunstgras. Een 

nieuw procedé 
dat de laatste 

jaren in zwang is. 

Oud-voorzitter Henk Lam-
mertse heeft in een project-

groep met de gemeente Midden 
Zuid-Holland onderhandeld en is tevreden over 

het resultaat. ‘Kunstgras is niet meer van deze 
wereld, het werd hoog tijd dat Spirit weer echte 
grasvelden kan benutten’. Aldus Lammertse na het 
overleg met de gemeente. Lammertse toont zich 
eens te meer een innovatieve clubman.    
    
Het complex van Spirit ligt er zoals altijd fantastisch 
bij. De kleedkamers die begin 2018 zijn geopend 
hebben ook weer een opknapbeurt gehad en zien 
er nog altijd fraai uit. Het voorplein dat in 2018 is 
gerenoveerd was zijn tijd ver vooruit. Immers, in 
dat jaar werd al besloten tot een ‘WiFi-vrije’ zone. 
Een keuze die landelijk bekendheid kreeg en veel 
aandacht trok in de media. ‘Lekker ballen zonder 
bellen’ was een succes...



Noord 47a • 2931 SJ  Krimpen aan de Lek • Tel.: 0180 - 517 394 • E-mail: info@mfvanderwaal.nl • www.mfvanderwaal.nl

Op een gewone donderdagmiddag zitten diverse 
vrijwilligers na gedane arbeid op het plein. De lijnen 
zin getrokken, het dagelijks onderhoud op het park 
verricht en in de kantine is weer voorzien van voor-
raad, want er staat een druk voetbalweekeinde voor 
de deur...

Ook de eerste voetballertjes melden zich. De eerste 
trainingen starten al om 16.00 uur omdat de scholen 
continue roosters hebben en om 14.00 al uit zijn. In 
samenwerking met de basisscholen is er al jaren 
sprake van een geslaagd experiment in Ouderkerk. 
Schoolkinderen kunnen na schooltijd heerlijk ‘vrij 
voetballen’ onder leiding van sportleiders en jeugd-
trainers van Spirit.  

In de kantine is het druk moet ouderen die net een 
wekelijks kaartmiddagje afsluiten en op een ander 
stukje van het park staan ‘Jeu de Boulers’ die nog 
nameten wie de winnaar van de middag is. Kortom, 
het complex is verworden tot een multifunctionele 

activiteitenruimte voor de bevolking van het gehele 
dorp.   

Spirit 1 speelt in de tweede klasse van de regio. De 
Spiritvrouwen hebben de laatste jaren een enorme 
opmars gemaakt en zijn doorgedrongen tot de 
hoogste regionen van het damesvoetbal. Ook het 
voetbalgolfteam van Spirit onder leiding van Jan 
Willem Baas acteert op hoog niveau.  

Verder bloeit de jeugdafdeling als nooit tevoren. 
Diverse selecties spelen op hoog regionaal niveau. De 
seniorenafdeling bestaat nog uit twee zogenaamde 
‘prestatieteams’ en verder uit 23 ‘vriendenteams’ die 
op vrijdagavond en zaterdag hun potjes spelen. 

Is het raar wat ik nu opschrijf. Nee, wel bijzonder, 
zou Juf Ank uit De Luizenmoeder zeggen. Vroeger 
was alles niet beter, wel anders.     

Gert Visser

Vervolg: Sportvrienden

PAGINA 12CLUBBLAD#2



Systeembeheer 
Telefonie

Cloud

0180 820 200    B-KITSOLUTIONS.NL

Trotse sponsor van



MERCURIUS 11
KRIMPEN AAN DE LEK
0180 68 3277 / 06 2395 5535
WWW.ARIEKOKPARTYVERHUUR.NL 



Wilt u de kwaliteit van uw bomenbestand in kaart  
laten brengen? Of verwacht u dat er tijdens bouw- of 
reconstructiewerkzaamheden schade aan uw bomen 
zal ontstaan? Bomenwacht Nederland levert u de 
gewenste informatie en geeft antwoord op uw vragen.

Als onafhankelijk adviesbureau voert Bomenwacht Nederland 
uiteenlopende boomtechnische projecten uit. Variërend  
van kwaliteitsbeoordelingen tot beheerinventarisaties,  
van Bomen Effect Analyses tot toezichtprojecten. Samen 
met u werken wij graag aan een optimale kwaliteit van de 
(groene) buitenruimte.

Daarnaast verzorgen wij praktijkgerichte, op maat 
gemaakte cursussen voor iedereen die betrokken is bij 
bomen en boombeheer. 

Voor welk boomtechnisch vraagstuk u ons ook inschakelt,  
u kunt op ons rekenen − als uw kennispartner in bomen.

Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op,  
of kijk op onze website.

Bomenwacht Nederland
T (010) 264 65 55
E info@bomenwacht.nl
I www.bomenwacht.nl



 0180 51 00 90
 info@svmakelaardij.nl

  www.svmakelaardij.nl

Verkoop
Aankoop 
Taxatie
Nieuwbouw

 Hypotheken
Bel ons voor een 
GRATIS WAARDEBEPALING

Swijnenburg & Valk Makelaardij
Nieuwe Tiendweg 11-a, Krimpen aan den IJssel
Postbus 744, 2920 CA, Krimpen aan den IJssel

Met zorg voor uw voeten
T: 06 338 79 156 • Ouderkerk aan den IJssel

AutoCrew, uw 
specialist voor:
■   Onderhoud en 

reparatie
■  Aircoservice
■  Ruitenwissers
■  Remmenservice 

Autobedrijf D. Spek
Harmanshoeve 7

Ouderkerk a/d IJssel
0180 - 68 1350

info@autobedrijfdspek.nl

www.autobedrijfdspek.nl
www.autoverhuurdspek.nl
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Door: Jeffrey van Vuuren

Spelersvrouw...

In deze rubriek maken we kennis met de partner van een 
van onze spelers van ons eerste eltal. In deze uitgave 
maken we kennis met de vrouw van onze keeper 
Bastiaan Haasnoot.

Naam: 
Carmen Kasteleijns
Woonplaats: 
Alphen aan den Rijn
Leeftijd:
23 jaar

Beroep / Studie: 
Horecamedewerker bij Bagels & Beans
Hobby’s: Sushi eten met vriendinnen of collega’s
Favoriete vakantieland: Spanje of Italië
Sport: Minimaal 3x in de week doe ik een groepsles 
bij de sportschool BodyPump of BodyAttack
Laatst gelezen boek: De Eetclub 
Laatst gekeken film: The Maze Runner The Death Cure
Uitgaanstip: Vroeger ging ik altijd uit in Alphen zelf, 
naar Bar Amsterdam
Favoriete club: Ajax. Ik was al bang voor deze vraag haha
Favoriete voetballer: Bas Haasnoot
Favoriete keeper: Ook Bas natuurlijk 
Hoe denk je over vrouwenvoetbal? 
Leuk dat het zo populair is de laatste tijd. 
Wat is buitenspel: Wanneer er een speler van het ene team 
tussen de laatste speler en de keeper in staat, van het 
andere team is het buitenspel
Derde helft: Die winnen we altijd! 
Wat betekend Spirit van Bas? Bas is een echte 
teamspeler, hij zal Spirit 1 nooit laten zitten. Geel 
en wit zijn de kleuren van Bas haha
Is Bas een beetje romantisch? In het begin van 
onze relatie wel, nu is het wel wat minder. 
Als nog blijft Bas een hele lieve jongen 

Studio Sport of Voetbal Inside? Voetbal Inside
Bier of wijn: Wijn natuurlijk
Lachen of dromen? Lachen
Serieus of grappig? Grappig maar ook op zijn tijd serieus
Snel of traag: Snel, beetje tempo houd ik wel van haha
Simpel of ingewikkeld? Simpel 
Licht of donker? Moeilijke, denk toch licht.
Cremeren of begraven? Begraven
Spreken of zwijgen? Spreken
Krant of tijdschrift? Tijdschrift, 
Women’s Health Magazine lees is af en toe
Knuffel of kus? Kus
Links of rechts? Links 
Saus erop of ernaast? Ernaast
Fuif of discotheek? Vroeger discotheek 
maar nu is een fuif ook oke

Foto: 
Erwin Spek Fotografie



Trainings-
kleding,
tassen, 
casual etc.

Bekijk de
webshop
vvspirit.q-teamwearshop.nl

Spirit kousen verkrijgbaar op 
zaterdag in de bestuurskamer

TIMMERWERK • RENOVATIE • ONDERHOUD
AANNEMING • NIEUWBOUW

Stormpolderdijk 28, Krimpen a/d IJssel

0180 - 512 164
www.fvanmeijeren.nl

Aannemersbedrijf



Audit • Tax • Advisory

De feiten:
er zijn drie 

mogelijkheden 

Zakelijk instinct:
er is maar één
weg naar groei.

Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen?

Grant Thornton biedt een breed pakket aan financiële,
fiscale en specialistische diensten. Wij richten ons daarbij op

het volledige spectrum van nationale en multinationale bedrijvigheid. 

Grant Thornton beschikt over de AFM-vergunning voor de wettelijke
controleactiviteiten bij alle Nederlandse ondernemingen, ongeacht de aard
en omvang van deze ondernemingen, en organisaties van openbaar belang.

Bent u controller bij een internationaal opererende onderneming? Of bent u DGA? 
Bent u actief in een specifieke branche of is uw onderneming een familiebedrijf? 

De specialisten van Grant Thornton stemmen hun dienstverlening specifiek af op uw situatie.

Behalve gekwalificeerde accountants, hebben wij professionals in huis op fiscaal en juridisch gebied 
en specialisten in onder meer bedrijfsopvolging, subsidies, pensioenen, financiële planning, 
salarisadministratie, forensic investigation en vele andere gespecialiseerde adviesdiensten.

Neem vrijblijvend contact op met André Heuvelman van onze vestiging in Rotterdam:
andre.heuvelman@nl.gt.com  •  088 - 6769 083 of kijk op www.gt.nl

www.gt.nl An instinct for growth
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Door Jan-Willem Baas

Trainingskamp Marbella 2018

ZATERDAG 20 JANUARI 
Iedereen keek er al weken naar uit en vandaag 
was het dan zover. Om 7 uur verzamelden we met 
44 man op de parkeerplaats en exact om 07.15 uur 
vertrok de bus naar Eindhoven. Om 8.45 uur ar-
riveerden we op het vliegveld van de lichtstad en 
exact 2 uur later steeg ons vliegtuig op. Na een 
kleine 2,5 uur vliegen zetten we voet op Spaanse 
bodem en met een heerlijk zonnetje was de ge-
voelstemperatuur zeker 20 graden. Vervolgens een 
busrit van een uur naar ons Hotel in Marbella waar 
we rond 15.30 uur arriveerden. Hier werden we 
welkom geheten door Jos Langeland van Hestia en 
de planning voor de rest van de dag werd nog even 
snel doorgenomen. 

Het 2e zou om 16.30 uur met de bus worden opge-
haald voor een training en het 1e zou een half uurtje 
later met de bus vertrekken naar het complex van 
Monda alwaar het tegen zondag 1 van v.v. Nieuwer-
kerk zou spelen. 

Daar aangekomen liepen Piet Zandijk en Jan-Wil-
lem meteen oud Spirit A1 trainer Rob de Bruijn tegen 
het lijf en bleek dat Rob al zijn voormalig pupillen 
(waaronder keeperstrainer Diede) nog moeiteloos 
kon opnoemen. Rond 18.15 begon de wedstrijd. Spirit 
bood het 2 klassen hoger spelende Nieuwerkerk 
goed partij maar moest na 90 minuten toch zijn 
meerdere erkennen in de roodhemden (0-2 verlies). 
De sfeer op de tribune was overigens uitstekend. Dit 
kwam niet alleen daar de biertjes voor 1 euro maar 
ook door de aanwezige trommel waar met name 
Piet Zandijk dankbaar gebruik van maakte. 

Na het douchen vertrokken we richting het hotel 
van v.v. Nieuwerkerk waar we van een uitstekend 
diner hebben genoten. Rond 23 uur arriveerden 
we in Hestia waar het 2e had gegeten en waar het 
inmiddels al heel gezellig was. Het bleef nog lang 
onrustig.

ZONDAG 21 JANUARI
Iedereen mocht uitslapen en tegen 10 uur wandel-
den we naar Hestia voor het ontbijt. De gebeurtenis-
sen van zaterdagavond en –nacht werden bespro-
ken en niet iedereen was al helemaal wakker. Om 
11.30 uur vertrekken we met de bus naar de prachti-
ge golfbaan El Campanario voor een potje footgolf. 
Wat een rust was dat. De fitte spelers, trainers en de 
inmiddels gearriveerde Jan Hendrik Neet gingen in 
groepjes aan de slag op een heuvelig terrein waar 

ook veel water aanwezig was. Je kreeg gewoon 
weer Krimpenerwaard gevoelens.

Na 2 uur was iedereen klaar. De beschikbaar 
gestelde hoofdprijs (fles drank en golfkousen met 
ruitmotief) zijn niet direct uitgereikt. Bij een enkel 
groepje bleken er een paar onrealistisch goede 
scores op het scoreformulier te zijn ingevuld waar-
door nader onderzoek op zijn plaats was (later is de 
1e prijs uitgereikt aan Marc van der Zee jr die een 
mooie score van 32 liet noteren). 

Toen we bij Hestia aankwamen voor de lunch was 
Ajax – Feyenoord net begonnen en was het met 
een kleine 200 man enorm druk voor de diversen 
schermen waarop de klassieker werd getoond. Na 
de 2-0 kon Max van Herk het niet langer aanzien 
en hij vertrok als de gesmeerde bliksem naar zijn 
hotelkamer. Na de wedstrijd was het ondanks de 
voor velen teleurstellende uitslag heerlijk toeven 
op het terras en een aantal jongens gingen in hun 
blote barst voetvolley spelen op het naastgelegen 
strandje.

Om 20 uur was iedereen weer van de partij voor het 
diner en hoewel het daarna weer snel gezellig was 
lag iedereen rond middernacht weer in zijn mandje 
want er stond en drukke maandag voor de deur.

MAANDAG 23 JANUARI
Om 8.30 uur was iedereen aanwezig voor het ontbijt 
en om 9.30 uur vertrok de bus naar het complex van 
U.D. San Pedro voor een ochtendtraining. Aan de 
éne kant van het veld werden de jongens van het 1e 
stevig onder handen genomen door Kevin van Vliet. 
Aan de andere kant deden de jongens van het 2e 
het met het oog op hun wedstrijd diezelfde middag, 
iets rustiger aan. 

Rond 11.15 met de bus naar het hotel en om 12 uur 
lunchen in Hestia. Om 13 uur vertrok de bus ons 
naar hetzelfde complex waar in de ochtend was 
getraind voor de wedstrijd Spirit 2 – S.C. Overdinkel 
1 (4e klasse zondag district Oost). Het 1e ging 500 
meter verderop trainen.

Het 2e speelde een goede wedstrijd en na een 
onterechte 0-1 achterstand werd 10 minuten voor tijd 
de meer dan verdiende gelijkmaker op het score-
bord gezet. Daar bleef het ook bij.

Na het diner stond de voetbalquiz op het pro-



Door Jan-Willem Baas

Trainingskamp Marbella 2018

gramma. De trainers hadden teams van 5 man 
samengesteld en naast 8 teams van Spirit speelde 
Overdinkel ook mee met 5 teams. Quizmaster Jos 
vuurde 1,5 uur lang diverse vragen af en na het op-
maken van de stand bleek het Spirit team met Lars, 
Giorgio, Mark Geneugelijk Jan Kooij en Jan-Willem 
de meeste punten te hebben verzameld. Vervolgens 
kwam er nog een finale waarin 1 speler van het 
beste Spiritteam het moest opnemen tegen 1 speler 
van het beste Overdinkelteam. Voor Spirit nam Lars 
de honneurs waar. Quizmaster Jos stelde vragen en 
wie het antwoord wist moest zijn vinger opsteken. 
Een goed antwoord leverde een punt op, bij een 
fout antwoord ging het punt naar de tegenstander. 
Het ‘publiek’ leefde hartstochtelijk mee en uiteinde-
lijk was het Lars die met overmacht zijn tegenstan-
der aftroefde. Het bleef die avond nog lang gezellig.

DINSDAG 23 JANUARI
Om 9 uur was iedereen aanwezig voor het ontbijt. 
Hierna had iedereen wat tijd voor zichzelf en rond 
12 uur was iedereen weer aanwezig voor een lichte 
lunch. In de tussentijd had iedereen zijn koffers al 
ingepakt. Na de lunch werden de met de bus naar 
Malaga alwaar we op de fiets onder begeleiding 
van een gids een tour door deze leuke stad maak-
ten.  

Om 18.00 uur vertrokken we met de bus naar het 
vliegveld al waar een prachtige voorstelling begon 
waar je liever niet in wilt terechtkomen. Wat een 
blamage van Transavia. Eerst werd onze vlucht van 

20 uur uitgesteld naar 21.45 uur en toen we een 
gate kregen toegewezen hebben we dik 1,5 uur in 
totale onwetendheid doorgebracht in een op het 
laatst bijna verlaten hal. De biertjes in de Sportsbar 
& Grill boden de nodige troost en rond 23 uur was 
er eindelijk actie. We konden de koffers weer van de 
band afhalen en nadat we allemaal waren ‘afge-
streept’ van de passagierslijst konden we op eigen 
gelegenheid (taxi) vetrekken naar een, wat later 
bleek , prachtig 4 sterren hotel in het nabijgelegen 
Torremolinos. Ondertussen was duidelijk geworden 
dat we de volgende dag om 13.30 uur terug zou-
den vliegen dus hebben we nog een lekker biertje 
gedronken in de hotelbar.

BONUSDAG WOENSDAG 24 FEBRUARI
We zouden om 13.30 uur vertrekken maar dit werd 
met drie kwartier uitgesteld. Na een voortreffelijk 
ontbijt weer met 10 taxi’s naar het vliegveld. Oh, oh, 
waarom kwam er geen gatenummer op de borden. 
Het zou toch weer niet...

Uiteindelijk kregen we een gate toegewezen en om 
14.15 uur zat iedereen (ook Danny die zijn boarding 
pass kwijt was...) in het vliegtuig. Rond 17 uur zetten 
we weer voet op vaderlandse bodem en om 19 uur 
reed de bus de Sportlaan op.

Het waren een paar prachtige dagen waar iedereen 
met volle teugen van heeft genoten.

Jan-Willem Baas
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Door: Maarten Tissink

Verdedigers Stefan de Vrij en Wessel Dammers maken v.v. Spirit trots

Het verhaal is inmiddels bekend: Stefan de Vrij en 
Wessel Dammers verruilden beiden ooit de jeugd-
opleiding van vv Spirit voor die van Feyenoord en 
bereikten (al dan niet met een omweg) via Varken-
oord uiteindelijk De Kuip. De Vrij schopte het zelfs tot 
aanvoerder van de Rotterdammers, werd internatio-
nal, speelde een WK en verdiende een transfer naar 
Lazio Roma. Dammers werd vorig seizoen, zei het als 
reservespeler, kampioen met Feyenoord en speelde 
in de Europa League tegen Manchester United. 

HOE VERGAAT HET ZE NU?
De overstap van Wessel Dammers van Feyenoord 
naar Fortuna Sittard, afgelopen zomer, was op het 
eerste gezicht geen hele logische. Fortuna Sittard is 
niet meer de club die het geweest is. De hoogtijdagen 
van de groen/gelen, waar ooit spelers als Mark van 
Bommel en Kevin Hofland onder contract stonden, 
liggen ver achter ons. De Limburgers bivakkeren al 
jaren in de onderste regionen van de Eerste Divisie. 
Van de landskampioen naar de kelder van de Jupiler 
League, was dat geen te grote
stap terug? Dammers speelde 
vorig jaar nog op Old Trafford 
en dan nu naar Emmen en Hel-
mond? Natuurlijk was een keuze 
voor meer speeltijd logisch, maar 
lag een transfer naar een club als 
Sparta, Heracles Almelo of NAC niet 
meer voor de hand? 

PERFECTE STAP
Een half jaar later blijkt dat Dam-
mers een perfecte keuze heeft 

gemaakt. Fortuna 
draait mee in de top 

van de Jupiler League, pakte 
zijn eerste prijs in jaren (perio-

detitel) en is dus al verze-
kerd van een plek 

in de play-
offs voor 

promotie naar de Eredivisie. Dammers veroverde 
direct een basisplaats en stond die niet meer af. Hij 
is een vaste waarde in het centrum van de defen-
sie, naast kompaan Perr Schuurs. Laatstgenoemde 
verdiende zelfs een transfer naar Ajax. Schuurs en 
Dammers vormen het hart van een ploeg met ver-
rassende, creatieve spelers als Semedo, Vidigal en 
Askovski. De al even verrassende 
en excentrieke trainer 
Sunday Oliseh 
maakte er één 
geheel van. Een 
ploeg die mak-
kelijk scoort en 
maar moeilijk 
blijkt te kloppen, 
al moet gezegd 
dat op het mo-
ment dat ik dit 
schrijf, Fortuna 
in een klein 
dipje zit.

Dammers 
geloofde in het 

verhaal van 
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Door: Maarten Tissink

Verdedigers Stefan de Vrij en Wessel Dammers maken v.v. Spirit trots

Fortuna Sittard. Het zicht op veel speelminuten en 
een trainer die in je gelooft: dat is ook wat waard. 
Fortuna lijkt samen met NEC en Jong Ajax te gaan 
uitmaken wie er kampioen van de Jupiler League      
        wordt. Het zou dan ook zo maar 

kunnen dat we Dammers 
volgend seizoen terug-

zien in de Eredivisie. 
Is het niet als speler 

van Fortuna Sit-
tard dan wellicht 
als verdediger 
bij een andere 
club. 

Dan Stefan 
de Vrij. Over 
zorgvuldige 
carrière-op-
bouw gespro-
ken. Nadat 
De Vrij werd 
verkozen tot 
beste verde-
diger van het 
WK van 2014, 
leek de 

gehele Europese top achter hem aan te zitten. De 
Vrij had zijn keuze echter al gemaakt: het werd La-
zio Roma. De club die al vóór het WK liet weten De 
Vrij dolgraag te willen contracteren. De verdediger 
liet zich dan ook niet gek maken door alle belang-
stelling en koos voor de Serie A. 

ICARDI
De Vrij is er in de afgelopen seizoenen uitgegroeid 
tot een topverdediger van internationale allure. 
Ook dit seizoen is hij een onmisbare schakel in de 
Romeinse defensie. Topspitsen als Mauro Icardi (In-
ternazionale) en Gonzalo Higuain (Juventus) werden 
vakkundig door hem uit de wedstrijd gespeeld. Net 
als Dammers pakte De Vrij dit seizoen al een prijs. 
Lazio veroverde de Italiaanse supercup na winst op 
Juventus. De ‘Biancocelesti’ maken sowieso een 
prima seizoen door. De ploeg van trainer Simone 
Inzaghi draait mee in de top van de Serie A, over-
winterde zonder moeite in de Europa League (Lazio 
schakelde onder meer Vitesse uit) en staat op de 
drempel van de finale van de Coppa d’Italia (de 
heenwedstrijd in San Siro tegen AC Milan eindigde 
in 0-0). 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de naam van 
De Vrij in de afgelopen transferperiode weer aan tal 
van topclubs werd gelinkt. Liverpool, Internazionale, 
Juventus en zelfs FC Barcelona werden genoemd 
als mogelijke nieuwe werkgevers van De Vrij. 

Wederom hield De Vrij het hoofd koel. Ook na 
de transferperiode speelt hij gewoon in 

Rome. En waarom had hij ook moeten 
vetrekken? Een overstap midden 

in het seizoen is sowieso niet 
ideaal. En zal het op andere 
plekken nu zoveel beter zijn? 
Een basisplaats bij een club 
in een topcompetitie die mee-
speelt om de prijzen: De Vrij 
lijkt nog steeds prima op zijn 
plek in Rome.

Ook dit jaar blijven we 
Dammers en De Vrij 

volgen. We wensen ze 
veel succes!
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Autobedrijf Broere  |  Lekdijk 73  |  Krimpen aan den IJssel  |  Tel. 0180 - 515055  |  info@broere.citroen.nl
Uw Citroën en DS dealer voor de Krimpenerwaard en omstreken  |  www.autobedrijfbroere.nl

NIEUWE COMPACTE SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS

Maar liefst

90
kleurencombinaties

mogelijk
“Origineel en fris ontwerp”

“Draadloos uwsmartphone opladen”

“Leverbaar met GripControl met Hill Descent Assist”

40 jaar de beste Premium
Independant specialist 
voor onderhoud van Uw
turbocharger, het beste
technische advies en 
deskundige oplossingen
voor het verbeteren van 
de prestaties van Uw
turbocharger.

Trumarine is geautoriseerd
vertegenwoordiger voor 
de volgende merken:

TURBOCHARGER    MAINTENANCE
REPAIRS   |   OVERHAUL   |   SPARES

turbo@trumarine.nl
+31 10 426 7383



Hoofd Jeugdopleidingen: Marc Advocaat

Een nieuwe rol

Zoals de meeste van u wellicht 
weten heb ik vanaf 1 januari een 
nieuwe rol bij Spirit. Na een jaar of 
5 de rol jeugdvoorzitter te hebben 
mogen vervullen werd het voor mij 
zelf een keer tijd om iets anders te 
gaan doen. Mijn hart ligt niet alleen 
bij het bestuurlijke deel van een 
voetbalvereniging maar zeker het 
voetbaltechnische gedeelte vind 
ik heel leuk. En ik kreeg steeds 
meer het gevoel dat ik met veel 
randzaken bezig ben en steeds 
minder met de technische kant van 
een voetbal vereniging. En daar ligt 
toch mijn ambitie. En daarom heb ik 
per bovengenoemde datum de rol 
van Hoofd Jeugdopleiding op mij 
genomen.

Deze ambitie is weer aangewakkerd 
door het kwaliteit en performance 
programma wat we bij de KNVB 
hebben afgerond met als resul-
taat de we de titel ‘erkende lokale 
jeugdopleiding’ mogen dragen. We 
hebben naar aanleiding van dit tra-
ject een rapport mogen ontvangen 
waarin allerhande aanbevelingen 
stonden en daar wilde ik graag mee 
aan de slag. Maar dit betekenden 
wel dat ik andere zaken niet meer 
kon doen.

Ik ben op basis van het rapport met 
Remko Advocaat en Jan Willen 
Baas aan de slag gegaan om eerst 
te formuleren wat wij als Spirit nu ei-
genlijk willen. Willen wij alleen maar 
recreatief spelen of willen we ook 
prestatie elftallen hebben, en hoe 
willen we onze spelers dan oplei-
den, welke trainers passen daarbij, 
welke spelsystemen moeten we 
hanteren etc etc etc. Allemaal vra-
gen waar in het beleidsplan ruimte 
voor is gemaakt. Direct gekoppeld 
aan dit beleidsplan hebben we ook 
een jeugdvoetbalbeleidsplan op-
gesteld waarin nog preciezer wordt 
besproken wat we qua technische 
ontwikkeling per jeugdcategorie 
verwachten.

Vervolgens hebben we de beide 
plannen in het bestuur besproken 

waarna in de ledenvergadering van 
november vorige jaar door Henk 
het één en ander is gepresenteerd. 
De reacties vanuit de zaal waren 
instemmend. De rode draad van het 
betoog was dat we willen behouden 
wat goed is en willen verbeteren 
waarvan we nu vinden dat we ach-
terblijven. We vinden dat we heel 
goed zijn in het aanbieden van de 
breedte sport en dat willen we op 
hetzelfde niveau houden maar het 
prestatieve gedeelte blijft achter bij 
onze verwachtingen. We zijn een 
grote club waar heel veel talent-
volle spelers rondlopen die ook nog 
eens in de selectie komen maar 
op dit moment zitten we nu wel in 
de derde klasse. Het idee is nu dat 
als we de talentvolle jongens in de 
jeugd nog meer bagage meegeven 
we vanzelf op een hoger niveau te-
recht gaan komen. Dit betekent dat 
we in de jeugd gerichter willen gaan 
trainen met gediplomeerde trainers. 

Een ander punt wat we de komende 
tijd willen oppakken is de begelei-
ding van de trainers. We zijn bezig 
met het oprichten van een techni-
sche commissie waarin het tech-
nisch beleid zoals we dat hebben 
opgesteld zal worden getoetst en er 
zal ook worden gesproken over in 
hoeverre er vervolg wordt gegeven 
aan de uitvoering van het beleid. 
Over deze voortgang zullen vervol-
gens de gesprekken met de trainers 
plaatsvinden en daar waar nodig 
zal vanuit de technische commissie 
worden bijgestuurd als het realise-
ren van de doelstellingen in gevaar 
dreigt te komen.

Een laatste punt wat ik voor nu wil 
aanhalen is het herkennen van ta-
lent en hoe we vervolgens met deze 
talenten omgaan. We stellen in het 
nieuwe beleid de ontwikkeling van 
talent centraal. Wat voor ons minder 
belangrijk is, is of er zaterdag een 
wedstrijd wordt gewonnen (tenzij 
dit de leerdoelstelling is) maar veel 
belangrijker is of het kind leermo-
menten heeft gehad tijdens een 
wedstrijd. Zonder het een tombola 

te laten worden kan het dus zo zijn, 
dat als een kind in een bepaalde 
categorie of team er bv met kop en 
schouders boven uitsteekt, hij met 
een hoger team zal moeten gaan 
meespelen dan wel meetrainen 
om een nog betere voetballer te 
worden. Dit vraag nauwe afstem-
ming tussen de trainers en overige 
begeleiding onderling en ook met 
de ouders over wanneer iemand 
een goede voetballer is. We zijn op 
dit moment voor de komende maan-
den aan het kijken of en wie we de 
komende maanden in een hogere 
categorie kunnen laten meespelen 
om de kinderen nog meer leermo-
menten aan te bieden.

Kortom, we zijn op veel vlakken 
bezig om de vereniging op pres-
tatief niveau naar een hoger plan 
te trekken. Echter, we willen ook 
gewoon de vereniging blijven waar 
je met veel plezier op een recreatief 
niveau kan spelen. En daar hebben 
we iedereen bij nodig. Want op het 
recreatieve vlak kunnen we altijd 
trainers en leiders gebruiken. Wij 
willen ouders die bv willen trainen 
ook beter begeleiden door bv het 
geven van cursussen. Als u dus wilt 
meebouwen aan onze prachtige 
club, laat het ons weten. Uw kinde-
ren zijn u dankbaar want zij kunnen 
hierdoor lekker ballen. En daar gaat 
het uiteindelijk toch allemaal om!!!
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Al 20 jaar trotse
hoofdsponsor van
de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes,
ballen en natuurlijk de bekende oranje ING-trainingshesjes.
Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk.
Ze worden smerig, worden vertrapt, vergeten. Maar de laatste training
voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal



NEDERLAND:
Ouderkerk aan den IJssel:

Dekker Transport B.V.
Dekker Tankopslag B.V.

IJsseldijk West 66
Postbus 3031
NL 2935 ZG

Ouderkerk aan den IJssel
 

Rotterdam Botlek:
Maastank

1e Welplaatdwarsweg 1-3
3197 KT Rotterdam

BELGIË 
Dendermonde:

Dekker Transport B.V.B.A.
Vosmeer 8

B 9200 Dendermonde

WWW.DEKKERGROEP.COM
INFO@DEKKERGROEP.COM

De Dekker Groep
- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en vetten in 
 rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 24.000 cbm
- Voor verpakte goederen 7.000 m² opslagruimte
- Afvullijn voor afvullen van verpakkingen van 40 tot 1.000 kg
- Dedicated smeltlijnen voor cacao-producten
- In- en uitwendige reiniging van bedrijfswagens

Dekker is partner in de joint venture: www.h-t-s.pl



GOED GEFIKST

ZO’N ZAAK WAAR JE 

ZEKER WEET DAT 

ZE ÉCHT ALLES HEBBEN

EUROPART 
KRIMPEN AAN DE IJSSEL

Expeditieweg 2
2922 HN

0180 - 590340
europartkrimpen@planet.nl

WINKELCENTRUM 
CRIMPENHOF

WWW.EUROPART.NL

SLIM HUISHOUDELIJK ONDERHOUD
ONDERDELEN      ACCESSOIRES      REINIGEN      SERVICE      REPARATIE

Projecten ontwikkelen, bouwen, 
onderhouden en beheren. Stuk 
voor stuk projecten waar we 
trots op zijn: dit is wat wij doen.
www.vanwijnen.nlDoenElburgplein 1a  .  Gouda  .  0182 53 88 20

info@mulbv.nl  .  www.mulbv.nl

Het aanspeelpunt voor
installatie-ontwerp,

legionellabeheersing en
digitaal vastgoed beheer.



Expert Gego
Raadhuisplein 43, Krimpen a/d IJssel, (0180) 512990
krimpenaandeijssel@expert.nl, www.expert.nl
Van experts kun je meer verwachten.

De alles-in-één 
Expert!

BESTE SERVICE 
Voor, tijdens en na 
aankoop

DESKUNDIG ADVIES 
Persoonlijk en objectief

TOPKWALITEIT 
Beste merken en 
nieuwste modellen



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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Door: Leon Batenburg

Terug- en Vooruitblik MO11-1

Terugblik Najaarscompetitie
We speelden de najaarscompetitie in de 2e klasse en 
speelde tegen clubs uit de regio, o.a. de derby tegen 
v.v. Lekkerkerk. Na een valse start tegen VDL, helaas 
2-4 verloren werden de daaropvolgende 6 wedstrijden 
overtuigend gewonnen.

De meiden hadden veel plezier en kwamen met veel 
zin naar de training. Je zag ze iedere week beter gaan 
voetballen en inmiddels was ook bekend op welke 
positie de meiden het beste tot zijn recht kwam. Iedere 
speelster heeft toch zijn eigen kwaliteit en dat werd 
dan ook door de trainers goed benut. Na 6 overwin-
ningen volgde helaas een nederlaag tegen onze sa-
menwerkingspartner Excelsior. Na die wedstrijd werd 
er nog 1 maal verloren en 1 maal gelijk gespeeld. Al 
met al een prachtig resultaat waardoor we de najaars-
competitie als 4e eindigde.

Naast het feit dat we veel leuke dingen hebben laten 
zien in de competitie werd er van uit de club ook leuke 

uitjes en activiteiten geregeld. Zo zijn we een keer 
naar de wedstrijd van de vrouwen van Excelsior ge-
weest. Tevens zijn we met meerdere teams van Spirit 
naar de wedstrijd van Excelsior-Utrecht geweest. Door 
club is er in samenwerking met Excelsior een meiden 
clinic gehouden waar weer veel werd geleerd.

Vooruitblik Voorjaarscompetitie
Na de winterstop kregen wij er een nieuw meisje bij, 
Sanne komt vanaf de winterstop ons team versterken.
Door het goede resultaat in de Najaarscompetitie zijn 
wij gepromoveerd naar de 1e klasse en mogen wij 
onze kunsten in deze competitie vertonen.

De 1e klasse betekent dat we met ons team aardig 
wat moeten gaan reizen. We zitten niet meer inge-
deeld in een competitie met veel regio clubs. We zul-
len veel wedstrijden gaan spelen, waarbij de ouders 
de navigatie zullen moeten inschakelen en hun tank 
gevuld moeten houden. 

We mogen onder andere naar Hazerswoude-Rijndijk, 
Cabauw en clubs in de omgeving van Gouda. Het is wel 
super om bij wat verenigingen te komen waar we niet 
vaak zijn geweest, dus hier kunnen we een mooie basis 
leggen voor contact tussen beide verenigingen. Naast 
de mooie competitie indeling staan er een aantal leuke 
toernooien op het prorgramma met als toetje het Robin 
van Persie toernooi bij VDL in Maassluis. 

We starten de voorjaarscompetitie op 17 februari met 
een uitwedstrijd tegen v.v. Koudekerk MO11-1. We gaan 
er weer met volle overtuiging en veel spelplezier 
tegen aan en gaan voor een fantastisch eindresultaat. 
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om de MO11-1 te 
komen aanmoedigen. 

Wij wensen jullie allen een sportieve 2e helft van het 
seizoen toe.

Eindstand Najaarscompetitie:

  G W G V DS PT

1 SVS MO11-1 10 10 0 0 87-8 30 

2 Excelsior R. MO11-2 10 8 0 2 43-12 24

3 VDL MO11-2 11 7 0 4 36-29 21

4 SPIRIT MO11-1 10 6 1 3 24-13 19

5 Zwervers MO11-2 10 6 1 3 28-19 19

6 VOC MO11-1 10 5 1 4 44-26 16

7 Blijdorp MO11-1 10 5 1 4 30-37 16

8 Lekkerkerk MO11-1 11 4 0 7 26-38 12

9 Gouda MO11-1 9 3 0 6 13-30 9

10 Moordrecht MO11-1 10 2 0 8 20-47 6

11 XerxesDZB MO11-2 9 1 0 8 8-52 3

12 Nieuwerkerk MO11-2 10 1 0 9 12-60 3

Indeling Voorjaarscompetitie:

 Team  Website

1 ARC MO11-1  www.svarc.nl

2 Bernardus MO11-1  www.bernardus.nl

3 Cabauw MO11-1  www.vvcabauw.nl

4 SPIRIT MO11-1  www.vvspirit.nl

5 Oudewater MO11-1  www.fcoudewater.nl 

6 Floreant MO11-2  www.floreant.nl

7 Koudekerk MO11-1  www.vvkoudekerk.nl

8 Olympia MO11-1  www.gcfc-olympia.nl

9 ONA MO11-1  www.vvona.nl

10 Rohda‘76 MO11-1  www.rohda76.nl

11 Zwervers MO11-1  www.cvvzwervers.nl 

Staand v.l.n.r.: Michel (leider) Lisanne, Amy, Mila, Wednesday 

en Leon (leider). Onder v.l.n.r.: Nikki, Zoë, Merel en Anouk.



Zijdepark 21 - Ouderkerk aan den IJssel - Tel. 0180 - 681385
WWW.AANNEMERGOUDRIAAN.NL

KerKweg 131a • OuderKerK a/d IJssel • 0180 - 68 13 08 • InfO@gOudrIaantranspOrt.nl • www.gOudrIaantranspOrt.nl



Gespecialiseerd in houten kozijnen, vervanging van bestaande kozijnen, verbouwingen en nieuwbouw

Zijdepark 4
Ouderkerk a/d IJssel 

T: 0180 - 68 42 93
F: 0180 - 68 49 54

info@spekkozijn.nl
www.spekkozijn.nl

Nieuwbouw - Dakopbouw - Aanbouw - Dakkapel - Verbouwing - Betonwerk - Houten & Kunststofkozijnen

Lageweg 42b
Ouderkerk a/d IJssel

T: 0180 - 68 15 32
F: 0180 - 68 12 55

info@cspekbv.nl
www.cspekbv.nl





Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Wij maken uw
feest tot een

muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

Voor boekingen:
06 22732695 - info@dddentertainment.nl

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL



MEER DAN 22O ARTIKELEN
VOOR KNALLEND EN SPETTEREND
VUURWERK VOOR 31 DECEMBER!

STORMPOLDERDIJK 34 • 2921 LL  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
TELEFOON: 06 - 543 34 430 • E-MAIL: THEO@VZA.XS4ALL.NL

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO:

VZA-VUURWERK.NL

AL 10 JAAR HET GROOTSTE VERKOOPPUNT IN DE REGIO
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Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed
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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

Voetballend Nederland genoot van 
een winterstop en De Harde Kern 
had zijn winterslaap. 

Twee IJsselclubs, Nieuwerkerk 
en Spirit bezochten tegelijkertijd 
een trainingskamp in het Spaanse 
Marbella. Harde Kern leden Teun 
Deelen en Piet Zandijk en een 
hele roedel Spirit ballentrappers 
zochten daar het strand, de zon en 
de horeca op.

De inspanningen werden in de 
eerste competitiewedstrijd in 2018 
beloond met een 1-4 overwinning 
bij HBSS. Elftalleider Jan Moerman 
vond het daar “Syberisch” koud. 
De Harde Kern had het “gewoon” 
koud, en dat in de jeneverstad.

Maar toen, thuis tegen VVOR, iets 
minder koud maar de 0-1 neder-
laag was toch een verrekte koude 
douche. De aansluiting met de top 
in de ranglijst gemist en terugge-
worpen in de periodesstand. 

Meteen naar huis ligt niet in de 
aard van De Harde Kern, dus 
toch maar naar de derde helft om 
die druppel aan de heks weg te 
poetsen. Nieuwsgierig naar de 
uitslagen, het standenbord en het 
rad van avontuur met alleen maar 
A-kwaliteit prijzen. Die A-kwaliteit 
kon ik nou niet bepaald ontdekken 
in het vrijwilligerspakket. Misschien 
net een F, van Flut. Maar kop op, 

de vrijwilliger staat nooit stil, voor-
waarts, en niet versagen!

Dat dacht deze roodharige Finse 
ook toen ze met nog enkele mede-
amazones een demonstratie stok-
paardrijden ten toon spreidde.

Misschien is hobbyhorsing een 
mooi sportief onderdeel voor de 
jaarlijkse familiedag. Als Esther 
en Berry dan spelleider willen zijn 
zorgen zij meteen voor hoefgetrap-
pel en gebries.

Na de hierboven beschreven nieu-
we sport hobbyhorsing is ook een 
wat opvallende voetbaluitdrukking 
geboren. Trainer Gert-Jan Verbeek 
van FC Twente kwalificeerde het 
voetbalgehalte van tegenstander 
PSV als schijtbakkenvoetbal. FC 
Twente verloor nipt maar doet wel 
zijn “stinkende” best.

Voor voorzitterspaar Henk en 
Sylvia ziet de toekomst er goed uit 
wat betreft hun hondje Noah. Bin-
nen een paar jaar bestaat er een 
geavanceerd vertaalprogramma 
waarmee mensen kunnen com-
municeren met hun hond. Dat 
voorspellen Engelse futurologen. 
Een futuroloog is een voorspel-
lende wetenschapper. Bedoelen ze 
soms een koffiedikkijker? Maar om 
op Noah terug te komen. Dan blaft 
de hond bescheiden om een uur 
of negen op de donderdagavond 
tegen Henk: “Kom baas, even 
uitlaten en dan naar de kantine”. 
En verdraaid, Henk begrijpt de 
hondentaal en pakt vrolijk zijn jas.

Terwijl de winter hier rustig door 
kwakkelt is het in Pyeongchang 
behoorlijk koud, maar dat moet. 
Daar in Zuid-Korea zijn de Olym-
pische Winterspelen aan de gang 
waar Nederland bezig is enkele 
kilo’s eremetaal bijeen te glijden.

Na de sluitingsceremonie weten 
we wie welke kleur gewonnen 
heeft en gaan we massaal naar 
Schiphol om de oranje deelnemers 
te trakteren op boerenkool van 
een bekende grootgrutter, opge-
schept door Erben Wennemars.

Tot zaterdag, en dan bij 
Hoevelaken rechtsaf!

Cees van Vliet
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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
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Door: Malcolm Osseweijer

Op 5

Mooie Kerstdagen en een heel gezellige Nieuwjaars-
viering liggen al weer een paar weken achter ons. 
2018, het jaar van de Olympische Winterspelen in 
Pyeongchang, maar natuurlijk ook het WK voetbal in 
Rusland aanstaande zomer liggen in het verschiet. 
Bij Spirit is de bal weer gaan rollen en is de 2e helft 
van het seizoen 2017/2018 begonnen. Een paar 
opmerkelijke zaken in het internationale voetbal,  
waarbij het opvalt dat transfers van tussen de 5 en 
de 20 miljoen afketsen, maar dat een Nederlandse 
verdediger Southampton verruilt voor Liverpool tegen 
een vergoeding van een slordige 85 miljoen. Ik gun 
het Virgil van Dijk natuurlijk van harte en ik was zelfs 
nog zo gek om voor z’n eerste wedstrijd in het shirt 
van Liverpool Fox Sport International aan te schaffen, 
terwijl het ook gewoon op de BBC te volgen was. Ik 
vond het schitterend om hem het winnende doelpunt 
te zien scoren tegen Everton in de 3e ronde van de 
FA Cup en nog mooier was het om te zien hoe het 
publiek op Anfield Road hierop reageerde. Voetbal 
blijft in de eerste plaats volksvermaak en dit was een 
overtreffende trap hiervan.
 
Toch bekruipt mij meer en meer het gevoel dat 
voetbal ook een beetje volksverlakkerij begint 
te worden. Steeds vaker hoor ik om me heen dat 
sommige spelers slimmer moeten worden. En met 
slimmer wordt dan bedoeld dat je iets moet doen wat 
eigenlijk niet is toegestaan, maar het zodanig weet te 
verbloemen, dat je hiermee je tegenstander uitlokt, 
die vervolgens in de opgezette val trapt. Of dat je je 
als een stervende zwaan op het veld moet laten val-
len en simuleren, dat, na de vermeende overtreding, 
opstaan niet meer tot de mogelijkheden behoort. Een 
schoolvoorbeeld is natuurlijk de rechtsback van Ajax 
die volgens de “kenners” slim is, wat overigens niet 
moet worden verward met intelligentie, die met zijn af 
en toe overdreven gedrag menig tegenstander een 
kaart weet aan te naaien. Handen op elkaar voor zo-
veel onsportiviteit, maar ja het moeten winnen heeft 
het al lang geleden gewonnen van de zogenaamde 
“fair-play” waar vooral de KNVB, maar ook andere 
nationale bonden zo hoog over opgeven. 

Probleem is echter wel dat in alle geledingen van het 
voetbal hetzelfde gedrag ten toon gespreid wordt 
en dat jeugdspelers, niet gehinderd door hun over-
matige aangroei van testosteron, elkaar het leven 
behoorlijk zuur weten te maken. Dieptepunt was 
overigens de wedstrijd van Spirit 1 thuis tegen Dilet-
tant, of heten ze vanaf nu echt irritant. Ik heb daar 
een paar routiniers, want zo mag je dit soort recidi-
visten best wel noemen, streken zien uithalen, waar 

sommige Spirit spelers met open ogen intrapte, met 
als gevolg dat we op een gegeven moment nog maar 
met 8 tegen 11 stonden en het meegereisde publiek 
vol trots de lof over hun helden uitstrooide over het 
op “slimheid” aftroeven van enkele geelhemden. Tot 
overmaat van ramp trapte de scheidsrechter er ook 
vol in, maar wisten camerabeelden voor één speler 
later toch nog uitkomst te bieden. Het blijft in het 
heetst van de strijd moeilijk om de beweging van een 
arm of een been uit elkaar te houden. 

Misschien moeten we toch nog maar een keer terug 
naar de zomer van 2017 en in herinnering roepen 
hoe sportief het er bij de dames aan toeging. Op een 
fantastische manier wisten zij, tot veler verassing en 
met aantrekkelijk en sportief spel, de Europese titel 
te vergaren. Moeten we hier dan gelijk de conclusie 
aan verbinden dat hoe meer er zogenaamd op het 
spel staat des te gemener je mag zijn? Ik zou het niet 
willen beweren, maar zou er toch voor willen pleiten 
om dit gedrag dat de mooie voetbalsport om zeep 
helpt en wat misschien wel ingegeven wordt door de 
maatschappij waar we vandaag de dag in leven in de 
basis een halt wordt toegeroepen. 

In de prille jeugd wordt nu al geëxperimenteerd met 
wedstrijden zonder scheidsrechter. Als nu ook de 
ouders zich langs de kant wat minder zouden laten 
gelden op het moment dat de ongelofelijk belang-
rijke wedstrijd tussen Spirit F8 en FC Perkouw F4 
dreigt te kantelen, omslaat en in het nadeel van de 
Ouderkerkers dreigt te eindigen, hun kinderen laten 
genieten van een ochtendje lekker tegen een bal 
trappen in de buitenlucht, gaan we nog mooie tijden 
tegemoet.

Malcolm Osseweijer



Je weet 
nooit wat 

je kunt
tot dat je 

het probeert



GEBR. VIS STAALBOUW B.V.

        ‘‘SPONSOR VANAF 
HET EERSTE UUR’’

Wij fabriceren staalconstructies voor diverse 
opdrachtgevers variërend van klein staalwerk voor 
aannemers en bouwbedrijven tot zeer grote en 
complexere staalconstructies voor de wereldmarktleiders 

RVS producten.

IJsseldijk West 36        2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel        www.visstaalbouw.nl        0180 68 12 23       info@visstaalbouw.nl   


