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Van de voorzitter

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Het lijkt wel 
of de zomerstop steeds korter wordt. Zeker met de 
prachtige zomer die we achter de rug hebben, had 
het gras amper de tijd om bij te komen. Toch hebben 
de mensen van de onderhoudsploeg weer alles uit 
de kast gehaald om weer een heel seizoen te kunnen 
genieten van onze prachtige velden. Dat is een fijne 
gedachte.

Het belooft weer een prachtig seizoen te worden. In 
de jeugd heeft de nieuwe leeftijdscategorisering haar 
intrede gedaan en dat heeft weer tot gevolg dat er 
heel veel nieuwe teams zijn. Echte jongensteams, 
maar ook gemengde teams en ook dit jaar weer meer 
meisjesteams. De zomerclinics hebben ook hier weer 
voor veel nieuwe aanwas gezorgd en afgelopen juni 
hebben we het honderdste meisje mogen begroeten. 
Inmiddels zijn het er zelfs een kleine 110.

Wat zeker ook zal bijdragen aan een prachtig seizoen 
zijn de vorig jaar geopende nieuwe kleedkamers, ver-
zorgingsruimte, kledingshop en materiaalopslag. Als 
we de nieuwe ballenopslag bekijken, en de nieuwe 
stallingsruimte voor ons materieel, is dat zeker iets om 
trots op te zijn. En ook hier weer allemaal zelfwerk-
zaamheid. Het blijft dan altijd een raar gezicht als je 
zoals afgelopen maanden over de dijk naar Gouda 
reed, je een groot bord tegenkwam met de tekst dat 
de gemeente Krimpenerwaard de kleedkamers van 
VV Gouderak aan het renoveren was. Maar daar is in 
het verleden wel meer over gezegd en heeft alles met 
eigendomsverhoudingen te maken. Over onze eigen 
opstallen zijn we druk in gesprek met de gemeente. 
Wij verwachten aan het einde van dit jaar hier meer 
duidelijkheid over te hebben.

Het afgelopen seizoen was er één om niet snel te 
vergeten. Wat te denken van de prachtige prestatie 
van ons eerste elftal. Na een moeizame start, waarbij 
meerdere keren nipt verloren werd, vond het team 
onder leiding van trainer Richard van Cappellen na de 
winterstop haar weg naar de top, hetgeen uiteindelijk 
resulteerde in een tweede plek en het winnen van de 
derde periode. Reden voor een toetje in de vorm van 
de nacompetitie. Na eerst thuis van Binnenmaas en uit 
van VDL te hebben gewonnen, volgde op 16 juni de fi-
nale tegen het Rotterdamse Rijnmond Hoogvliet Sport. 
Met ongeveer 1500 mensen langs de lijn, vuurwerk 
en als scheidsrechter Roelof Luinge werd uiteindelijk 
met maar liefst 5-1 gewonnen. Het feest wat daarna 
spontaan losbarstte was er één die we het beste kun-
nen omschrijven als een waar volksfeest, waarbij de 
scheidsrechter bijna de spreekwoordelijke deur dicht 

deed. Op de afsluitende familiedag een week later, 
werd het feest nog eens dunnetjes over gedaan, waar-
bij we naast de traditionele spellen en de foodtrucks 
hebben kunnen genieten van de fantastische band 
Shaky Ground.

Een vereniging heeft als doel het samen bedrijven van 
een gezamenlijke interesse of hobby. Samen! Dat be-
tekent dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen 
om onze vereniging in stand te houden. Helaas wordt 
dit steeds lastiger. Reden dat we daarom een bijdrage 
vragen van al onze spelende leden vanaf 16 jaar. Het 
kan niet meer anders. De tijd dat we alleen het hek 
binnenkomen om het produkt voetbal te consumeren 
en daarna weer vertrekken zonder iets te doen ligt 
achter ons. Iedereen dient zijn bijdrage te leveren. Een 
vereniging doe je immers samen. Niet alleen consu-
meren maar ook delen. En inzet. Meer over de nieuwe 
vrijwilligersregeling leest u verder in deze presentatie-
gids.

Ik weet nu al dat ook het seizoen 2018/2019 een fan-
tastisch seizoen wordt: ons eerste elftal zit in een ge-
weldige poule met mooie tegenstanders. We hebben 
nog nooit zoveel jeugdteams op de been gebracht, en 
ook bij de senioren hebben we sinds hele lange tijd 
weer een elfde team mogen begroeten. Kortom: ik heb 
er zin in. Ik wens iedereen een fantastisch seizoen!

Met sportieve groet,
Henk Lammertse
Voorzitter
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Door: Gerrit Visser

Richard van Cappellen: ‘Trots om hoofdtrainer van Spirit te mogen zijn’ 

Hoofdtrainer Richard van Cappellen geniet zichtbaar van het feit dat het seizoen weer begonnen is en er op 
de eerste oefenzaterdag bij Spirit weer voetballers te zien zijn op de velden. Voordat ik hem voor dit inter-
view spreek zie ik hem met verschillende mensen rond de velden praatjes maken en knikt hij vriendelijk als 
voorbijgangers hem groeten. Het is Richard ten voeten uit, op en top clubman, maar vooral een sympathiek 
mens.

Ons gesprek vindt plaats in de ultramoderne ruimte 
waar een half uur later 18 spelers bijeenkomen die 
de eerste oefenwedstrijd gaan spelen. Hij is blij dat 
het seizoen begint en laat zien welke voetbaltechni-
sche plannen hij voor ogen heeft. Maar zonder eerst 
op te merken dat Spiritvrijwilligers deze prachtige 
ruimte hebben gerealiseerd, uiteraard met steun van 
sponsor ING. 

We spreken eerst over het afgelopen seizoen dat 
zo’n fantastisch einde kende. Na een wisselvallige 
start werd in de laatste maanden promotie afge-
dwongen. Richard stapte als hoofdtrainer in na een 
teleurstellend seizoen en het heeft hem best wel 
veel gesprekken en energie gekost om de schouders 
er in de derde klasse eronder te zetten. Het resultaat 
mocht er zijn. 

Wanneer kreeg je het gevoel dat het echt ging 
lukken?
‘Na de winst op Dilettant op die koudste zaterdag 
van het jaar groeide het vertrouwen. Die wedstrijd 
moesten we winnen en na de volgende winst tegen 
DVO’32 ontstond er een goed gevoel. We hebben 
die lijn doorgetrokken en verder eigenlijk alleen 
maar finales gespeeld’.

Heeft de jonge selectie je verbaasd?
‘Nee, ik wist waartoe de selectie in staat was, maar 
vooral het feit dat ze het in al die wedstrijden met 
die druk erop volgehouden hebben. Iedere week 
wedstrijden spelen die gewonnen moesten worden 
om de aansluiting te houden. We hebben er ook 
hard voor gewerkt, ook doordeweeks. Trainingen 
met een hoge intensiteit. De groep is fit gebleven tot 
de laatste finalewedstrijd toe. Dat is erg knap’.

Richard noemt vooral de wedstrijden die op papier 
zogenaamd gemakkelijk waren. Als voorbeeld 
noemt hij de uitwedstrijd tegen Zwarte Pijl dat toen 
eigenlijk al uitgespeeld was. ‘Een sterke ploeg met 
heel veel ervaring die het zeker niet zomaar weggaf. 
Er werd een knappe overwinning behaald en dat gaf 
een enorme boost’.

Richard benadrukt dat de successen van zijn selectie 
niet alleen op zijn conto geschreven mogen worden. 
Hij noemt allereerst zijn selectiespelers, maar roemt 
niet in het minst zijn samenwerking met Jelmer No-
men, Rob Rink, Diede de Leeuw, Michael Osseweijer 
(technische staf), Marcel Nobel en Piet van Duijven-
dijk (verzorging) en leider Jan Moerman.   

Richard noemt als factor voor het succes ook de 
steun van die vele Spiritsupporters die in uitwed-
strijden langs de lijn vaak de meerderheid vormden. 
‘Het is toch prachtig als je die vele Ouderkerkse 
supporters in uitwedstrijden kunt begroeten. Ik wijs 
de spelers er altijd op dat voetballen voor Spirit 1 
niet zomaar wat is. Je hebt een verantwoordelijkheid 
voor deze mooie club. Het is toch prachtig dat al die 
mensen jou volgen’. 

Over de ontwikkelingen bij de club spreekt 
zijn bewondering door. 
‘Ik vind het een grote eer hoofdtrainer van Spirit te 
mogen zijn. Het geeft verantwoordelijkheid, maar die 
draag ik graag en met trots. Het is niet altijd gemak-
kelijk, maar ik loop daar niet voor weg. Dat hoort nu 
eenmaal bij een hoofdtrainerschap’. 

Als we het over het nieuwe seizoen hebben zegt 
Richard vooral aan een herkenbare voetbalstijl te 
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Door: Gerrit Visser

Richard van Cappellen: ‘Trots om hoofdtrainer van Spirit te mogen zijn’ 

werken. Hij laat op het digitale bord wat voorbeel-
den zien. Zijn realistische toon spreekt mij in ieder 
geval aan. ‘Als we tien wedstrijden spelen hoop ik 
dat dit in zeven wedstrijden een herkenbare speel-
stijl te zien zal zijn’.
Richard is blij dat hij het seizoen start met vrijwel 
dezelfde selectie, aangevuld met een aantal nieuwe 
aanwinsten. De selectie is breed en voor verschillen-
de posities komen meerdere spelers in aanmerking.

‘Het is mijn taak om dat te managen, daar ben je 
hoofdtrainer voor. Er zullen altijd teleurgestelde 
spelers zijn, maar iedereen weet dat je ieder seizoen 
met blessures en schorsingen elkaar hard nodig 
hebt. Maar ook spelers begrijpen dat’.

Richard geeft aan dat hij vierkant achter de manier 
staat waarop Spirit met de selectie werkt. Geen 

betalingen, maar wel optimale facilitaire omstandig-
heden, een broodje, een etentje en een trainings-
kamp. Hij benadrukt nogmaals: ‘Je moet als speler 
trots zijn om voor Spirit 1 te mogen voetballen. Het is 
een prachtige club met al zijn vrijwilligers en suppor-
ters. Dat schept verplichtingen. En dat begint al op 
vrijdagavond’.

Als we naar de verwachtingen vragen voor het 
nieuwe seizoen zegt Richard het niet te weten. ‘Echt 
niet. Het is een mooie afdeling met sterke tegen-
standers. Als ik naar de overschrijvingen kijk kan ik 
echt niet beoordelen of een club sterker of zwakker 
geworden is. Dat zeg niets. We gaan de uitdaging 
aan en we zien gedurende de competitie wel hoe 
het gaat verlopen’.
 
Gerrit Visser
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Door: Eric de Vendt

Doorgebroken talenten

Het was eigenlijk een beetje een teleurstellende dag: 
13 mei 2017. Spirit speelde de laatste wedstrijd van het 
seizoen thuis. Spirit wint met 7-2 van Hellevoetsluis. Te-
leurstellend? Ja, want de concurrentie pakte ook pun-
ten en Spirit degradeert rechtstreeks naar de 3e klasse. 
In 2010 gebeurde dat ook, alleen waren de vooruitzich-
ten toen beter. Spirit werd toen ook gelijk kampioen. 
Nu was dat anders. Een aantal bepalende spelers 
verlieten de club en Spirit moest gaan bouwen met de 
eigen jeugd. De doelstelling werd dan ook gesteld op 
2 jaar: één jaar lekker meedoen en het seizoen daarna 
promoveren. Een doelstelling waarmee iedereen met 
een geel-wit hart kon leven. 

De trainers Richard van Capellen en Jelmer Nomen, 
op dat moment de trainers van JO19-1, toen nog A1 
genoemd, hadden de laatste wedstrijden al over geno-
men en wisten de ins- en outs van het eerste team èn 
welke jeugdspelers het vlaggenschip van Spirit eventu-
eel konden komen versterken. 

Iedereen weet hoe het seizoen daarna verliep. Voordat 
er gewonnen werd, in de met vuurwerk sfeervolle finale 
tegen Rijnmond HS, werden er wedstrijden minimaal en 
tegen de verhouding in verloren, werden er mooie der-
by’s gespeeld waarbij andere factoren meespeelden 
dan zomaar een wedstrijdje voetballen en eindigde het 

wekelijks groeiende team met een prachtige eindreeks 
op de 2e plaats en werd de 3e periodetitel gepakt. Spi-
rit promoveerde na 1 jaar terug naar de 2e klasse.

Kon dat allemaal zomaar? Hoe zat dat dan met het 
bouwen van het team? Spelers die weggingen en 
jeugdspelers die mochten proberen aan te sluiten? Ja, 
dat kon allemaal zomaar gebeuren. De leiding kreeg 
het voor elkaar een team te smeden, en ja, ook mèt 
jeugdspelers. Hoe in het verleden mondjesmaat en met 
enige moeite jeugdspelers succesvol doorstroomden, 
zijn er vorig seizoen maar liefst 4 spelers doorgebro-
ken. Robbin Brouwer had al snel het vertrouwen van 
de trainer gekregen. Als linksback haalde hij al snel 
regelmatig een voldoende. En dat op een positie waar 
hij nooit echt eerder speelde. ‘Ik speelde voorheen als 
linksbuiten, of als aanvallende middenvelder.’ De gebo-
ren Schoonhovenaar speelt pas sinds 2 jaar bij Spirit. 
Samen met Giorgio Getrouw maakte hij de overstap 
van Schoonhoven naar de A1 van Spirit. Ook Giorgio 
brak vorig seizoen door. De spits had wat meer moeite 
om echt door te breken. Ondanks blessures kwam hij 
toch door hard werken in het succesvolle elftal van 
vorig seizoen. ‘Vooral fysiek was het zwaar.’ Maar met 
o.a. krachttraining groeide de aanvaller wekelijks naar 
een beter niveau. Tim van der Zee is de 3e jeugdspeler 
die definitief doorbrak. Hij mocht al een beetje sfeer-
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Vervolg: Interview Doorgebroken talenten

proeven bij Spirit 1 in het seizoen 
2016-2017. ‘Ik was één keer reserve 
bij Spirit onder leiding van Warry 
van Wattum.’ Ook de middenvelder, 
die zijn hele ‘voetballeven’ al bij 
Spirit voetbalt, kampte eerst nog 
met een blessure, maar speelde 
uiteindelijk regelmatig mee. Ook 
Anton de Koning speelde al vanaf 
de ukken bij Spirit. Hij is een voor-
beeld voor spelers die niet vanaf 
jongs af aan in het hoogste team 
speelt. ‘Pas als 2e jaars B kwam 
ik bij een selectieteam.’ Anton had 
in tegenstelling tot Brouwer meer 
concurrentie. Daarnaast was hij 
nog niet fit genoeg om vanaf het 
begin een basisplaats af te dwin-
gen. Met zijn snelheid is hij verdedi-
gend een plaag voor elke aanval-
ler. Maar ook aanvallend draagt hij 
als rechtsback zijn steentje bij. 

Het viertal is het unaniem met 
elkaar eens dat het verschil tussen 

de A-jeugd en Spirit 1 het fysieke 
spel het grootste verschil was. 
‘Maar het grootste voordeel voor 
ons was dat de manier van trainen 
hetzelfde was dan bij A1, we had-
den dezelfde trainers.’ Er was voor 
deze debutanten nog een voor-
deel. ‘Het scheelt natuurlijk wel dat 
Spirit gedegradeerd was en dat 
wij juist zo’n goed seizoen draai-
den.’ Spirit A1 plaatste zich voor de 
nacompetitie en behaalde daarin 
zelfs de finale.  

Terugkijkend naar afgelopen 
seizoen was, buiten de finale-
wedstrijd om promotie natuurlijk, 
het trainingskamp in Marbella 
een hele mooie ervaring. ‘Ja, we 
moesten toen aangeven op welke 
plaats we dachten te eindigen.’ 
Opgegeven werd de 3e plaats, 
alleen Robbin Brouwer zat uit-
eindelijk juist. Hij voorspelde de 
2e plaats. Op de vraag of ze een 

voorspelling wilden doen voor het 
aankomende seizoen, daar durfde 
het kwartet zich niet aan wagen. 
‘Ik heb geen idee’, zei Anton. ‘We 
hebben een goed team’, voegde 
Giorgio toe. Maar wat ze over 
het aankomend seizoen moesten 
verwachten, wisten ze niet. De 
verwachting is in ieder geval wel, 
dat het viertal normaal gespro-
ken gewoon mee gaan doen, in 
ieder geval bij de selectie van het 
eerste team. ‘En anders gaan we 
gewoon hard trainen tot we er 
weer bij zijn.’

Tot slot waren ze het volledig eens 
waarmee Giorgio het gesprek 
beëindigde. ‘Als ik nog iets mag 
benoemen, dan is dat het publiek. 
Ik hoop dat ze blijven komen. Want 
het is toch wel mooi, elke week 
zoveel toeschouwers langs de lijn.’ 

Eric de Vendt

NIEUW VRIJWILLIGERSBELEID 
Net als veel andere verenigingen, hebben ook wij 
te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. 
Bepaalde taken krijgen we nog wel rond, maar met 
name het aantal scheidsrechters, mensen voor de 
bestuurskamerdienst en de bezetting van de keuken 
baren ons steeds meer zorgen.

Ondanks herhaalde oproepen, kwamen er onvoldoen-
de mensen op deze taken af. En natuurlijk hadden we 
als bestuur kunnen besluiten om de keuken dan bij-
voorbeeld maar te sluiten of om wedstrijden waarvoor 
geen scheidsrechter te vinden is af te gelasten, maar 
dat zou nog veel grotere zorgen voor onze vereniging 
brengen. Vandaar dat door ons bestuur, in navolging 
van andere clubs, een vrijwilligersbeleid is ontwikkeld, 
welke in juli middels een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering door de leden is goedgekeurd.

In het kort komt het beleid hierop neer dat ieder 
SPELEND lid, welke op 1 juli 16 jaar is, verplicht is een 
aantal uren (voor dit seizoen maximaal 10) taken voor 
de club uit te voeren. Wil men dat niet, dan kan deze 
verplichting afgekocht worden voor €75. Gelukkig 

zijn er al heel veel mensen die een bepaalde functie 
voor onze club uitvoeren. Zij zijn uiteraard vrijgesteld 
voor deze “extra verplichte” taken. Inmiddels hebben 
alle betrokkenen een mail gehad, waarbij hij of zij aan 
kan geven naar welke taken de voorkeur uitgaat, men 
kiest voor de afkooopregeling of aangeeft welke func-
tie of taken er nu al uitgevoerd worden. Het invullen 
van dit formulier is niet vrijblijvend en derhalve zal een 
ieder voordat het voetbalseizoen begint zijn of haar 
voorkeuren moeten hebben doorgegeven. 

Als coördinator van dit beleid hebben we Bart Dekker 
bereid gevonden deze positie in te vullen. Hij wordt 
hierbij ondersteund door onze ledenadministratie 
(Sandra Kooij). Tevens hebben wij als vereniging een 
extra module in onze Sportlink software aangeschaft, 
waardoor we de taken op een evenwichtige en duide-
lijke wijze kunnen administreren.

Het volledige beleidsplan kunt u terugvinden op onze 
site www.vvspirit.nl onder Clubinfo > Beleidsplannen. 
Met dit beleid in handen hopen we ook dit seizoen 
weer op alle fronten te kunnen genieten.
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Indeling Seizoen 2018 / 2019

Spirit 1 - 2e Klasse D

Alexandria’66
Leningradweg 50
Rotterdam
010 - 421 14 55
www.a66.nl

2017/18: 7e in 2D
26 wedstrijden, 36 punten

v.v. Kethel Spaland
Zoomweg 2
Schiedam
010 - 254 00 91
www.kethelspaland.nl

2017/18: 1e in 3C
26 wedstrijden, 63 punten

Neptunus-Schiebroek
Hazelaarweg 40
Rotterdam
010 - 422 45 88
www.neptunus-schiebroek.nl

2017/18: 8e in 2D
26 wedstrijden, 35 punten

DCV
Waalplantsoen 3
Krimpen aan den IJssel 
0180 - 51 23 97 
www.dcvkrimpen.nl

2017/18: 12e in 1B
26 wedstrijden, 21 punten

s.v. CWO
Trimpad 12
Vlaardingen
010 - 474 99 61
www.svcwo.nl

2017/18: 9e in 2D
26 wedstrijden, 33 punten

v.v. Zuidland
Kerkweg 84
Zuidland
0181 - 45 16 55
www.vvzuidland.nl

2017/18: 5e in 2D
26 wedstrijden, 40 punten

v.v. Hellevoetsluis
Brielsestraatweg 6
Hellevoetsluis
0181 - 31 30 19
www.vvhellevoetsluis.nl

2017/18: 2e in 2D
26 wedstrijden, 57 punten

SSS
Jaap Kosterstraat 1a
Klaaswaal
0186 - 57 15 00
www.sssklaaswaal.nl

2017/18: 10e in 2D
26 wedstrijden, 32 punten

v.v. Nieuwenhoorn
Rijksstraatweg 270
Hellevoetsluis
0181 - 31 37 20
www.nieuwenhoorn.nl

2017/18: 13e in 1B
26 wedstrijden, 18 punten

v.v. Strijen
Sportlaan 10
Strijen
078 - 674 17 04
www.vvstrijen.nl

2017/18: 11e in 2D
26 wedstrijden, 29 punten

v.v. Spirit
Sportlaan 3
Ouderkerk aan den IJssel
0180 - 68 16 07
www.vvspirit.nl

2017/18: 2e in 3C
26 wedstrijden, 53 punten

R.V.&A.V. Sparta
Bok de Korverweg 1
Rotterdam
010 - 251 90 21
www.sparta-rvav.nl

2017/18: 4e in 2D
26 wedstrijden, 41 punten

SVS
Capelseweg 31
Capelle aan den IJssel
 010 - 451 11 25
www.svsvoetbal.nl

2017/18: 6e in 2D
26 wedstrijden, 39 punten

Vitesse Delft
Henk van Riessenlaan 2
Delft
015 - 261 33 70
www.vitessedelft.nl

2017/18: 13e in 1A
26 wedstrijden, 17 punten

RV
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VSPARTA

R
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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



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



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



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
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Even voorstellen:

A-Selectie v.v. Spirit 2018 / 2019

Richard van Cappellen
Trainer Spirit 1

Michael Osseweijer
Keeperstrainer

Patrick Verweij
Trainer Spirit 2

Jakob Pols
Verzorger

Jelmer Nomen
Assistenttrainer Spirit 1

Jan Moerman
Elftalleider Spirit 1

Daniél Bierings Navarrete
Assistenttrainer Spirit 2

Bastiaan Haasnoot
Doelman

Rob Rink
Assistenttrainer Spirit 1

Jan Kooij
Ass. Scheidsrechter Spirit 1

Eli Rook
Ass. Scheidsrechter Spirit 2

Max van Herk
Doelman

Diede de Leeuw
Keeperstrainer

Marcel Nobel
Verzorger Spirit 1

Piet Mourik
Verzorger

 Siggy Schutte
Doelman

Foto’s: 
René Bitter



 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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A-Selectie v.v. Spirit 2018 / 2019

Foto’s: 
René Bitter

Victor van Dort
Verdediger

Arjan van Velzen
Verdediger

Robin Kats
Verdediger

Robert Slob
Verdediger

Kevin Kriek
Verdediger

Lars v/d Wijngaard
Verdediger

Tim de Vaal
Verdediger

Stef Rietveld
Verdediger

Sander Kalkman
Verdediger

Christian Deelstra
Verdediger

Jasper Jaarsma
Verdediger

Tim van der Zee
Middenvelder

Anton de Koning
Verdediger

Youri Heeling
Verdediger

Corné Klein
Verdediger

Timme van Hof
Middenvelder
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Sander Goudriaan
Middenvelder

Eric Jansen
Middenvelder

Cheddy van Ommen
Middenvelder

Mark Geneugelijk
Middenvelder

Laurens Visser
Middenvelder

Daryl van Ommen
Middenvelder

Tom van Zwienen
Aanvaller

Robbin Brouwer
Middenvelder

Stefan Bitter
Middenvelder

Erwin Pols
Middenvelder

Bob van der Veen
Aanvaller

Arne Geneugelijk
Middenvelder

Virgil Munsel
Middenvelder

Danny van der Poel
Aanvaller

Julian Rook
Aanvaller

A-Selectie v.v. Spirit 2018 / 2019

Foto’s: 
René Bitter

Raoul Haliwela
Aanvaller



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



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
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A-Selectie v.v. Spirit 2018 / 2019

Foto’s: 
René Bitter

Max Overdijk
Aanvaller

Ingmar Burema 
Aanvaller

Mick Veldhoen
Aanvaller

Giorgio Getrouw
Aanvaller

LEDENVERGADERING V.V. SPIRIT 

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen van de vergaderingen van
  13-11-2017 en 18-7-2018   

 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

1 0. Bestuursverkiezing: 
  aftredend doch herkiesbaar: 
  Sandra Kooij en Willem Visser 
 
1 1. Waarden en normen commissie   
  
 12. Vaststellen van de Begroting 2018/2019
  in combinatie met de vaststelling van de 
  contributie

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

MAANDAG 5 NOVEMBER 2018   |   AANVANG 20.00 UUR

AGENDA:

Sjakur Nour
Aanvaller

Ebe Stienstra
Aanvaller

Jort Hulscher
Aanvaller
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Frank is al 16 jaar getrouwd met Conja. Samen met dochter Damee van 15, die net 
eindexamen MAVO heeft gedaan en zoon Basten van 13, wonen ze al 12 jaar in de 
Hennepwerf in Ouderkerk. Voorheen woonde ze in Gouderak en Krimpen aan de 
Lek. Frank heeft zijn jeugdjaren doorgebracht op de Lageweg, terwijl Conja een 
echte Ouderkerkse is.

De dochter van Frank en Conja, danst 3 keer per week bij O.K.K. en ook nog bij 
MyMove in Krimpen aan den IJssel. Zoonlief, Basten, vernoemd naar de opa 
van Frank is een echte voetballer, maar heeft na een paar jaar Spirit, geko-
zen voor een nieuwe carrière bij v.v. Gouderak. Op zich niet zo’n vreemde 
keuze als je nagaat dat Frank z’n hele actieve voetballeven bij Gouderak 
heeft doorgemaakt. Helaas heeft hij het niet kunnen schoppen tot een vaste 
basisplaats in het eerste, maar dat had meer te maken met het feit dat de 
beste lichting die Gouderak ooit gehad heeft, met namen als Edwin Ever-
groen en Jan Vleggeert net voor hem zat. Een kruisband blessure en een 
daaropvolgende operatie op 33-jarige leeftijd maakte een einde aan zijn 
activiteiten als veldspeler. Zijn favoriete positie was die van linkshalf met 
een befaamde techniek van het trappen van de bal met buitenkant rechts, 
een soort omgekeerde van Hanegem. Tot een paar jaar geleden was Frank 
nog wel als keeper te aanschouwen, maar had hij inmiddels ook al de eer-
ste schreden gezet als trainer/coach.

Bij Spirit is Frank begonnen met de Ukkenleague. Nadat Basten bij Spirit 
was begonnen heeft Frank het 1e jaar nog langs de kant gestaan, maar in 
het 2e jaar wist Bas Jonker hem te strikken voor het project jeugdvoetbal.

Ook bij Gouderak had hij zijn eigen project, waarin hij een gemend team 
van jongens en meisjes van de F naar de D heeft begeleidt. Een rede-
lijk succesvol project waarin een promotie van de 8e naar de 4e klasse 
gerealiseerd werd. In diezelfde periode was hij ook nog als trainer van het 
team van zijn zoon actief. In het seizoen 2017/2018 neemt hij ook nog een 
meisjes onder 13 team van Excelsior Rotterdam onder zijn hoede. Dit M013 
team speelde in een jongenscompetitie en we zijn het er allebei roerend 
over eens dat winnen in de jeugd minder belangrijk is dan het onder druk 
moeten leren voetballen. Hiermee wordt op termijn meer resultaat geboekt. 
De vooruitgang die geboekt werd tijdens 
dat seizoen, kwam heel goed naar voren op de 4 toernooien die aan het 
einde van het seizoen tegen allemaal MO15 teams overtuigend werden ge-
wonnen.

Dat Frank heel actief was het afgelopen seizoen mag wel blijken uit het feit 
dat hij bij Spirit ook nog training gaf aan MO11, MO17, VR1 en JO15-3&4. 
Hierbij geeft Frank wel aan dat het VR1-project echt het leukste is om te 

Door: Malcolm Osseweijer

Trainer: Frank van der Hoeven
20 augustus j.l. heb ik Frank van der Hoeven uitgenodigd om een interview met de hoofdtrainer meiden- en 
damesvoetbal te houden voor deze presentatiegids. Voor mij is het de eerste ontmoeting met de 46-jarige 
Frank. Ondanks dat we elkaar nog nooit gesproken hebben, is Frank sinds 16 mei van dit jaar al wel een 
begrip voor mij en vele anderen binnen onze vereniging. Op deze dag stond de tijd voor Frank letterlijk en 
figuurlijk stil. Dankzij kordaat ingrijpen van alerte Spirit leden kan ik deze avond in de bestuurskamer tegen-
over Frank plaats nemen. Als we er over spreken zie ik nog steeds ontroering in de ogen van Frank opwel-
len, mede dankzij de ontzettend vele reacties van mensen binnen en buiten Spirit, die volgens hem allemaal 
hartverwarmend waren. Zeker zijn verblijf in eerste instantie in het Erasmus MC en later ook in het Maasstad 
ziekenhuis werd hierdoor een stuk aangenamer.



Advanced Comfort Seats 
Veersysteem met Progressive 
Hydraulic Cushions™ (PHC)

Mirror Screen met Apple CarPlay™, 
Android Auto™ en MirrorLink®

EAT6 Automatische 6-versnellingsbak
Citroën Connect Nav
12 Rijhulpsystemen

NIEUWE CITROËN
C4 CACTUS HATCHBACK

V.A. €21.490
RIJKLAAR

  GEM. BRANDSTOFVERBRUIK:  3,6 – 5,3 L/100 KM; 18,9 – 27,8 KM/L; C02: 94 - 114 G/KM.
Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, 
rijstijl en omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. Vanaf prijs nieuwe Citroën C4 Cactus PureTech 110 Live vanaf € 21.490 inclusief btw en bpm en onvermijdbare kosten rijklaar maken. Metallic lak tegen meerprijs. Prijs-, 
speci� catie- en � scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Kijk voor mee informatie op www.citroën.nl.

AUTOBEDRIJF BROERE   LEKDIJK 73    KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  WWW.AUTOBEDRIJFBROERE.NL

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



Hup samen
naar buiten.
Lekker voetballen
We mogen weer. Overal in Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen,
vrouwen, vlaggenisten, hulptroepen, trainers. Honderdduizenden voetballers
gaan er weer tegenaan. Van Hulst tot Winschoten, van Heerlen tot Den Helder.
En wij zijn er trots op dat we dat mogen sponsoren. 

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal 

1500.02.525 Adv. voetbal 210x297.indd   1 22/08/2018   11:36
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Vervolg: Interview Frank van der Hoeven

doen. Meiden van 20 tot 25 jaar 
die altijd aanwezig zijn en heel 
enthousiast met elkaar omgaan. 
Het blijft wel zaak om iedereen 
evenveel aandacht te geven, ook 
al zijn de kwaliteitsverschillen 
soms groot. Het meest opvallen-
de volgens Frank is dat meisjes 
alles altijd netjes en verzorgd 
proberen op te lossen. Daar 
waar jongens de bal met een 
enorme knal naar voren knallen 
als ze onder druk staan, proberen 
meisjes zich onder die druk uit te 
voetballen, niet altijd met even-
veel succes overigens.

Het gesprek gaat al heel snel 
over de opmars die de dames 
sport in het algemeen heeft on-
dergaan in de laatste jaren, met 
natuurlijk, voor wat het voetbal 
betreft, het hoogtepunt van vorig 
jaar zomer, toen onze dames de 
Europese titel in eigen huis be-
haalden. Daarna gaan we meer 
op de tactische aspecten van het 
voetbal in, waarbij het compact 
spelen met het zo min mogelijk 
ruimte laten tussen de linies, 
één van de belangrijkste zaken 
is die Frank op een zo’n positief 
mogelijke manier op zijn team wil 
overbrengen. 

Frank benadrukt overigens wel 
dat hij dit natuurlijk niet allemaal 
in zijn eentje doet en wil graag 
Ingrid Snijders, John de Boer en 
uiteraard Bas Jonker, de terechte 
winnaar van de Steef van Kooten-
penning in 2014 in de schijnwer-
pers zetten. Samen met dit team 
wordt er bij Spirit iets heel moois 
neergezet. Het aantal meiden dat 
in het geel/wit speelt is enorm 

gestegen, wat ook de uitbreiding 
van het aantal kleedkamers 
noodzakelijk maakte. Iedereen 
spreekt heel positief over de 
aanpak bij Spirit, waarbij plezier 
en ontwikkeling voorafgaat aan 
de uiteindelijke prestatie.

Frank is een echte Italië liefheb-
ber, hoewel zijn gezin door de 
omstandigheden de vakantie 
dit jaar doorgebracht heeft in 
één van de mooiste provincies 
van Nederland, Friesland. Nu 
staat het nieuwe seizoen voor de 
deur, waarin hij samen met Bas 
Jonker de VR1 weer onder zijn 
hoede heeft. In december wordt 
er verder gekeken hoe het met 
de gezondheid is, hij voelt zich in 
ieder geval heel erg goed. Wer-
ken zit er nog niet in en of hij zijn 
professie als lasser bij Vis Staal-
bouw nog zal mogen uitoefenen 
is twijfelachtig. 

Toch ziet Frank ook hierin de toe-
komst zeer positief tegemoet en 
heeft hij nog steeds ambitie om 

verder te groeien in het trainers-
vak. Het volgen van de eenjarige 
opleiding TC3 staat nu nog op het 
verlanglijstje maar deze wens zal 
volgend jaar in vervulling gaan. 
Voorts staat er op datzelfde lijstje 
de wens om een vaste keeper te 
vinden voor VR1. Vandaar vanaf 
deze plaats een korte oproep 
aan een talentvolle jeugdkeeper 
die zich binnenkort bij Spirit VR1 
wil aansluiten. 

Nadat we eerst nog gestoord 
worden door de trainers van de 
A-selectie, die ook graag gebruik 
willen maken van de bestuurska-
mer, sluiten we dit zeer aangena-
me gesprek af nadat Jan de Jong 
ons komt zeggen dat het toch wel 
tijd is om weer naar huis te gaan. 
Er staan nog heel veel activitei-
ten op de agenda deze week, 
dus vroeg naar bed en morgen 
gezond weer op.

Samen kijken we uit naar weer 
een heel mooi seizoen voor de 
voetbalvereniging Spirit en onder-
strepen we nogmaals, met Frank 
als voorbeeld, de noodzaak om 
je te melden als vrijwilliger. Spirit 
kan niet blijven functioneren 
zoals het nu doet als er zich niet 
meer vrijwilligers aandienen.

Malcolm Osseweijer

“OP DEZE DAG STOND DE TIJD
VOOR FRANK LETTERLIJK
EN FIGUURLIJK STIL”



A-SELECTIE 2018 / 2019
Boven v.l.n.r.: Lars van der Wijngaard, Giorgio Getrouw, Raoul Haliwela, Tim de Vaal, Mick Veldhoen, Eric Jansen, Jan Moerman (Elftalleider Spirit 1), Christiaan Deelstra, 

Cheddy van Ommen, Arjan van Velzen, Victor van Dort, Robert Slob, Bob van der Veen, Sander Goudriaan, Daniél Bierings Navarrete, Midden v.l.n.r.: Marcel Nobel (Verzorger Spirit 1),
Piet Mourik (Verzorger), Laurens Visser, Kevin Kriek, Julian Rook,Sander Kalkman, Jelmer Nomen (Assistenttrainer Spirit 1), Richard van Cappellen (Trainer Spirit 1), Patrick Verweij (Trainer Spirit 2), 

Rob Rink (Assistenttrainer Spirit 1), Stef Rietveld, Tom v an Zwienen, Mark Geneugelijk, Erwin Pols, Daryl van Ommen, Ebe Stienstra, Jacob Pols (Verzorger), Jan Kooij (Assistent scheidsrechter Spirit 1).
 Onder v.l.n.r.: Ingmar Burema, Tim van der Zee, Anton de Koning, Virgil Munsel, Stefan Bitter, Robbin Brouwer, Michael Osseweijer (Keeperstrainer), Max van Herk, Bastiaan Haasnoot, Siggy Schutte, 

Diede de Leeuw (Keeperstrainer), Arne Geneugelijk, Danny van der Poel, Corné Klein, Robin Kats, Jasper Jaarsma, Sjakur Nour, Youri Heeling, Max Overdijk.
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De aanvoerders van Spirit… 

Daniëlle Boer en Eric Jansen kijken uit naar het nieuwe seizoen

LEEFTIJD
EJ: “Ik was 22 toen ik aanvoerder werd. Klinkt jong hè, voor 
een aanvoerder. Maar in ons team was ik één van de oude-
ren. En ik had al een aantal jaren ervaring in het eerste. Toen 
Stefan Bitter vorig jaar vertrok, werd ik gevraagd. Een enorme 
eer natuurlijk. Als je in de jeugd van Spirit speelt, droom je van 
het eerste elftal. Als je daar eenmaal speelt, wil je een vaste 
waarde worden en dan daarna het aanvoerderschap. Hart-
stikke mooi. En er spreekt vertrouwen uit van de trainer. Ook 
wel fijn natuurlijk.”
DB: “Ik stond niet vooraan hoor, om die band op te eisen. Het 
leek me wel erg leuk en ik was ook aanvoerster bij vv Lek-
kerkerk, mijn vorige club, dus wist wat het inhield. Maar we 
hadden net een nieuw team, dus ik wilde even afwachten hoe 
het allemaal zou gaan lopen. Bovendien hebben we een paar 
meiden die ouder zijn dan ik. Maar toen een aantal teamgeno-
ten vertelden dat ze het fijn vonden als ik aanvoerster werd en 

Ze lopen over het algemeen als eerste het veld op, gevolgd door hun teamgenoten en zijn te herkennen aan de 
band om hun bovenarm. Soms fel van kleur of met het woord ‘Captain’ erop. Of in het rood, wit en blauw, bedrukt 
met een grote ‘C’. Vlak voor aanvang van de wedstrijd melden ze zich bij de middenstip, schudden wat handjes, 
kijken vervolgens zwijgend toe hoe de scheidsrechter een muntje opgooit en, afhankelijk van de uitkomst, kiezen 
voor een helft van het speelveld of nemen genoegen met de aftrap. Aanvoerders en aanvoersters. Ze zijn er in 
alle soorten. Je hebt ze van 19 (zie Matthijs de Ligt), maar ook van 35 (neem Robin van Persie). Sommigen zijn 
verbaal nadrukkelijk aanwezig, anderen laten liever hun voeten spreken. Die van het eerste mannen- en vrouwe-
nelftal van vv Spirit heten Eric Jansen (EJ) (23) en Daniëlle Boer (DB) (21). Ze blikken vooruit op een nieuw seizoen 
en spreken zich uit over leiderschap, kibbelende meiden en babbeltjes met de scheidsrechter.
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de rest dat ook geen probleem vond, 
heb ik niet meer getwijfeld. Ik voel me 
prettig in die rol.”

LEIDERSCHAP
EJ: “Laat ik voorop stellen dat het 
eerste vereiste is dat een aanvoerder 
zijn of haar voeten moet laten spreken. 
Als je dat niet doet, neemt niemand iets 
van je aan. Een aanvoerder moet het 
goede voorbeeld geven. Goed voetbal-
len en voorop gaan in de strijd. Op een 
slimme manier natuurlijk. Overigens is 
die band niet doorslaggevend. Ook an-
dere jongens als Kevin Kriek en Sander 
Kalkman nemen daarin het voortouw.”
DB: “Ik wil vooral aanvoerster zijn door 
anderen te helpen. Dat heb ik van na-
ture. Ik doe liever iets voor een ander 
dan voor mezelf. Ik probeer altijd op 
te komen in het veld voor mijn ploeg-
genoten. Al ben ik meer degene die de 
boel sust dan die het vuurtje opstookt. 
In het veld ben ik laatste vrouw. Ik heb 
zo een goed overzicht op zie alles wat 
gebeurt in het veld. Handig voor een 
aanvoerster.”

EN WAT MOET EEN AANVOERDER/
AANVOERSTER VERDER KUNNEN?
EJ: ”Praten.”
DB: “Luisteren”.
EJ: “Je moet goed kunnen communice-
ren. Ik ben van nature wel een prater. 
Al merkte ik zeker in de eerste maan-
den dat ik nog zoekende was naar hoe 
ik het best invulling kon geven aan mijn 
rol. Toen zich een paar situaties voor 
deden waarin ik me als aanvoerder 
echt kon laten gelden, merkte ik dat de 
andere jongens dat ook accepteerden 
en dingen van me aan wilden nemen. 



De aanvoerders van Spirit… 

Daniëlle Boer en Eric Jansen kijken uit naar het nieuwe seizoen

EJ: “Ik heb inmiddels wel door dat je daar een beetje mee 
kunt spelen. Een babbeltje tijdens de warming-up, een grapje 
tijdens de toss: zo kan de je de scheids een beetje voor je 
winnen. Een beetje paaien zeg maar. Ik zeg niet dat het altijd 
werkt, maar hé: alle kleine beetjes helpen.”

KOMEND SEIZOEN 
EJ: “Een pittige indeling. Sparta, Nieuwenhoorn, Hellevoet-
sluis, stuk voor stuk sterke tegenstanders die denk ik om de 
titel gaan spelen. Maar ik heb ook veel vertrouwen in onszelf. 
Die jonge gasten zijn weer een jaartje ouder en we hebben 
aan het einde van vorig seizoen een geweldige serie neerge-
zet. Dat heeft een enorme boost gegeven. Daar moeten we op 
voortborduren. Met de promotie nog vers in het geheugen en 
de terugkeer van Stefan (Bitter, red.) en Mick (Veldhoen, red.) 
heb ik er echt heel veel zin in.”
DB: “Vorig seizoen was het eerste jaar van het dameselftal. 
Dat liep soms nog een beetje stroef. Inmiddels kennen we 
elkaar beter, weten we wat we aan elkaar hebben en zijn we 
naar elkaar toe gegroeid. We hebben echt aan de teamspirit 
gewerkt. We eten en drinken nu bijvoorbeeld wat met elkaar 
na de training op donderdag. Iets kleins misschien, maar je 
merkt dat iedereen dat gezellig vindt. Hopelijk gaat dat zich 
uitbetalen en kunnen we verder groeien als team. Als we dan 
ook nog een beetje gevrijwaard kunnen blijven van blessures, 
dan kan het een mooi jaar worden. Hopelijk met een plekje in 
het bovenste deel van de ranglijst.” 

Maarten Tissink

Dat is fijn. Ook heb ik mijn momenten 
leren kiezen. Een aanvoerder hoeft 
geen oneliners te schreeuwen door de 
kleedkamer. Liever bespreek ik dingen 
één-op-één op een rustiger moment. 
Dat heeft vaak meer effect.”
DB: “We blijven meiden hè. Dus er 
wordt nog wel eens wat gekibbeld. Ik 
probeer dan maar een luisterend oor te 
bieden en problemen zo snel mogelijk 
op te lossen. Ik betrap mezelf er ook 
wel eens op dat ik iets in het heetst 
van de strijd naar iemand roep. Dan 
probeer ik dat na de wedstrijd wel even 
recht te zetten. Een aanvoerster moet 
namelijk ook zeker de sfeer bewaken 
binnen het team.”
EJ: “Verder probeer ik positief te blijven 
en vooral de jonge jongens te helpen 
waar nodig. Af en toe eens een appje 
sturen, soms een praatje. Het hoeft al-
lemaal niet zo moeilijk.”

TOSS
DB: “Nu ik er over nadenk, kies ik ei-
genlijk meestal voor munt. Ja.”
EJ: “Kop. Altijd. Geen idee waarom 
eigenlijk.”
DB: “Ik bespreek vaak wel even met de 
spitsen wat zij prettig vinden. Hoe staat 
de zon, uit welke richting komt de wind. 
Als ik de toss win, ben ik in ieder geval 
voorbereid en probeer ik zo gunstig 
mogelijk te kiezen.”
EJ: “Bij thuiswedstrijden kies ik zo dat 
we de tweede helft richting de kantine 
spelen. Dat is volgens mij traditie bij 
Spirit en is al zo, zo lang als ik me kan 
heugen. Toch een klein psychologisch 
voordeeltje.”

DE SCHEIDSRECHTER
DB: “Daar houd ik me niet mee bezig. 
Er zijn situaties waarin je graag een 
vrije trap wilt of het niet eens bent met 
een beslissing, maar ik ben absoluut 
geen type dat tegen de scheidsrechter 
aan gaat staan schreeuwen. Dat werkt 
alleen maar averechts. Ik zeg natuur-
lijk wel eens iets, dat moet kunnen als 
aanvoerster. Maar ik concentreer me 
liever op mijn eigen spel.”
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Door: Gert Visser

Sportvrienden

We kijken er na die warme zomer weer naar uit, een 
nieuw voetbalseizoen. Ik heb er in ieder geval veel 
zin in. Ik verlang naar die heerlijke zaterdagen met 
ruim 25 thuiswedstrijden op ons complex. Het gaat 
voor de voetballiefhebber altijd weer kriebe-
len als de indelingen bekend worden 
en de eerste trainingen en oefen-
potjes op worden afgewerkt. De 
eerste voorspellingen en ana-
lyses worden weer gemaakt. 
Voor wat ze waard zijn. 

De mannen van de werk-
ploeg hebben op ons com-
plex de afgelopen zomer 
hun werk weer verricht. Het 
ziet er allemaal prachtig uit. 
De grasvelden zijn groen, 
het clubgebouw, kleed- en 
werkruimten zijn tiptop in orde. 
We kunnen optimaal gebruik 
gaan maken van al die nieuwe 
ruimten en faciliteiten die er het 
afgelopen seizoen zijn bijgeko-
men. 

Het lijkt allemaal gewoon als we in 
september gaan voetballen en we 
door de poort ons complex binnenstappen. Maar het 
gaat nooit vanzelf. Resultaat van stabiel bestuurlijk 
beleid en de enorme inzet van vrijwilligers op alle 
gebied. Als we straks de velden betreden moeten 
we ook beseffen dat de grasvelden er niet voor niets 
prachtig groen uitzien. We hebben in de media kun-
nen lezen dat dit bij veel clubs en gemeenten niet 
gelukt is, met veel gele velden tot gevolg. Bij ons 
is het wel gelukt, met dank aan de mannen die de 
gehele zomer vrijwel dagelijks de slangen van het 
ene naar het andere veld gebracht hebben.

Als we op een rijtje zetten wat er de afgelopen 
jaren aan ons complex is veranderd dan is dat niet 
zomaar wat. Het clubgebouw is van binnen en bui-
ten grondig gerenoveerd. Nieuwe daken en nieuwe 
installaties in de gebouwen. Maar vooral de nieuwe 
kleedruimten en werkruimten die zijn bijgebouwd. 
En allemaal omdat de club vele nieuwe leden mocht 
bijschrijven, met name bij de nieuwe dames- en 
meisjescategorie.

Bij de start van een nieuw seizoen worden de eerste 
sportieve analyses weer gemaakt. Wat kunnen we 
verwachten? Waar gaan we met onze hoofdmacht 
eindigen? Na de promotie kijken we uit naar hoe de 

jonge selectie zich gaat ontwikkelen. In het in-
terview met Richard van Cappellen spreekt 

realistische taal. Nog nagenietend van het 
succes van vorig jaar houdt hij de kaar-
ten verstandig op zak. 

Maar bij de start van een 
seizoen wordt ook door 

vele andere coördi-
natoren, trainers en 

leiders veel werk 
verricht. Zij heb-
ben hun lijstjes 
weer gemaakt 
en naar eer en 
geweten hun in-

delingen gemaakt. 
Een enorme klus 

waarover altijd wat 
te zeggen valt. Het zijn 

tenslotte altijd keuzes die 
gemaakt moeten worden. 

Wat mij ook weer opvalt is dat onze teams 
er fantastisch bijlopen. Prachtige wedstrijdoutfits, 
mooie trainingspakken, noem maar op. Ook dat 
gaat niet vanzelf. Even uit de oude doos. Ik herinner 
me nog de dag dat Spirit 1 nieuwe trainingspakken 
kreeg van Sporthuis Speksnijder. Het waren er drie, 
voor de reserves wel te verstaan. Spirit haalde er de 
krant mee. We spreken over ruim 40 jaar geleden. Er 
is genoeg veranderd. 

Ik kijk in ieder geval uit naar plezier, voor de voet-
ballers en voetbalsters op de velden. Maar ook voor 
de volgers, de liefhebbers, de ouders, de opa’s en 
oma’s die straks weer langs de hekken staan. Maar 
ik kijk ook uit naar de contacten die we op die heer-
lijke zaterdagen met elkaar beleven. We nemen de 
afgelopen week door, we kijken vooruit. Wie wil die 
zaterdagen niet missen? 

Ik wens een ieder een heerlijk voetbalseizoen!

Gert Visser



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



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.
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Door: Bas Jonker

Vrouwen- en Meidenafdeling
v.v. Spirit gegroeid naar 8 teams!

Twee jaar geleden spraken het bestuur en de leden-
vergadering van v.v. Spirit de intentie uit om alles op 
alles te zetten om bij Spirit een bloeiende vrouwen-
en meidenafdeling op te zetten, die past bij een in 
de regio toonaangevende club als Spirit. Daad werd 
bij woord gevoegd door onder andere 4 prachtige 
nieuwe kleedkamers te bouwen, een complete tech-
nische staf voor het meidenvoetbal op te zetten en 
daarnaast kwam er de fantastische support van de 
sponsoren TruMarine (vrouwen) en Bike Totaal (mei-
den) die de afdeling een niet te onderschatten impuls 
hebben willen gegeven. 

Nu, 2 jaar later mogen we als club trots zijn dat de 
Meidenafdeling is uitgegroeid tot een serieus on-
derdeel van de club. Twee jaar geleden startten 
we met 3 teams en inmiddels is dit uitgebreid tot 7 
jeugdteams en een vrouwenteam. In juni werd zelfs 
het 100-ste meidenlid verwelkomd! Dat bekent dat 
inmiddels elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd is 
met een team en sommige zelfs met twee. Meiden en 
vrouwen van alle leeftijden kunnen dus altijd bij Spirit 
terecht om in een team te voetballen. 

Zoals met alles gaat niets vanzelf en is het succes 
een gevolg van vooral hard werken en goede ideeen 
door een grote groep mensen: de technische staf, 
trainers, leiders en enthousiaste ouders, maar ook de 
sponsorcommissie, mensen van het materiaal en de 
mensen in de kantine. En niet te vergeten de man-
nen van de onderhoudsploeg, want voor elke ouder 
en meisje dat v.v. Spirit voor het eerst bezoekt, is ons 
fantastiche complex een prachtig visitekaartje. Of-
tewel, zoals het Spirit betaamt is het Meidenvoetbal 
een succes van de gehele club.

Ook de samenwerking met Excelsior in Rotterdam 
draagt bij aan onze ambitie. Voor de zomer werd dan 
ook een speciale meiden clinic gegeven in samen-
werking met deze club. Van heinde en ver kwamen 
meer dan 70 meisjes hierop af om beter te leren 
voetballen. Het was mooi om het enthousiasme en 
leergierigheid van de meiden te zien, en voor velen 
was het een reden om daarna lid te wroden. 

Naast Excelsior zijn er ook nauwe contacten met 
de KNVB die het belang van een goede meiden- en 

v.v. Spirit Dames 1



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 



PAGINA 35PRESENTATIEGIDSEen 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 

Vervolg: Vrouwen- en Meidenafdeling v.v. Spirit gegroeid naar 8 teams!

vrouwenafdeling bij de regioclubs inzien en dat van 
harte ondersteunen, en waarmee nadrukkelijk sa-
menwerking wordt gezocht de komende jaren.

Na de successen van het Nederlands vrouwenelftal 
wordt de vraag naar een goede positionering van 
de vrouwen en meiden binnen de clubs alleen maar 
groter. 

Spirit is er klaar voor en de komende jaren zullen we 
hard verder werken om het meiden-en vrouwenvoet-
bal uit te breiden en de kwaliteit van trainingen en 
speelsters verder op te schroeven en daarmee de 
grootste, leukste en beste meiden-en vrouwen voet-
balclub van de regio Krimpenerwaard en omstreken 
te worden.

Wil je bij vv Spirit in een meidenteam of vrouwenteam 
spelen, wil je een keer meetrainen? Dat kan, meld je 
dan aan bij Bas Jonker via meidenvoetbal@vvspirit.nl 
of app naar 06 514 60578.

Door: Anita van Ast

Vertrouwenscontactpersoon

BESTUUR WIJST VERTROU-
WENSCONTACTPERSOON
Voor een veilige sportomgeving 
maken we bij VV Spirit maken al 
jaren werk van ongewenst ge-
drag binnen en buiten de lijnen. 
Voor komend seizoen heeft het 
bestuur besloten specifiek aan-
dacht te vragen voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
Omdat dit bij iedere sportclub 
kan plaatsvinden, heeft het 
bestuur de taak de kans hierop 
zo klein mogelijk te maken. VV 
Spirit heeft een door NOC*NSF 
getrainde en gecertificeerde 
vertrouwenscontactpersoon 
(VCP) aangewezen. Onze VCP 
Anita van Ast is je aanspreek-
punt voor zaken rondom vragen, 
vermoedens, twijfels of meldin-
gen omtrent seksuele intimidatie 
of seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Seksueel grensover-
schrijdend gedrag (of een ver-
moeden daarvan) kan gaan over 
de manier waarop je benaderd 
en/of aangeraakt wordt door een 

teamlid, trainer of coach en die je 
ervaart als onprettig, ongewenst 
en ongevraagd.

VOORKOMEN
De VCP is er ook voor vragen 
die kunnen spelen vóórdat er 
problemen zijn. Bij een VCP kun 
je terecht met vragen die je niet 
makkelijk stelt of waarvan je 
bang bent dat er niet serieus op 
gereageerd gaat worden. Dit 
geldt niet alleen voor leden of 
ouders van jeugdleden, maar 
ook voor trainers, coaches, bege-
leiders en teamleden. Zo kan het 
ook gaan over de vraag of jouw 
gedrag als trainer en/of coach 
verstandig is.

VERTROUWELIJK
De VCP is onderdeel van de 
Waarden en Normen Commissie 
en valt onder de verantwoording 
van het Algemeen Bestuur. Alle 
informatie die de VCP ontvangt, 
wordt vertrouwelijk en zoveel 
mogelijk anoniem behandeld. 

Zonder je toestemming wordt 
niemand op de hoogte ge-
steld. De VCP zal mensen niet 
persoonlijk begeleiden. Als er 
verdere opvang noodzakelijk is, 
vindt dit plaats buiten de vereni-
ging. Altijd met toestemming van 
de betrokkene(n).

ZO BEREIK JE DE VCP
VV Spirit wil een plezierige en 
veilige sportvereniging zijn. 
Aarzel dan ook niet om melding 
te maken van (signalen van) 
seksuele intimidatie. Je VCP 
Anita van Ast is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06 - 40731527 
en/of E-mail: vertrouwensper-
soon@vvspirit.nl

Je kunt ook terecht bij het 
NOC*NSF meldpunt met vragen 
of twijfels om je verhaal te vertel-
len. Het NOC*NSF meldpunt is 
dag en nacht bereikbaar, ook in 
het weekend en op feestdagen 
via 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per 
minuut).



Uw verpakkingen in onze vertrouwde handen
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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



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
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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
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Een nieuw seizoen...

Een nieuwe Jeugdvoorzitter

Per eind april ben ik de nieuwe jeugdvoorzitter van VV Spirit. Marc Advocaat en Henk Lammertse hebben 
gevraagd of ik deze functie wil invullen. Ik ben Armand Cretz, vader van 2 spelende zoons bij Spirit, Quido 
en Lars. In de afgelopen jaren dat zij bij Spirit voetballen, ben ik coach geweest en was ik lid van van de 
toernooiencommissie. Afgelopen seizoen was ik hiervoor het aanspreekpunt. Komend seizoen nemen André 
de Jong en Edwin van der Velden dit van mij over, waarmee ik erg blij ben. 

Afgelopen seizoen 2017-2018 zijn 3 jeugdteams 
kampioen geworden, de JO15-4, JO13-5 en JO11-4. 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal met het behalen van 
het kampioenschap. We hebben de teams nog eens 
extra in het zonnetje gezet tijdens de kampioens-
huldiging op de familiedag. Ook hopen we dat alle 
andere teams een leuk en leerzaam seizoen hebben 
gehad. En dat jullie met net zoveel plezier blijven 
voetballen komend seizoen.

Zaterdag 16 juni was een speciale dag voor Spirit. 
We hadden de hele dag de Stefan de Vrij Cup op 
ons park en voor het eerst was Stefan hier zelf bij 
aanwezig. Stefan is ons grote voorbeeld binnen onze 
jeugdopleiding, met wat je kan bereiken in de voet-
balwereld.

Zaterdag 16 juni was het ook de grote dag voor Spirit 
1 om via de laatste wedstrijd in de nacompetitie te 
promoveren naar de 2de klasse. Deze 2 evenemen-
ten samen zorgden voor een hoop extra organisatie 
en aanpassingen van programma’s. Waarvoor we 
de organisatie van de Stefan de Vrij Cup, de Rotter-
damse Sporticonen hartelijk willen bedanken voor 
hun medewerking.

Gelukkig is het Spirit 1 gelukt om deze wedstrijd te 
winnen met 5-1! En zijn ze terug in de 2de klasse. 
Gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 

Natuurlijk zijn we er als jeugdcommissie van Spirit 
erg trots op dat er zoveel spelers van het eerste 
team uit ons eigen jeugd komen. 

Komend seizoen veranderen bij de JO10, JO11 en 
JO12 de spelvormen. De JO10 gaat 6 tegen 6 spelen 
en de JO11 en JO12 gaan 8 tegen 8 spelen in plaats 
van 7 tegen 7. De grootste wijziging is dat spelers van 
de JO12 in plaats van dat ze op een groot veld, nog 
een jaar op een half veld spelen. We hebben als Spi-
rit al een aantal keren de nieuwe spelvormen gepro-
beerd. De eerste keer was het nog een grote chaos 
en het leek wel kluitjes voetbal. Bij de keren erna 
zag je er al meer spel in komen. Het grote voordeel 
van deze spelvormen is dat de speler meer aan de 
bal komt, sneller moeten schakelen omdat er meer 
balcontacten zijn en er snel weer een tegenstander 
bij je is. Ook verdwijnt de ingooi bij een uitbal. Dat 
wordt nu in dribbelen, dat verlaagt het aantal dode 
spelmomenten in de wedstrijd. Na de oefenwedstrij-
den vroeg ik aan de spelers wat ze leuker vonden de 
oude of de nieuwe spelvorm? Volmondig zeiden ze 
de nieuwe spelvorm.

Ik hoop dat iedereen komend seizoen een leerzaam 
en vooral leuk seizoen heeft.

Groeten,
Armand Cretz
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Goos Reclamemakers en Spirit: al 20 jaar verbonden

Ondanks de sterke groei
is het familiegevoel gebleven

Twintig jaar geleden kruisten de paden van Goos Reclamemakers, toen nog Drukkerij Goos, en vv Spirit elkaar 
voor het eerst. De club zocht een drukker voor clubblad De Treffer en klopte aan bij de plaatselijke drukkerij. 
Goos, net verhuisd vanuit Rotterdam naar Ouderkerk aan den IJssel, wilde Spirit best een handje helpen. Het 
was het begin van een mooie samenwerking, die resulteerde in tientallen Treffers, prachtige presentatiegidsen 
en uiteindelijk het hoofdsponsorschap. Komend seizoen prijkt Goos Reclamemakers voor het tiende jaar op rij 
als hoofdsponsor op de borst van de spelers van Spirit 1.

“De Treffer was toen nog zo’n klein vierkant boek-
werkje,” herinnert Marcel Goos zich. “Niet te vergelijken 
met nu, “ vervolgt hij. “Toch werkten we daar toen al 
met veel plezier aan. We maakten het blad samen met 
Gert Visser en probeerden het steeds professioneler en 
mooier te maken. Dat is aardig gelukt toch, als je naar 
de gidsen van tegenwoordig kijkt? Dat is ook zeker de 
verdienste van Jeff.” 

Goos, lid van de directie van Goos Reclamemakers, 
knikt naar Jeffrey van Vuuren, die naast hem zit. Van 
Vuuren is sinds jaar en dag werkzaam als grafisch 
vormgever bij Goos. De voormalig doelman van het 
eerste elftal is bovendien zeer actief als vrijwilliger bij 
Spirit en hét gezicht van Goos Reclamemakers binnen 
Spirit. Hij is lid van de sponsorcommissie, één van de 
drijvende krachten achter de kledingcommissie én al 
jarenlang voortrekker bij het samenstellen, opmaken 
en drukken van het clubblad De Treffer. Het is niet voor 
niets dat Van Vuuren de Steef van Kooten-penning 
kreeg uitgereikt voor zijn verdiensten voor de club. “Ik 
heb Marcel jaren terug wel een beetje warm proberen 
te maken voor het hoofdsponsorschap,” glimlacht Van 

Vuuren. “Dat het er uiteindelijk ook van is gekomen, is 
hartstikke mooi. Ik speelde zelf nog in het eerste elftal 
toen Goos voor het eerst op het shirt prijkte. 

PASSIE
Binnen het bedrijf delen Goos en Van Vuuren hun pas-
sie voor voetbal vooral met elkaar. “Nee, het gaat bij 
ons op de zaak op maandagochtend niet over voetbal 
bij het koffiezetapparaat,” onthult Van Vuuren. “Maar 
Marcel en ik vinden altijd wel even een moment om 
het voetbalweekend door te nemen hoor,” zegt hij met 
een knipoog. Ook Goos kent immers een verleden als 
oud-speler. Hij schopte het zelfs tot het tweede elftal 
van Excelsior. Toen hij hard nodig was bij zijn vader in 
de zaak, viel dat niet meer te combineren en stopte 
hij. “Jammer, want ik was en bén een echt voetbaldier,” 
vertelt hij. “Later heb ik ook nog bij Alexandria ’66 in de 
selectie gespeeld. Of ik het nu nog wel eens mis? Nee 
hoor, voetballen zit er fysiek gezien gewoon niet meer 
in. Ik deed nog wel eens mee met een sponsortoernooi-
tje. Dat ging op zich nog best aardig, maar ik had er 
wel weken last van. Ik golf tegenwoordig en ik kijk veel 
voetbal. En ik ga graag naar Sparta en Spirit, al geef ik 
toe dat ik het afgelopen seizoen te weinig naar mijn zin 
in Ouderkerk ben geweest. Altijd maar die drukte hè.” 

Goos was wel aanwezig bij de promotiewedstrijd die 
Spirit aan het einde van vorig seizoen speelde en won 
van Rijnmond Hoogvliet Sport. “Een prachtige mid-
dag en een ontzettend leuke wedstrijd,” blikt hij met 
genoegen terug. “Leuk voetbal, veel doelpunten, jonge, 
fitte gasten uit de eigen opleiding. Dat zag er goed uit.” 
Die middag zag en beleefde hij sowieso weer wat Spirit 
zo’n aantrekkelijke club maakt en waarom Goos en 
Spirit zo goed bij elkaar passen. “Het is een ontzettend 
warme club. Op zo’n dag word je goed ontvangen, je 
voelt je echt welkom. Het complex ligt er schitterend 
bij, de kleding is tiptop. Spirit straalt professionaliteit en 
kwaliteit uit. Waarden die we ook bij Goos hoog in het 
vaandel hebben staan. Zonder daarbij dat familiege-
voel kwijt te raken. Natuurlijk vinden we het leuk als het 
eerste elftal het goed doet en promoveert of kampioen 
wordt. Maar minstens zo belangrijk is de uitstraling van 
de club en dat Spirit-gevoel dat zoveel mensen hier 

Marcel Goos en Jeffrey van Vuuren
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Vervolg: Interview Goos Reclamemakers

hebben. En dan al die vrijwilligers 
die zich week in week uit voor 
Spirit inzetten: daar heb ik echt 
bewondering voor.”

GROEI
Van Vuuren ziet nog meer over-
eenkomsten tussen Spirit en Goos. 
“Wat te denken van de groei. 
Het ledenaantal bij Spirit is in de 
afgelopen tien jaar bijna verdub-
beld. Een soortgelijke ontwikkeling 
hebben we bij Goos doorgemaakt. 
We zijn echt niet alleen maar 
drukkerij hoor. We heten niet voor 
niets Goos Reclamemakers. We 
doen en kunnen zoveel meer dan 
alleen drukken. We creëren en 
ontwerpen. Printen, drukken en 
bedrukken. Vormgeven. Bouwen 
websites,” somt hij enthousiast 
op. En we bedienen ons van de 
nieuwste technieken, zoals speci-

ale sign-technieken. Ik leid onze 
klanten wel eens rond in het bedrijf 
en die weten niet wat ze zien als ik 
ze onze machines en printers laat 
zien. Soms vraag ik me wel eens 
af: zullen de mensen in Ouderkerk 
eigenlijk weten dat er zo’n mooi 
bedrijf in het dorp zit?” 

JEUGD
Goos hoort het glimlachend aan. 
“Let op mijn woorden, hij wordt nog 
eens voorzitter hier.” Van Vuuren 
countert: “Ho, ho, rustig aan. Ik heb 
het druk zat. Ik ben destijds gestopt 
met selectie voetbal om meer 
avonden thuis te zijn na de geboor-
te van onze dochter, maar tegen-
woordig ben ik meer op de club als 
destijds als selectiespeler. Maar 
zonder gekheid, ik heb het naar 
mijn zin en doe het met plezier. Dat 
zal nog wel even zo blijven.” 

Datzelfde geldt voor Goos. “We 
zijn gehecht aan Spirit, de club be-
tekent veel voor ons. We ervaren 
het contact altijd als erg prettig. 
Nu past de rol van hoofdsponsor 
perfect. En in de toekomst? Mis-
schien wel iets met de jeugdop-
leiding,” filosofeert Goos. “Al die 
jeugdspelertjes met Goos op hun 
shirt. Dat zou mooi zijn toch?” 

Het is niet het enige waar Goos 
over nadenkt, onthult hij. “Ik zou 
het geweldig vinden als Sparta 
eens naar Ouderkerk zou komen. 
Ik heb daarover al eens een 
balletje opgegooid op het Kas-
teel. Spirit-Sparta op een bomvol 
sportpark; koppelen we er een 
mooi goed doel aan. Ik zie het 
helemaal voor me.” 

Maarten Tissink
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Door: Michael Osseweijer

Keepersdag v.v. Spirit 2018

Keepen blijft een apart onderdeel van het voetbalspel. Ze mogen de bal met hun handen pakken, er staat 
er maar eentje van in het elftal, heeft vaak een ander soort training dan de rest van het team, maar is toch 
onmisbaar in het spelletje. Het belang van de keeper wordt in het hedendaagse voetbal vaak onderschat. 
Een keeper staat er al lang niet meer om alleen ballen tegen te houden. Hij moet kunnen meevoetballen, hij 
moet kunnen communiceren om de verdediging scherp te houden, iedereen op de juiste plek zien te krijgen 
en daarnaast wordt uiteraard nog steeds verwacht dat hij zo nu en dan een bal uit het doel kan houden. 

Het vervelende is echter wel dat in de ogen van ve-
len een wedstrijd wordt gewonnen door doelpunten 
te maken, niet door ze tegen te houden. Wedstrijden 
worden daarentegen wel verloren als je teveel doel-
punten tegen krijgt en dan weten we al heel snel wie 
daarvoor verantwoordelijk was. Precies, de doelman. 

Het is dus een moeilijke job die over het algemeen 
op weinig begrip van spelers, trainers en toeschou-
wers kan rekenen. Wij als keeperstrainers van Spirit 
kijken daar natuurlijk net iets genuanceerder tegen-
aan en wilden deze helden een keer in het zonnetje 
zetten door een dag te organiseren speciaal voor 
keepers. Met die gedachte was de allereerste kee-
persdag van vv Spirit geboren. 

Op vrijdag 24 augustus was het dan eindelijk zover. 
Vanaf 9 uur kwamen bijna 30 keepers langzaam de 

kantine binnen om zich aan te melden. Van deze 
groep keepers waren de meesten wel afkomstig van 
Spirit, maar we hebben ook deelnemers mogen ver-
welkomen van Schoonhoven, Bergambacht, Capelle 
en zelfs van HBSS (Schiedam) en vv Prinsenland (Din-
teloord). Rond de klok van 10 werd gestart met een 
gezamenlijk warming-up op het hoofdveld. Na deze 
warming-up werden de keepers in groepjes verdeeld 
over de oefeningen die op het veld waren uitgezet. 
Gedurende de ochtend gingen de keepers langs 
alle oefeningen en daarmee langs alle verschillende 
facetten van het keepersvak. Denk hierbij aan positie 
kiezen, hoge ballen, 1 tegen 1, vallen, trappen en 
reactie oefeningen. 

De keepers zijn daarna uitgenodigd in de kantine 
voor een welverdiende lunch. Tijdens de lunch ging 
het uiteraard voornamelijk over datgene waarvoor 
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we allemaal naar spirit gekomen waren die dag, het 
keepersvak. Na de lunch volgde dan ook een pre-
sentatie van OneKeeper die met een stand vol hand-
schoenen en keeperskleding bij deze dag aanwezig 
was. Tijdens deze presentatie ging het vooral over de 
verzorging en keuze van keepershandschoenen.

Na de lunch hadden we voor de jonge keepers een 
demonstratie voorbereid waarin onze selectiekee-
pers de oefeningen van die ochtend op hoog tempo 
en op een spectaculaire manier lieten zien. Hierbij 
volgde de ene zweefbal na de andere en werden 
er een aantal prachtige ballen uit de kruising getikt. 
Het blijft een prachtig gezicht om als trainer zijnde 
de keepers tot het uiterste te laten gaan om die ene 
perfecte bal uit de kruising te tikken.

Na deze demonstratie waren de keepers weer aan 
de beurt om te werken. Het middagprogramma stond 
in het teken van de keeperscompetitie. Tijdens deze 
competitie speelde de keepers onderling 1 tegen 

1 wedstrijdjes waarin telkens één keeper het recht 
van aanval had en moest scoren. De andere keeper 
moest dit keepend proberen te voorkomen. Uitein-
delijk hebben de winnaars van de voorrondes tegen 
elkaar geduelleerd op het hoofdveld voor de me-
dailles. Dit gebeurde uiteraard onder toeziend oog 
en met aanmoediging van alle keepers en keepers-
trainers die die dag aanwezig waren. Dit leverde 
een aantal goede en leerzame duels op voor alle 
keepers. 

Nadat de winnaars waren bepaald is nog een 
groepsfoto gemaakt en zijn in de kantine de prijzen 
uitgereikt. Omdat wij als keeperstrainers van mening 
waren dat alle keepers vandaag winnaars waren, 
hebben naast de winnaars van de finale, alle deel-
nemers een medaille en een sleutelhanger in de 
vorm van een handschoen mogen ontvangen als 
aandenken aan deze fantastische dag. En daarmee 
was de allereerste keepersdag van vv Spirit officieel 
afgelopen.
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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 precies? 
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. 
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06 - 211 634 74 voetbalschool@vvspirit.nl
Bart Dekker Vrijwilligerscommissie
06 - 532 175 45 vrijwilligers@vvspirit.nl
Anita van Ast Waarden en Normencom.
06 - 407 315 27 waardenennormen@vvspirit.nl
Leon Boers Scheidsrechters
06 - 200 101 76 scheidsrechters@vvspirit.nl
Gerrit Slob Sponsorcommissie / OVVS
06 - 391 486 61 sponsorzaken@vvspirit.nl
Richard van der Waal Kledingcoördinator
06 - 511 469 87 kleding@vvspirit.nl
Jeffrey van Vuuren Redacteur clubblad de Treffer
06 - 422 358 89 detreffer@vvspirit.nl
Boris Lammertse Webmaster
06 - 571 329 24 webmaster@vvspirit.nl

TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE
Marc Advocaat Hoofdjeugdopleiding
06 - 303 532 54 hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Michel van Wattum Hoogd JO Bovenbouw 
06 - 238 877 29 hjobovenbouw@vvspirit.nl
Stefan Bitter Hoofd JO Onderbouw 
06 - 836 004 55 hjoonderbouw@vvspirit.nl
Bas Jonker Hoofdopleiding Meiden 
06 - 514 605 78 hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl
Bert Fieret Keeperscoördinator
06 - 141 983 58 keeperscoordinatorjeugd@vvspirit.nl
Pieter de Hon Keeperscoördinator
06 - 517 858 34 keeperscoordinatorjeugd@vvspirit.nl
Dirk-Jan Kortman Jeugdcoördinator AB 
06 - 221 610 84 jeugdcoordinatorAB@vvspirit.nl
André Evers Jeugdcoördinator C
06 - 511 246 26 jeugdcoordinatorC@vvspirit.nl
Diede de Leeuw Jeugdcoördinator D
06 - 222 075 91 jeugdcoordinatorD@vvspirit.nl
Sander van der Ploeg Jeugdcoördinator E
06 - 360 668 66 jeugdcoordinatorE@vvspirit.nl
Michiel van der Zee Jeugdcoördinator F
06 - 105 966 92 jeugdcoordinatorF@vvspirit.nl
Ingrid Snijders Jeugdcoördinator Meiden
06 - 226 944 73 jeugdcoordinatorM@vvspirit.nl
Harry Oudshoorn Jeugdcoördinator Ukken
06 - 222 203 64 ukkencoordinator@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

PAGINA 50PRESENTATIEGIDS



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



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   


