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VOETBAL & ONDERNEMEN
IS TOPSPORT
FACET INNOVEERT MET DE NIEUWE TOOL GROEI & BALANS
Wil je als voetballer optimaal kunnen presteren, dan moet er balans zijn. Dit geldt ook in het
ondernemerschap. Groei en balans zijn als Yin en Yang. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt
geen goede balans creëren zonder een gezonde groei. FACET streeft voor haar klanten duurzame
groei na. Dat wil zeggen niet alleen groei in omzet, maar ook winst- en procesoptimalisatie en groei
van en in mensen. Alleen dan wordt een onderneming succesvol en ontstaat er balans. Immers, de
juiste balans tussen het bedrijf, de familie en het eigendom geeft de ondernemer rust en er ontstaat
een maximale voedingsbodem om te groeien en te innoveren.

Lees meer op: www.facet-accountants.nl/groei-en-balans

FACET Laat ondernemers beter ondernemen!
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

Welkom bij Spirit. Welkom bij onze mooie club. Want dat
zijn wij. Een mooie club. Wat te denken van ons geweldige complex, alle beschikbare faciliteiten, de kleedkamers, clubhuis, opleidingscentrum. Noem maar op.
Nu komt zo iets natuurlijk niet vanzelf tot stand. Bijna 40
jaar geleden zijn we uit ons jasje gegroeid, waarbij we
hebben uitgebreid van 2 velden naar 4 velden, en van
4 kleedkamers naar 8. De kantine in de Dekkerstraat
(waar nu de schietvereniging zit) was ongeveer 25%
van de oppervlakte die wij nu tot onze beschikking
hebben en de enige versnapering die je kon krijgen
was een knakworst en als je geluk had, kon daar nog
een broodje omheen. Inmiddels beschikken we over 16
kleedkamers, 2 fysioruimtes, 3 scheidsrechterkleedkamers en een geweldig clubhuis met een spiksplinternieuwe keuken, waar je dingen kan bestellen, waar de
gemiddelde snackbar jaloers op is. Want die keuken is
deze zomer geheel vervangen. Net zo als het centraal
gelegen plein, dat ook nog eens over zijn geheel met 40
centimeter is opgehoogd. De veldverlichting van Veld
1 hebben we vervangen door LED-lampen, waardoor
het energieverbruik met zo’n 40% afneemt, en om onze
duurzaamheidsstrategie nog verder voort te zetten
hebben we als bestuur besloten om deze winter over te
gaan tot het installeren van zonnepanelen, waardoor
we ruim 28000 KWh per jaar op kunnen wekken. Meer
dan 50% van ons eigen verbruik. En het mooiste is: we
hebben alles uit eigen zak betaald. Geen vereniging in
onze wijde omgeving die ons dit nadoet. Sterker nog:
de huurprijzen die wij voor onze velden betalen zijn ook
nog eens het hoogste van de gehele gemeente.

Inmiddels hebben we ruim 1000 leden en dat brengt
toch ook haar problemen met zich mee. Steeds lastiger
wordt het om iedere week scheidsrechters, keukenpersoneel, wachtkamerdiensten en jeugdleiders te
vinden. Ook wij hebben hier helaas mee te maken. Het
vorig jaar ingevoerde vrijwilligersbeleid heeft gelukkig
een positieve bijdrage geleverd aan het invullen van
bepaalde taken. Toch zouden wij het heel fijn vinden
wanneer we minder afhankelijk zijn van deze “verplichte
pool”. Het is een teken van de tijd dat leden en ouders
van leden van sportclubs zich als klanten gaan gedragen. “Waarom staan de cornervlaggen nog niet klaar”
en “wat duurt het lang voor ik mijn koffie krijg” zijn de
soms tenenkrommende opmerkingen die je op een zaterdagochtend zelfs bij Spirit hoort. Nee, die cornervlaggen komen er niet vanzelf en 3 dames om ’s morgens
koffie te schenken is al een prachtig aantal. Helaas
kunnen we er niet altijd 4 of 5 neerzetten. Ik heb goede
hoop dat we dit jaar een ommekeer krijgen van dit soort
beleid. Dat mensen roepen “waar zijn de cornervlagen,
dan zet ik ze even neer” of “zal ik even meehelpen in de
keuken, om de broodjes voor onze kinderen of de andere ouders klaar te maken”. Echt mensen, wat zou onze
mooie club dan nog veel mooier zijn. Met z’n allen voor
elkaar. Laat dat het motto zijn van dit nieuwe seizoen,
waarin we allemaal een paar uurtjes iets voor de club
doen. Leden en ouders, supporters, opa’s en oma’s. Met
die gedachte kijk ik nu al uit naar een prachtig seizoen.
Ik heb er zin in.

Wij zijn daarom verheugd dat de gemeente Krimpenerwaard momenteel bezig is met het harmoniseren van
alle voorwaarden van de buitensportvereningen. Dat
gaat er voor ons een stuk gunstiger uitzien. Voor de
tennisclubs is alles inmiddels al door de gemeenteraad
heen. De voetbalverenigingen echter is een wat lastiger
traject. Daar waar het er voor ons (terecht) gunstiger
uit gaat zien, zullen andere verenigingen uiteindelijk
een wat rechtvaardiger tarief voor hun kiezen krijgen
en zelf moeten zorgen voor de bouw en onderhoud
van bijvoorbeeld de kleedkamers. En dat is lastig voor
sommige clubs. Die vonden het eigenlijk allemaal wel
prima zo. Als grootste voetbalclub van De Krimpenerwaard worden we gelukkig heel nauw betrokken bij
de besluitvorming en wij hebben zeer veel hoop op
een goed buitensport- en accommodatiebeleid welke
waarschijnlijk volgend voorjaar wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad.

P.s.: u zult zich uiteraard na dit stuk geroepen voelen
iets voor onze club te gaan doen. Wanneer u een mail
naar me schrijft (voorzitter@vvspirit.nl) of mij belt (06-1313
9090) dan kunnen we samen bespreken hoe ook u
onze club nog mooier kan maken.

Henk Lammertse

Het nieuwe beleid van de gemeente verwelkomen wij
met open armen. Net als al die nieuwe leden die zich
afgelopen jaar weer hebben aangemeld bij onze club.

Foto:
Erwin Spek Fotografie
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Hoofdtrainer Richard van Cappellen geniet:

“Dit is zo’n mooie club”
Wanneer ik Richard van Cappellen, hoofdtrainer van Spirit 1, ergens halverwege ons interview vraag voor
welke trainer uit het betaalde voetbal hij bewondering heeft, noemt hij niet Jürgen Klopp, trainer van
Champions Leaguewinnaar Liverpool en ook niet Pep Guardiola, grondlegger van het beroemde tiki-taka
voetbal van FC Barcelona en nu trainer van het bij vlagen wervelende Manchester City. Ook Mark van
Bommel, net als Van Cappellen voormalig aanvoerder van de club die hij nu traint (PSV) komt niet als eerste bij hem op. De Ouderkerker noemt Dick Lukkien, trainer van FC Emmen.
“Verrassende keuze?”, reageert Van Cappellen, die
mijn verbazing blijkbaar opmerkt. “Valt wel mee hoor,”
legt hij uit. “Kijk, wat Ten Hag met Ajax heeft gepresteerd, is natuurlijk ontzettend knap, maar kijk eens
naar zijn materiaal. Vergis je niet in de prestatie van
FC Emmen. Je met zo’n selectie rechtstreeks handhaven, vind ik minstens net zo knap. Echt de verdienste
van Lukkien, die van een groep met vrij beperkte kwaliteiten een hecht, goed voetballend collectief heeft
gemaakt. Daar heb ik bewondering voor.”
Mogelijk heeft zijn keuze ook te maken met de uitstraling van Lukkien: nuchter, rustig en beheerst. “Ik heb
niet zo veel op met van die types die constant langs
de zijlijn staan te schreeuwen en iedere bal voorzien
van commentaar,” onthult Van Cappellen. “Of die
constant tegen de scheidsrechter lopen te mekkeren.
Doe normaal. Het is mijn taak om ervoor te zorgen
dat de jongens klaar zijn voor zaterdag. Daar heb
ik invloed op. Maar om half 3 of 3 uur moeten zij het
doen. En dan vertrouw ik erop dat zij de juiste keuzes
maken in het veld en uitvoeren wat we hebben afgesproken en waarop we hebben getraind.”
RESTVERDEDIGING
“Dat wil niet zeggen dat ik mijn mond niet opentrek
als ik iets signaleer of wil corrigeren. Neem afgelopen
zaterdag. Wij hebben met elkaar de afspraak dat als
je niet deelneemt aan een aanval, je aan het verdedigen bent. Stel dat onze rechtsbuiten aan een mooie
actie begint, dan is het niet de bedoeling dat de linksback gaat staan genieten van die actie. Wanneer hij
niet meedoet aan die aanval, willen we dat hij bezig
is met het organiseren van de verdediging voor het
geval we balverlies lijden. Restverdediging heet dat
met een populair woord. Afgelopen zaterdag merkte

ik langs de kant dat, dat een aantal keer niet goed
ging en dan corrigeer ik dat.”
Van Cappellen begint aan zijn derde seizoen als
hoofdtrainer. Nadat hij in zijn eerste jaar promoveerde
vanuit de derde klasse, navigeerde hij Spirit in zijn
tweede seizoen naar een plek in de subtop van de
tweede klasse. Wat voor trainer is hij eigenlijk. En
hoe heeft hij zich ontwikkeld? “Ik ben gedreven en
ambitieus,” vertelt Van Cappellen. “Er gaat heel veel
tijd in zitten, veel meer dan in mijn tijd als speler. Maar
ik geniet ervan en doe het met veel plezier. Het begint
soms al ’s ochtends als ik naar mijn werk fiets. Dan
gaan er al trainingsvormen door mijn hoofd of speel
ik een wedstrijd nog eens af. Aan iedere training gaat
bovendien minimaal een uur voorbereiding vooraf. En
ook de wedstrijdbesprekingen bereid ik met mijn staf
zorgvuldig voor. Het plan kan wel in ons hoofd zitten,
maar de spelers moeten het doen. Ik denk er dan
over na hoe ik dat het beste kan overbrengen. Niet
steeds weer hetzelfde kunstje doen, maar je spelers
blijven verrassen en triggeren,” aldus Van Cappellen,
die vervolgens best bereid is om een inkijkje te geven
in zijn werkwijze.
SPELPRINCIPES
“We werken met vaste spelprincipes,” legt Van Cappellen bevlogen uit. “Dat zijn standaard afspraken
voor de hoofdmomenten in een wedstrijd,” licht hij
verder toe. “Welke dat zijn? Balbezit tegenstander is
er eentje. Voor die situatie hebben we bijvoorbeeld
afspraken over hoe we druk zetten. Of het omschakelmoment naar balbezit, ook zo’n belangrijk moment. Dan willen we snel mensen vrij krijgen tussen
de linies. Of andersom, bij het omschakelmoment na
balverlies. Dan willen we direct druk zetten op de bal,

“HET IS MIJN TAAK OM ERVOOR
TE ZORGEN DAT DE JONGENS
KLAAR ZIJN VOOR ZATERDAG”
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zodat de eerste bal van de tegenstander niet naar voren kan en wij wat tijd
hebben om ons te organiseren.”
“Dat lijkt misschien een hoop informatie, zeker als je dat nu zo voor het
eerst hoort, maar het is een proces waar we heel het jaar mee bezig zijn
en inmiddels niets nieuws meer voor mijn spelers. We hameren constant op deze afspraken. We trainen er ook specifiek op. Ik geloof wat
dat betreft echt in maatwerk op de training. Wat is er nodig om beter te
worden, zowel individueel en als team? Nou, daar train je specifiek op.
Natuurlijk haal ik ook trainingsvormen uit vakbladen of trainerswebsites,
maar ik probeer ze altijd wel om te vormen dat ze effectief zijn voor ons
zijn. Ik kan wel een trainingsvorm van FC Barcelona kopiëren, maar wij
zijn vv Spirit. Daarnaast bekijken we ook videobeelden met elkaar. Een
heel effectief middel om aan spelers te kunnen laten zien, hoe ze zich in
het vervolg beter kunnen opstellen, waarom een paar stapjes naar links of
rechts een groot verschil kan maken en dergelijke. En dan nog kan dat balletje
binnenkant paal weer terug het veld in stuiteren of kan een beslissing van de
scheidsrechter de wedstrijd beslissen. Dat is ook het mooie van voetbal.”
VOORUITBLIK
Van Cappellen kijkt uit naar het nieuwe seizoen en is nieuwsgierig naar
waar zijn selectie toe in staat is. “Er zijn een aantal jongens vertrokken, ook
ervaren spelers. Maar daar hebben we goede spelers voor teruggekregen.
Zonder anderen nu tekort te doen, ben ik erg tevreden hoe Jan Smits (hij
kwam over van Perkouw, red.) zich manifesteert. Hij behoort tot de ouderen van de selectie en het is mooi om te zien hoe hij die rol gelijk invult,
qua coaching en rust in zijn spel. En ik denk dat Amine Karroum
(kwam over van Schoonhoven, red.) echt een publiekslieveling kan worden. Als hij de bal krijgt, gebeurt er wat. Ook
over de jongens die zijn overgekomen uit de jeugd, ben
ik tevreden. We hebben een uitgebalanceerde selectie
met een goede wedstrijdinstelling en mentaliteit. Een
mooie mix tussen jong en oud bovendien, die geacht
moet worden om minimaal hetzelfde te presteren als
dat we vorig seizoen gedaan hebben.”
Ook binnen de staf verandert er het een ander. Jelmer
Nomen verruilt zijn rol als assistent voor een bestuursfunctie. “Ik heb jaren lang heel fijn samengewerkt met Jelmer. Dat
ga ik zeker missen. Anderzijds is dit voor hem een hele mooie
kans die ik hem van harte gun. We gaan in principe niet op zoek
naar een vervanger, maar gaan het doen met de staf die we nu
hebben. Ik heb er het volste vertrouwen in dat, dat gaat lukken.
We hebben een prima groep mensen en met Rob Rink (zijn andere
assistent, red.) klikt het goed. Ik kan met hem goed sparren over voetbal.” Het vervult Van Cappellen nog altijd met trots dat hij hoofdtrainer
is van ‘zijn’ club. “Dit is zo’n mooie club,” besluit hij. “Hier is zoveel mogelijk en de faciliteiten zijn top. Alles is hier supergeregeld. Als je ook weer
ziet hoe hard een groep vrijwilligers in de zomerstop heeft gewerkt aan het
complex, daar heb ik echt bewondering voor.”
Maarten Tissink

Foto:
René Bitter
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Wij maken reclame
Binnenvaart,
(tran)sport is wat ons drijft
Custom made

Reclamezuilen

Brochures

Wallcovers

(Auto)belettering

Websites

De complete
supermarkt voor
al uw dagelijkse
boodschappen
Huisstijl drukwerk

Outdoor signing

Kleding

Harmanshoeve 8 -10 . Ouderkerk aan den IJssel
0180 68 32 15 . info@goosreclamemakers.nl

www.goosreclamemakers.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr.:
08.00 - 20.00 uur
zaterdag:
07.45 - 18.00 uur

De Wetering 9 . Ouderkerk aan den IJssel . 0180 68 1581

WWW.PLUS.NL

Jelmer Nomen: bestuurslid technische zaken

“Ik hoop hier iets moois neer te kunnen zetten”
Hij had zijn woord eigenlijk al gegeven. Jelmer Nomen zou doorgaan als assistent van hoofdtrainer Richard van
Cappellen. Samen met de andere stafleden zouden ze verder schaven aan hun ploeg. Tot er een vacature in het
bestuur ontstond, die van technisch directeur, en er bij hem werd aangeklopt. Na een rondgang langs een aantal
mensen die hem van waardevol advies voorzagen, hakte Nomen de knoop door. Deze kans moet hij grijpen. En
zo verruilt hij het veld voor de bestuurstafel. Gaat het in plaats van tactiek, nu ineens over beleid.
“Ik heb nooit onder stoelen of
banken gestoken dat ik een
bestuursfunctie ambieer,” vertelt
Nomen. “Maar wat ik had, wilde ik
niet zo maar inruilen,” vervolgt hij.
“We werken met een fijne groep
mensen bij het eerste, hebben een
leuke, talentvolle spelersgroep en
ik had zin in het nieuwe seizoen.
Verwacht er veel van. Toch was
deze kans te mooi om te laten
schieten. Wie zegt dat-ie ooit weer
voorbij komt?”
En dus wordt Nomen de nieuwe
technische man en krijgt hij de
verantwoordelijkheid over het eerste, tweede en derde elftal van vv
Spirit. Alhoewel, zijn benoeming
moet nog door de Ledenvergadering, al twijfelt eigenlijk niemand
eraan dat, dat problemen zal opleveren. Nomen is welbespraakt,
bedachtzaam, beschikt over een
goede uitstraling en is een echte

Spirit-man die in de afgelopen
jaren bovendien dicht op het vuur
zat. Als er al iemand aan hem
twijfelt, dan is hij het zelf.
33
“Ik heb zeker getwijfeld,” geeft
Nomen toe. “Ben ik nu nog niet te
licht voor een dergelijke bestuursfunctie,” geeft hij een inkijkje in
zijn gedachten. “Of te jong? Man,
ik ben 33. Ik heb in principe nog
alle tijd om een dergelijke rol
te gaan vervullen. Tegelijkertijd
ben ik natuurlijk vereerd. Spirit is
mijn club.” Nomen raadpleegden
verschillende mensen binnen het
bestuur en de technische commissie. Ze moedigden hem aan.
En uiteraard sprak hij met Van
Cappellen. “We hebben behoorlijk
wat vlieguren gemaakt, kennen
elkaar goed. Natuurlijk vindt hij
het jammer dat ik zijn assistent
niet meer ben, maar ook hij vond

dat ik deze kans moet grijpen. Hij
denkt dat mijn kwaliteiten, die ik
tot nu specifiek voor het eerste
elftal inzette, goed tot hun recht
komen in deze functie. Dat de club
er iets aan kan hebben. Vond ik
mooi van ‘m”.
Gevraagd naar zijn verantwoordelijkheden en plannen, antwoordt
Nomen behouden. “Het is natuurlijk niet zo dat ik alles nu is even
anders ga doen of beter. Er is in
de afgelopen jaren hard gewerkt
binnen de club, zeker ook door
Jan-Willem Baas, mijn voorganger. Ik heb daar veel waardering
voor. Maar aangezien ik in de
afgelopen jaren dicht op het vuur
zat, merkte ik ook wel eens dat ik
dacht: ik zou dat net even anders aanpakken of: daar denk ik
anders over. Ik vond van bepaalde
dingen iets. Nou, nu kan ik daar
iets mee.”

ORGANISEREN
“Ik denk dat ik goed kan organiseren. We zijn in het
afgelopen jaar gestart met een technische commissie die zich buigt over het voetbaltechnische beleid
van onder andere de A-selectie. Ik wil dat verder uit
gaan bouwen. Intensiveren en structureren bovendien.
Het moet een stevige commissie zijn met een voetbalinhoudelijke mening over het nu, maar ook een
visie voor de toekomst. De trainers van de A-selectie
moeten met deze commissie kunnen sparren, ik kan
me voorstellen dat ze evaluatiegesprekken met spelers voeren, maar ook als klankbord voor mij kunnen
dienen. Bijvoorbeeld bij het invullen van de selectie.
Zodat we samen kunnen bewaken dat er een goede
balans is tussen jonge spelers en ervaren spelers en
kunnen beoordelen of spelers die van buitenaf echt
iets toevoegen en bij onze club passen. En dat ze
geen eigen jeugd in de weg lopen. Dat soort zaken.
Uiteindelijk moet er toch ieder jaar een sterke, Spiritwaardige selectie staan.”
“Verder hoop ik een verbinder te kunnen zijn. Tussen
het eerste en tweede elftal. Maar net zo goed tussen het tweede en derde. Dat klinkt misschien zwaar
aangezet, maar zo bedoel ik het niet. Kijk, trainers
hebben uiteindelijk toch hun eigen belang voor ogen.
Ze focussen zich met name op hun eigen team en dat
moet ook. Maar er is meer dan alleen het eigen team.
We zijn één A-selectie. Daarbinnen willen we zo veel
mogelijk tevreden spelers. Spelers uit het tweede
moeten het niet erg vinden als ze eens een potje bij
het eerste elftal op de bank moeten zitten om zo het
eerste uit de brand te kunnen helpen. Net zo goed
moet een speler die eens buiten de boot valt bij het
eerste, zijn stinkende best doen in het tweede. Ik denk
dat je dat alleen bereikt als alle neuzen dezelfde kant
opstaan. Het is aan mij om die balans te bewaken, samen met de technische commissie. Al moet ik zeggen
dat de huidige trainers binnen de selectie sowieso al
goed samenwerken.”
CULTUURBEWAKER
Tenslotte benoemt Nomen een rol als cultuurbewaker. “Over het algemeen zijn trainers passanten. Nu
is Richard een echte Spirit-man, maar dat is niet altijd

vanzelfsprekend. Natuurlijk is er ruimte voor eigen invloeden van trainers, maar het kan niet zo zijn dat een
trainer hier na twee jaar vertrekt en we Spirit kwijt zijn.
Of dat er een selectie achterblijft, waarin de supporters Spirit niet meer herkennen. Spirit is een bijzondere
club waar we allemaal trots op zijn. Wij staan hier voor
iets en hebben zoals ik eerder zei, een eigen visie.
Het lijkt me mooi om die samen met anderen verder te
ontwikkelen en ook vast te leggen en zo iets blijvends
achter te laten,” zo besluit Nomen. “ Ha, ik heb wel
eens gekscherend geroepen dat ik hier ooit voorzitter wil worden. Nou, van speler van het eerste, naar
assistent-trainer van A1 en het eerste, naar ‘td’, dat
begint ergens op te lijken toch. Ik ben er vooral trots
op dat ik dit voor mijn cluppie kan doen.”
Maarten Tissink

“IK BEN ER TROTS OP DAT IK DIT
VOOR MIJN CLUB KAN DOEN”
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“HECO”

Administratie & Belastingen

 VOLLEDIG

Indeling Seizoen 2019 / 2020

 COMPLETE

Spirit 1 - 2e Klasse D

SCHADEHERSTEL

AUTOSCHADE
ZIJDEPARK

AFWIKKELING MET
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

 KLEIN INDUSTRIEEL
SPUITWERK

 OLDTIMERS
 RUITSCHADE
 HAAL- EN

BRENG SERVICE

 GRATIS

VERVANGEND
VERVOER

Voor financieel advies, bemiddeling
en persoonlijke begeleiding.

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

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

VOLG ONS OP

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

FC Binnenmaas
Sportlaan 30A
Maasdam
078 - 676 95 00
www.fcbinnenmaas.nl

SV Charlois
Oldegaarde 665
Rotterdam
010 - 480 11 76
www.svcharlois.nl

2018/19: 10e in 2D
26 wedstrijden, 26 punten

2018/19: 1e in 3D
26 wedstrijden, 66 punten

2018/19: 1e in 3C
26 wedstrijden, 61 punten

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

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

SV Deltasport
Kooikersweg 2
Vlaardingen
010 - 475 00 77
www.svdeltasport.nl

2018/19: 4e in 2D
26 wedstrijden, 49 punten

2018/19: 11e in 2D
26 wedstrijden, 25 punten

2018/19: 13e in 1B
26 wedstrijden, 21 punten

NSVV
Wilhelminastraat 1
Numansdorp
0186 - 65 19 72
www.vvnsvv.nl

v.v. Rozenburg
Vinkseweg 29-31
Rozenburg
0181 - 21 37 85
www.vvrozenburg.nl

v.v. De Zwerver
Schansweg
Kinderdijk
078 - 691 28 40
www.vvdezwerver.nl

2018/19: 2e in 2E
26 wedstrijden, 49 punten

2018/19: 3e in 3D
26 wedstrijden, 52 punten

2018/19: 2e in 3C
26 wedstrijden, 55 punten

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

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

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

2018/19: 3e in 2D
26 wedstrijden, 51 punten

2018/19: 9e in 2D
26 wedstrijden, 31 punten

2018/19: 5e in 2D
26 wedstrijden, 44 punten

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

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

2018/19: 8e in 2D
26 wedstrijden, 37 punten

2018/19: 6e in 2D
26 wedstrijden, 41 punten

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

De juiste loods voor uw project?
VSPA
&A

Een project in de bouw, industrie of petrochemie, een groot
evenement of een loods nodig voor logistiek? Wij weten precies
welke Variantloods of Romneyloods u nodig heeft. Koop of huur,
nieuw of gebruikt. Dat bepaalt u zelf. Op basis van onze expertise
en jarenlange ervaring geven wij u een volledig advies. Vervolgens
ontwerpen, assembleren en monteren we uw loods. In allerlei
maatvoeringen en diverse kleuren. Ook een betonvloer, installaties
en stellingen nodig? Wij zorgen ervoor!
Zijdepark 30
Ouderkerk a/d IJssel
0180 440 450
info@variant-loodsenbouw.nl

M

RO

TT

RTA

RV

Wij zorgen ervoor.

ERDA

Vraag snel een offerte aan op
variant-loodsenbouw.nl

PRESENTATIEGIDS
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Spirit 2, 1e klasse B
CVV Berkel (2)
Het Hoge Land 25
Berkel en Rodenrijs
www.cvvberkel.nl

v.v. Smitshoek (2)
Smitshoekse Baan 25
Barendrecht
www.vvsmitshoek.nl

Sportlust ‘46 (2)
Waardsedijk 31
Woerden
www.sportlust46.nl

v.v. Spirit (2)
Sportlaan 3
Ouderkerk a/d IJssel
www.vvspirit.nl

v.v. Zwaluwen (2)
Zwaluwenlaan 500
Vlaardingen
www.vvzwaluwen.nl

SV Heinenoord (2)
Tienvoet 4
Heinenoord
www.svheinenoord.nl

v.v. Hellevoetsluis (2)
Brielsestraatweg 6
Hellevoetsluis
www.vvhellevoetsluis.nl

v.v. Brielle (2)
Geuzenpark 2
Brielle
www.vvbrielle.nl

RVVH (2)
Sportlaan 12
Ridderkerk
www.rvvh.nl

XerxesDZB (2)
Igor Stravinskisingel 5
Rotterdam
www.xerxesdzb.nl

v.v. Capelle (2)
P.C. Boutenssingel 1
Capelle a/d IJssel
www.vvcapelle.nl

SHO (2)
Langeweg 18
Oud-Beijerland
www.vvsho.nl

BVCB (3)
Sporthoekpad 1
Bergschenhoek
www.bvcb.nl

Neptunus-Schiebroek (2)
Hazelaarweg 40
Rotterdam
www.neptunus-schiebroek.nl

Hét adres voor uw:

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

Feest, Diner, Lunch
Buffet, Receptie & Meeting
ook catering voor op locatie
Abelenlaan 1a | Ouderkerk a/d IJssel | 0180 68 7373
info@demaenen.nl | www.demaenen.nl

Tankstation
De Boezem

24/7

TAN
K

EN

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

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

Indeling Seizoen 2019 / 2020

Spirit VR-1, 5e klasse 4

Het bedrijf voor vakwerk, services en lage prijzen

v.v. CKC (VR-1)
Giraffestraat 71
Rotterdam
www.vvckc.nl

v.v. Cabauw (VR-1)
Nic. van Katsweg 32
Lopik
www.vvcabauw.nl

v.v. Dilettant (VR-1)
Tiendweg 10
Krimpen a/d Lek
www.dilettant.nl

s.v. DONK (VR-1)
Nieuwe Donkstraat 1
Gouda
www.svdonk.nl

v.v. Gouderak (VR-1)
Kattendijk 164
Gouderak
www.vvgouderak.nl

De Jodan Boys (VR-3)
Sportlaan 6
Gouda
www.cvvdejodanboys.nl

v.v. Lekkerkerk (VR-1)
Tiendweg west
Lekkerkerk
www.vvlekkerkerk.nl

v.v. Spirit (VR-1)
Sportlaan 3
Ouderkerk a/d IJssel
www.vvspirit.nl

v.v. Moerkapelle (VR-1)
Raadhuisstraat 42
Moerkapelle
www.vvmoerkapelle.nl

v.v. Linschoten (VR-1)
De Beide Vloosewijkenlaan 46
Linschoten
www.vvlinschoten.nl

Soccer Boys (VR-1)
Gotzenhainsingel 6
Bleiswijk
www.soccerboys.nl

v.v. Nieuwerkerk (VR-1)
Sportpark Dorrestein 2
Nieuwerkerk a/d IJssel
www.vvnieuwerkerk.nl

J.C. Lekkerkerker
Kaaswetering 5 • 2935 CZ Ouderkerk a/d IJssel
Tel. 06 - 286 499 73 • www.korade.eu
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TANKSTATION, SNACK & SHOP, AANHANGWAGENVERHUUR, WASSERETTE

Brandbeveiliging
• Levering en onderhoud van alle
brandblusmaterialen.
• Levering en onderhoud van alle
veiligheids en EHBO middelen.
• Aanleg/reparatie/testen brandblusleidingen en installaties.
• Aanleg scheepvaart en
Off-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

PRESENTATIEGIDS

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

WWW.REVERBRANDBEVEILIGING.NL

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

Even voorstellen:

A-Selectie v.v. Spirit 2019 / 2020
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,
met u werken wij graag aan een optimale kwaliteit van de
(groene) buitenruimte.

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 (085) 822 80 10
E info@bomenwacht.nl
I www.bomenwacht.nl

RICHARD VAN CAPPELLEN

ROB RINK

ARIE LINGEN

JAN MOERMAN

HOOFDTRAINER SPIRIT 1

ASSISTENTTRAINER SPIRIT 1

ASS. SCHEIDSRECHTER SPIRIT 1

ELFTALLEIDER SPIRIT 1

DIEDE DE LEEUW

MICHAEL OSSEWEIJER

JAN WIEGMANN

PATRICK VERWEIJ

KEEPERSTRAINER

KEEPERSTRAINER

VERZORGER SPIRIT 1

HOOFDTRAINER SPIRIT 2

DANIÉL BIERINGS NAVARRETE

ELI ROOK

MAX VAN HERK

BAS HAASNOOT

ASSISTENTTRAINER SPIRIT 2

ASS. SCHEIDSRECHTER SPIRIT 2

DOELMAN

DOELMAN

KEVIN VERSTAPPEN

KEVIN KRIEK

SANDER KALKMAN

TIM DE VAAL

DOELMAN

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

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

Sportiviteit en plezier
de ideale combinatie

Volkswagen Bedrijfswagens

PRESENTATIEGIDS
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Foto’s:
René Bitter
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Verkoop
Aankoop
Taxatie
Nieuwbouw
Hypotheken
Bel ons voor een

ROBIN BROUWER

ANTON DE KONING

JULIAN VAN LITH

ARJAN VAN VELZEN

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

JOERI HEELING

STEF RIETVELD

RICARDO NOORDERGRAAF

STEFAN BITTER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

MIDDENVELDER

AMINE KARROUM

JAN SMITS

TIM VAN DER ZEE

TIMME VAN HOF

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

CRIS DE JONG

CHEDDY VAN OMMEN

SANDER GOUDRIAAN

MARK GENEUGELIJK

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

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

AutoCrew, uw
specialist voor:
■ Onderhoud en

reparatie

■ Aircoservice
■ Ruitenwissers
■ Remmenservice

0180 51 00 90
info@svmakelaardij.nl
www.svmakelaardij.nl

Autobedrijf D. Spek
Harmanshoeve 7
Ouderkerk a/d IJssel
0180 - 68 1350
info@autobedrijfdspek.nl
www.autobedrijfdspek.nl
www.autoverhuurdspek.nl

Met zorg voor uw voeten
T: 06 338 79 156 • Ouderkerk aan den IJssel
PRESENTATIEGIDS
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Foto’s:
René Bitter

RELATIEGESCHENKEN • BEDRIJF/WERKKLEDING • PROMOTIE PRODUCTEN • VLAGGEN EN VLAGGENMASTEN
WERKSCHOENEN • AUTOBELETTERING • BANNERS EN RECLAMEBORDEN • KERSTPAKKETTEN OP MAAT

A-Selectie v.v. Spirit 2019 / 2020

OOGST SUCCES
MET HARVEST
PROMOGIFTS

TOM VAN ZWIENEN

FERRI RIETKERK

ARNE GENEUGELIJK

EBE STIENSTRA

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

AANVALLER

Van Utrechtweg 65 • Krimpen aan den IJssel • 0180 55 18 44

HARVEST-PROMOGIFTS.NL

GIORGIO GETROUW

INGMAR BUREMA

LAURENS VISSER

TJERK DE KOGEL

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

KEVIN GUTTINK

JULIAN ROOK

RAOUL HALIWELA

RUBEN SLOOFF

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

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

MAX OVERDIJK
AANVALLER

Foto’s:
René Bitter
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Aannemersbedrijf

Spirit kousen verkrijgbaar op
zaterdag in de bestuurskamer

Door: Cees van Vliet

De Harde Kern

Trainingskleding,
tassen,
casual etc.
TIMMERWERK • RENOVATIE • ONDERHOUD
AANNEMING • NIEUWBOUW

Bekijk de
webshop

Stormpolderdijk 28, Krimpen a/d IJssel

0180 - 512 164

vvspirit.q-teamwearshop.nl

www.fvanmeijeren.nl

Verdoold helpt
je verder.
Jouw makelaar.
Bel 0180 59 15 15, mail naar info@verdoold.nl
of ga naar verdoold.nl

Na een seizoen met een “bijna“ periodeplaats en een redelijk tevreden harde kern zijn we inmiddels bezig met
het seizoen 2019-20. Wat spelers zijn gegaan, succes gewenst elders en enkele zijn gekomen om hier hun sportieve bijdrage te leveren in de Spirit selectie, welkom. Wij hebben alle vertrouwen in hoofdtrainer Richard van
Capellen en zijn technische staf om voor het hoogst haalbare te strijden en wij zullen zowel uit als thuis onze
bijdrage leveren om er een leuk seizoen van te maken.
Echter zullen we ons ook critisch
laten horen bij een wanvertoning
of gebrek aan inzet, want we zijn
geen watjes! Maar… de derde helft
winnen we altijd.
In die derde helft bij thuiswedstrijden zijn de onderdelen Rad van
Avontuur en de verkiezing van de
speler van de wedstrijd gezellige
hoogtepunten. Daarbij is het toetje
van Eddy altijd een ontlading van
gezelligheid en saamhorigheid,
maar zoals bekend haalt zijn
lichamelijk gesteldheid niet het
A- keurmerk en een heupoperatie
kan daar misschien verbetering
in brengen. Wij wensen hem een
voorspoedig herstel met de wens
dat de stembanden de A.A. kwaliteit zullen behouden.
De bal rolt inmiddels en de IJsseleup is de eerste trofee van het
nieuwe seizoen. Wie weet wat er
nog volgt. Wat we wel weten is
dat er bij Spirit de vakantieperiode
niet in alle rust is verlopen. De
keuken is voorzien van nieuwe apparatuur om u nog sneller de hon-

ger te stillen met een kleine hap
en een drankje. De lichtmasten bij
het hoofdveld zijn recht gezet en
van nieuwe LED lampen voorzien.
Veld vier is volledig gerenoveerd
en een prachtige grasmat zorgt
voor het echte voetbalgevoel en
plezier. Veld drie daarentegen
heeft plaatselijke groeiproblemen
die letterlijk en figuurlijk tot de
bodem worden uitgezocht door
een graschirurg.
De meest in het oog springende
verandering is het grote voorplein
wat een totale metamorfose heeft
ondergaan. Door verzakkingen
van de grond en bestrating rond
de gebouwen diende zich een
noodzakelijke ophoging aan
en bestuur en werkploeg wilde
graag een wat andere indeling en
deels nieuwe materialen om het
geheel een modernere uitstraling
te geven. Met wat professionele
adviezen en veel eigen inbreng is
het geworden wat het is.
In mijn harde kern schrijf ik wel
eens wat over wetenswaardighe-
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den, ongeloofwaardigheden of
ander onzin.
Als titel geef ik dat “De Wereld
gaat hollende achteruit“.
Zo hoop ik echt dat hoofdtrainer
Richard het nooit in zijn hoofd
zal halen om een veldspeler een
briefje met uitleg zal toestoppen
om iets in het veld of de opstelling
te wijzigen zoals Ronald Koeman
en Mark van Bommel. Wat een
kinderachtige onzin, “Niet doen
Richard”! Een wetenswaardigheid uit de krant. In de haven van
Rotterdam arriveerde het grootste
containerschip ter wereld , de
M.S.C. Gülsün.
U moet zich inbeelden dat dat
ding net zo lang is als vier voetbalvelden achter elkaar en net
zo breed als een veld. Hij is van
ijzer gemaakt en hij drijft. Zo groot
heeft Eddy ze nog nooit gebouwd.
En dan bij Hoevelaken rechtsaf.
Cees van Vliet

Door: Henk Lammertse

Nieuwe hoofdtrainers jeugd voelen zich als in een warm bad
Een warm bad. Zo omschrijven de nieuwe trainers van de JO19, JO17 en JO15 individueel hun eerste indrukken
bij Spirit. En natuurlijk loopt Bryan Burger, de kersverse hoofdtrainer van ons hoogste jeugdteam al zijn hele
leven bij Spirit, maar ook voor hem is het iedere keer weer een feest om mee te maken hoe de club Spirit zorgdraagt tot in de kleinste details voor haar trainers en leden. Ook Raymond van der Meer benadrukt zijn goede
gevoel van Spirit: “Al vanaf het eerste gesprek vorig seizoen wist ik het: hier wil ik heel graag trainer worden”.
Aan het woord zijn drie gedreven
trainers. Sommige heel ervaren
(met een jarenlange voetbalcarrière achter de rug), maar ook een
beginnend trainer, die overigens
wel gewerkt heeft als assistanttrainer: Ruben Kooy. Sommigen
van u zouden Ruben wellicht
herkennen als de scheidsrechter
die af en toe vriendschappelijke
wedstrijden bij Spirit fluit (“ik fluit
geen officiële wedstrijden bij mijn
cluppie, alleen al om de schijn
van belangenverstrengeling te
voorkomen”). Na eerst bij CKC (“ik
voetbalde al drie jaar daar, na
eerst drie jaar bij Spirit te hebben
gekeept”) een jaar keeperstrainer
te zijn geweest voor de JO9, 10 en
11, ben ik daarna naar de Sportaccademie in Rotterdam gegaan.
Inmiddels als 3e jaars student,
heb ik daar als keuzerichting
voetbal gekozen. Daarna ben ik
samen met een andere trainer
hoofdtrainer geworden van de
JO10 van Excelsior Rotterdam.
Daar speelden we zogenoemde
Twin-games. Echt een hele gave
spelvorm. Daarna ben ik twee seizoenen assistant trainer geweest
van de JO14 bij Excelsior, maar op
een gegeven moment werd het
lastiger te combineren met mijn
scheidsrechterscarrière. Precies
op dat moment werd ik door Marc
Advocaat gemaild of ik interesse
had in de functie van trainer van
de JO15. En dat had ik”.

als hoofdtrainer beleefde (van de
JO15). Zijn talent voor het trainerschap werd opgemerkt door de
technische mensen van Spirit en
de functie van de trainer van JO19
werd hem aangeboden. Zonder
twijfel accepteerde Bryan deze
functie. Ondanks zijn nog lage
leeftijd (Bryan is van 1995) heeft
hij al besloten zijn voetballoopbaan op te geven ten faveure van
het trainerschap. “Als voetballer
was Spirit 3 mijn top, ik denk dat
ik als trainer verder kan komen.
Aan mijn inzicht lag het niet op het
veld”. Burger voetbalt al vanaf de
F’jes bij Spirit en zat eigenlijk altijd
wel bij de selecties. Als trainer
begonnen als assistant van de C2
bij zijn oom Andre Hordijk, ontwikkelde Bryan zich al snel als een
zelfstandige trainer. Met de nodige
ambities. Een ambitie die zich nu
laat vertalen in het hoofdtrainerschap van de JO19. Heel bijzonder
is dat Burger een contract van
maar liefst vijf jaar heeft getekend.
Hier spreekt vertrouwen uit. Binnen deze vijf jaar krijgt Bryan ook
nog eens de kans aan zijn eigen
ontwikkeling te werken, onder
andere door het volgen van de
TC2-cursus.

IK DENK DAT IK ALS TRAINER
VERDER KAN KOMEN DAN ALS
VOETBALLER
Een heel ander verhaal dan dat
van Bryan, onderwijzer op een
basisschool in Lekkerkerk, die
vorig jaar zijn eerste volledige jaar

Een veel afwisselender loopbaan
als trainer en voetballer had
Raymond van der Meer (leraar
bouwkunde op het Comeniuscollege, geboren in 1969), trainer
van de JO17. In de jeugd alle
selectie-teams van Feyenoord
doorlopen en op zijn 17e kon
hij de overstap maken naar “de
overkant”, de proftak. Een zware
blessure opgelopen tijdens een
toernooi in België, gooide echter roet in het eten. Knieschijf en
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scheenbeen gebroken. Dit betekende meteen voor mij het einde
van mijn carrière bij Feyenoord. Ik
kreeg nog wel twee jaar de tijd en
kans aan mijn volldige herstel te
werken. Hierna heb ik de overstap
gemaakt naar Barendrecht, dat
toen in de Hoofdklasse speelde
(er bestond nog geen tweede en
derde divisie). Hier heb ik 3 jaar
gespeeld. Daarna Heerjansdam
vierenhalf jaar. Ook hoofdklasse.
Daarna IJsselmeervogels drie jaar
en daarna nog twee seizoenen
Deltasport. Ik wilde afsluiten bij
een vriendenteam bij Maasstad
Tediro, maar ook daar werd ik
getroffen door een zeer zware
knie-blessure. “Toen ben ik maar
gestopt op mijn 32e”.

Stam was er nog niet maar werd
wel al mee gepraat. Ik dacht eerst
dat ze een grap maakten, maar
het bleek echt. Na twee seizoenen
kon ik voor vijf jaar bijtekenen,
maar ik mocht mijn kinderen niet
meenemen van mijn ex-vrouw. Dus
was het voor mij een no-go, en ben
ik teruggegaan naar VV Capelle
om het 3e te trainen en assistant
bij het 2e te worden”. Raymond’s
kinderen waren inmiddels verhuisd
naar Nieuwerkerk en gingen daar
ook voetballen. Aanvankelijk wilde
hij eens een jaartje niets doen,
maar toen na een half jaar de
trainer ontslagen werd, kon hij het
verzoek om het voor de tweede
seizoenshelft over te nemen toch
niet weerstaan. Vorig seizoen ging
hij naar Sparta om de JO14 te gaan
trainen, maar nadat hij in maart
aankondigde het volgende seizoen
naar Spirit te verkassen, moest hij
onmiddelijk weg. “Opeens was er
niets meer goed wat ik deed en

mocht ik niets meer afmaken. Ga
meteen maar weg, werd me medegedeeld”.
SPIRIT VOELDE METEEN ALS
EEN WARM BAD
Van der Meer voelde zich meteen
thuis bij Spirit. Na zijn vertrek bij
Sparta is hij in april al ingestapt
samen met Marc Advocaat bij de
JO17. “Het voelde al heel warm
aan. Ik voelde me echt welkom.
Hoe de mensen hier met elkaar
omgaan spreekt me enorm aan.
Marc Advocaat stelde me aan
iedereen voor en ik voelde me
snel thuis. Mensen staan meteen
voor je klaar, terwijl ze je niet eens
kennen”. In eerste instantie zou ik
eerst een maand meelopen met
Marc, maar die zei na een week
al dat ik het alleen af kon. “Op het
veld miste ik wel de echte winnaarsmentaliteit. Het is nog wel
eens te lief. Af en toe heb je ook
gewoon eens een goede overtre-

Toen Spirit in beeld kwam, moest
ik meteen weg bij Sparta
Van der Meer’s trainersverleden
ziet er minimaal zo afwisselend
uit. Raymond: “Begonnen als assistant bij LMO van de A1, werd ik
vrij snel hoofdtrainer. Na twee jaar
naar DRL de C1 , waar ik ook mijn
TC3 mocht halen. Ik ben daar vier
seizoenen gebleven. Daarna ben
ik naar Lekkerkerk gegaan, om de
B1 te trainen. Na een aantal jaren
werd ik zomaar aan de kant gezet,
omdat er een vriendje van een bestuurslid moest komen”. Van der
Meer lacht er nu om, maar vond
het destijd wel een rare actie.
Inmiddels was hij verhuisd naar
Capelle en kon hij trainer worden
bij de plaatselijke VV. De C1 voor
2 seizoenen, en daarnaast deed
hij ook twee seizoenen op zondag
een voetbalschool bij Alexandria.
“Daarna kreeg ik opeens de kans
om in Engeland te gaan werken.
Bij Reading. De 16-18 jaar. Jaap
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ding nodig om de wedstrijd open
te breken”.
Ruben is een aantal jaren weggeweest maar is altijd het contact
blijven houden bij Spirit. Met name
het eerste elftal ging hij nog regelmatig kijken. “En het 7e natuurlijk
hè, waar mijn neef Patrick van
Herk in voetbalt. Het blijft toch
altijd wel mijn cluppie”, vertelt
Kooy. “Ik zie wel dat de club de
afgelopen jaren een enorme groei
heeft doorgemaakt. Niet alleen
in het aantal leden, maar bijvoorbeeld ook in de faciliteiten en de
accomodatie. Er zit ook echt een
plan achter alles wat gebeurt”.
Bryan valt Ruben onmiddelijk bij.
“Je voelt dat er over zaken wordt
nagedacht. Waar willen we staan
over een aantal jaren. Maar ook
als je kijkt naar zo’n nieuw ballenhok en kledingruimte bijvoorbeeld.
Dat zijn zaken waar geen club in
de hele regio over beschikt”.

Vervolg: Nieuwe hoofdtrainers jeugd voelen zich als in een warm bad

De Dekker Groep
- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en
vetten in rvs tanks
- Opslagruimten voor verpakte goederen
- Afvullijnen
- Dedicated smeltlijnen voor cacao-producten
- Reinigingstations voor tankwagens

NEDERLAND:
Ouderkerk a/d IJssel:
Dekker Transport
Dekker Tankopslag
IJsseldijk West 66, Postbus 3031
2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel
Rotterdam Botlek:
Maastank
1e Welplaatdwarsweg 1-3
3197 KT Rotterdam

BELGIË:
Dekker Transport
Vosmeer 8
B 9200 Dendermonde

POLEN:
Holland Tank Service
Pomarzanowice 26
62-010 Pobiedziska

WWW.DEKKERGROEP.COM

BIJ EEN ANDERE CLUB WAS ER
HELEMAAL GEEN PLAN
Kooy heeft alvorens hij bij Spirit
tekende ook nog een gesprek
bij een andere club in de regio.
“Maar in tegenstelling tot wat ik
net vertel over Spirit, merkte ik
dat er daar dus helemaal geen
plan was. Gevraagd naar de visie
etcetera kreeg ik te horen dat die
er eigenlijk helemaal niet is. We
doen eigenlijk maar wat”, kreeg
Kooy te horen tijdens het gesprek.
De laatste twijfel was weggenomen en Ruben ging maar wat
graag naar Spirit.

ëel. Voor de JO19 is de algemene
doelstelling bij de eerste twee te
eindigen, dat betekent behalen
van de promotiepoule. Dat zal
overigens wel ontzettend moeilijk worden, “maar we gaan er
uiterard wel voor. Top 5 is wellicht
wat realistischer. Maar we willen
wel spelen in de filosofie van Spirit
en willen aansluiten bij de manier
van spelen van het eerste team.
De lijntjes met Richard zijn kort.
Het hoge niveau van het O23-elftal heeft ook een positive invloed
op de ontwikkeling van mijn spelers. Dit werkt als stimulans”.

Het jeugdbeleidsplan strookt met
de visie van de drie heren. “De gele
lijn is duidelijk zichtbaar”, aldus een
met woorden spelende Burger. “Ik
vind hem nog wel iets te algemeen.
Er zou nog meer een vertaalslag
naar het veld gemaakt moeten
worden. We spreken daar regelmatig over met Michel van Wattum,
hoofd jeugdopleding bovenbouw.
Michel’s visie is hierin heel duidelijk en kent ook geen concessies.
Ook als het eventueel ten koste
van de resulaten gaat”. Raymond:
“De uitslag vind ik helemaal niet
belangrijk. De spelers moeten beter
worden. Het gaat om het opleiden
en het functioneren van het team.
En uiteindelijk zal het spel dan echt
verbeteren en komen de prestaties
vanzelf. Ik praat ook regelmatig
met Michel, Marc, Bryan en ik kan
me ook zo maar voorstellen dat ik
een keer aan Richard (Van Cappellen, red.) vraag of hij een keer komt
kijken en aan mij vertellen wat hij
ziet”. Burger beaamt dit, hoewel
volgens hem de resultaatbeleving
bij de JO19 wel groter zal zijn dan
bij de JO15.

VEEL BEZIG ZIJN MET HET
INDIVIDU
Met name de individuele benadering vinden de heren zeer belangrijk. “Ik wil weten wat er bij die
jongens leeft. Wat houdt hen bezig. Hoe is het thuis. Hoe gaat het
op school”, aldus Van der Meer.
“Maar ook, hoe zie jij het spelletje
en kunnen we bepaalde punten
nog ontwikkelen, zowel de sterke
als de minder sterke punten”.
Kooy: “met name ook de interactie
richting de ouders is belangrijk.
Je bent toch heel veel met hun
kind bezig. Ik denk dat een Top 6
positie haalbaar is, hoewel we wel
in een hele sterke poule zitten”.

Gevraagd naar de ambities van dit
seizoen zijn alle drie even duidelijk. Van der Meer wil met deze
groep gewoon bij de eerste drie
eindigen. Dat is volgens hem re-

“Dit is een grote club en de
selektie-elftallen moeten gewoon
allemaal op het hoogste niveau
spelen. We moeten ons onderscheiden in de regio. Die regio
functie hebben we natuurlijk al,
want je ziet nu bijvoorbeeld als
steeds meer spelers uit Schoonhoven, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek
en natuurlijk Krimpen a/d IJssel bij
ons komen. Wij begrijpen die slogan wel van Spirit: De Krimpenerwaard heeft Spirit”. En daarmee
sluiten de heren het interview af.
Op naar een prachtig seizoen bij
een warme club. Om onze jeugd
nog beter te maken.
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Bryan Burger
Trainer Spirit JO19-1

Raymond van der Meer
Trainer Spirit JO17-1

Ruben Kooy
Trainer Spirit JO15-1

Door: Gert Visser

Sportvrienden
Tegenwoordig heeft iedereen over alles een mening.
In praatprogramma’s, aan analistentafels, op sociale
media, noem maar op. Ook in kranten wordt tegenwoordig een groot deel ingeruimd voor opiniebijdragen, columns en lezersreacties. Daar is niks mis mee,
we leven gelukkig in een vrij land.

Laat ik ook eens een mening verkondigen. Ik vind dat
we de afgelopen jaren bij onze selecties en zeker bij
ons standaardteam hartstikke leuk voetbal zien. In
ieder geval met veel energie en passie. De spelers
zijn echt liefhebbers, de energie en het plezier straalt
ervan af.

Aan de analistentafels van de vele voetbalprogramma’s is het druk met meningen van zogenaamde
voetbaldeskundigen. Dat zijn meestal oud-voetballers
die hun licht laten schijnen op wedstrijden, spelers,
trainers en het voetbalwereldje.

Dat enthousiasme zie je niet alleen bij het eerste
team, maar ook bij alle andere teams, op alle niveau.
Bij de dames en meisjes, bij de senioren, bij de junioren, bij de pupillen, bij de ukken.

Soms leerzaam, maar te vaak cabaret waar de verhuftering wel eens toeslaat.
Ook bij onze club kennen we analisten. Tijdens wedstrijden rond het veld, maar ook na afloop in de kantine of op het terras. Spiritvolgers hebben tenslotte
ook een mening. En soms is het ook cabaret.

Kortom, laat het seizoen maar beginnen en laten we
genieten. Ik kijk in ieder geval uit naar de start van de
competities, als het weer om de echte punten gaat.
Succes, teleurstellingen, alles zal dit seizoen weer
voorbij komen. Als het plezier en respect voor de
tegenstander en leiding maar voorop staat ....
Gert Visser

Wat opvalt is dat in discussies na de wedstrijden op
zaterdag vaak opmerkingen voorbij komen over vroeger. Iedere generatie oud-voetballers spiegelt zijn tijd
aan die van nu. Gekscherend wordt dan vaak gezegd
dat vroeger nu eenmaal alles beter was.

Inbouwapparatuur?
Natuurlijk bouwen wij die
vakkundig voor je in!

En we meten het ook eerst voor je in! Want dan weet je zeker dat het past.
Kom voor advies naar onze winkel of kijk op expert.nl/inbouw
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Weet je nog toen wij tegen Rijnsburgse Boys speelden? Dat waren
nog eens tijden, hoor je dan. Ik
doe er ook aan mee, ik stond
destijds in Rijnsburg op doel.
En we wonnen, met 1-2. Het
waren de beginjaren tachtig
uit de vorige eeuw. Over vroeger gesproken!
Het grappige is dat in de gesprekken veelal alleen gewonnen
wedstrijden voorbij komen. Het gaat
vrijwel nooit over die belabberde wedstrijden die oud-voetballers van iedere
generatie ook gespeeld hebben. Dat
waren er namelijk veel meer.

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

In vergelijkingen met het heden komt vaak voorbij dat de velden slechter waren, de begeleiding
minder, de ballen zwaarder en de faciliteiten minder.
Het klopt allemaal, het waren andere tijden. Het is
onvergelijkbaar.

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Expert Krimpen a/d IJssel
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Door: Malcolm Osseweijer

Op 5
KWALITEITS DEUREN & DEURBESLAG
LOFTDEUREN OP MAAT

RENOVATIEKOZIJNEN

STALEN DEUREN & KOZIJNEN OP MAAT

Het seizoen 2019/2020 staat voor de deur. We hopen
natuurlijk met z’n allen dat ons vlaggenschip weer
goed zal gaan presteren en dat ze de opgaande lijn
van vorig jaar door kunnen gaan zetten, zodat we op
zaterdag weer van mooie wedstrijden kunnen gaan
genieten. Als ik dit schrijf realiseer ik me zelf dat er
binnen onze familie van prestatie voetbal geen sprake
meer is, nu de jongste heeft besloten een jaartje op een
lager niveau te gaan voetballen. Vorig jaar nog onderdeel uitmakend van de selectie, maar prioriteit gevend
aan z’n studie, was er vorig seizoen voornamelijk een
plek in het 3e ingeruimd. Omdat de andere twee om
uiteenlopende redenen hun actieve voetballoopbaan
al hebben beëindigd zal het volgen van onze kinderen
op zaterdag tot een minimum worden beperkt.
Eigenlijk heb ik het gevoel dat vanaf het moment dat de
juniorentijd achter de rug is het leven van een voetbalvader (en -moeder) compleet verandert. Vanaf de jongste pupillen loop je elke zaterdag op en rond de velden.
In 1997 begon dat met de oudste en het eindigde vorig
jaar toen de jongste de onder 19 verliet om naar de
senioren over te stappen. Het zwarte gat dreigde, maar
in deze termen wil ik niet spreken, want het was fantastisch om mee te maken, maar de tijd tikt door…
Samen met Paul van Hees en voorheen ook met Rob
de Vries en Ronald Spalburg hebben we gedurende
vele seizoenen geprobeerd om onze jongens en hun
teamgenoten een mooie tijd te bezorgen en ze ook nog
wat voetbalwijsheden bij te brengen. Tot twee maal toe
tot aan de B-junioren en het toen overgelaten aan de
gediplomeerde trainers.
Toch blijf je dan nog steeds elke week betrokken bij de
wedstrijden die je samen met de andere ouders beleeft.
Altijd wel een praatje aan de rand van het veld. Gevoel
van saamhorigheid met kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie, met dezelfde activiteiten en uitdagingen. En
dan is het ineens voorbij. Dan ga je nog wel kijken bij je
kind die in de senioren speelt, maar vind je langs de lijn
nauwelijks meer ouders om het gesprek mee te beginnen over hoe goed of hoe slecht het eigenlijk gaat.
En hoewel het bij Spirit toch altijd anders voelt dan bij
andere verenigingen blijft het eerste elftal het uithangbord van de vereniging en is dat het team waar het in
de gesprekken altijd over gaat. Niet geheel onlogisch,
want dat is waar de grootste schare van de mensen
voor naar ons park komt. Het aankomende seizoen
gaat dus de knop om en zal ik me meer op het hoofdveld concentreren als er vanaf 15:00 uur getracht zal
worden om de punten in Ouderkerk te houden.

Gelukkig zijn er ook nog andere activiteiten waar je
je mee bezig kan houden, want buiten het feit dat wij
meer dan 1000 leden hebben, zijn we ook ontzettend
trots op onze vaste sponsors, die er voor zorgen dat
we net weer iets extra’s kunnen doen. Ga maar eens
bij een gemiddelde amateurvereniging op het eerste
veld kijken en dan niet naar het gras en de doelen,
maar naar het aantal reclame borden dat aan de
afrastering hangt en de omgeving van het veld siert.
Dan ben ik altijd weer trots om te zien hoeveel borden om ons eerste veld hangen van al die mensen
die Spirit een warm hart toedragen en in staat zijn om
dat met een financiële bijdrage richting de vereniging
te onderstrepen.
Er blijft natuurlijk altijd ruimte over om nog meer voor
Spirit te doen, maar het aantal vrijwilligers blijft indrukwekkend en maakt Spirit zo’n bijzondere vereniging.
Ook dit jaar zullen er vast weer oproepen worden
gedaan aan met name nieuwe leden en hun ouders om
iets voor de vereniging te doen. Je betrokkenheid wordt
alleen maar vergroot als je iets terug kunt doen, waardoor de kosten onder controle worden gehouden en de
vereniging tot in lengte van jaren op een gezonde basis
verder kan groeien.
Rest mij niets anders dan iedereen heel veel plezier te
wensen met onze gezamenlijke hobby, die volgend jaar
alweer 75 jaar (in vrede) bestaat.

COENECOOP 21 | 2741 PG WADDINXVEEN |
(0182) 60 12 97
BEZOEK ONZE SHOWROOM | DEBINNENDEUR.NL
OPENINGSTIJDEN | MAANDAG T/M VRIJDAG 10:00 - 17:00 UUR | ZATERDAG 10:00 - 13:00 UUR
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A-SELECTIE 2019 / 2020
Boven v.l.n.r.: Jan Moerman (Elftalleider Spirit 1), Laurens Visser, Tim de Vaal, Ruben Sloof, Sander Kalkman, Julian Rook, Kevin Guttink, Cris de Jong, Ricardo Noordergraaf, Raoul Haliwela,
Arjan van Velzen, Giorgio Getrouw, Stef Rietveld, Arie Lingen (Ass. Scheidsrechter Spirit 1). Midden v.l.n.r.: Jan Wiegmann (Verzorger Spirit 1), Stefan Bitter, Jan Smits, Kevin Kriek, Timme van Hof,
Rob Rink (Assistenttrainer Spirit 1), Richard van Capellen (Hoofdtrainer Spirit 1), Parick Verweij (Hoofdtrainer Spirit 2), Daniél Bierings Navarrete (Assistenttrainer Spirit 2), Ingmar Burema, Ebe Stienstra,
Arne Geneugelijk, Tom van Zwienen, Eli Rook (Ass. Scheidsrechter Spirit 2). Onder v.l.n.r.: Tjerk de Kogel, Amine Karroum, Tim van der Zee, Anton de Koning, Robbin Brouwer, Julian van Lith,
Diede de Leeuw (Keeperstrainer), Bas Haasnoot, Max van Herk, Michael Osseweijer (Keeperstrainer), Joeri Heeling, Max Overdijk, Ferri Rietkerk, Cheddy van Ommen, Mark Geneugelijk, Ricardo Noordergraaf

Door: Eric de Vendt

De medische staf van v.v. Spirit
De verzorgers van Spirit, ja, bij Spirit lopen een aantal verzorgers rond. Dit seizoen start een nieuw gezicht in
de verzorgers groep. Marcel Nobel, vorig seizoen nog verzorger van Spirit 1, gaat het iets rustiger aan doen
en gaat zich richten op het 2e elftal. Zijn werkzaamheden bij ons eerste team worden overgenomen door Jan
Wiegmann.
Jan is voor Spirit nieuw. De in
Krimpen a/d IJssel woonachtige
man heeft ondertussen wel wat
ervaring in deze job. In 2009 is
hij begonnen bij DCV, waar zijn
zoon ook speelde. Zelf was hij
allerminst actief in de voetbal.
Hij hield zich bezig met fitness
en boksen. Ook zijn werk heeft
niets met verzorging te maken.
Naast zijn werkzaamheden in
de ICT is hij diverse cursussen
gaan volgen op het gebied van
sportverzorging en blessurepreventie. Na DCV kwam BVCB op
zijn pad. Maar 3 trainingsavonden
en daarnaast de wedstrijddagen
werd een beetje te veel van het
goede en hij besloot te stoppen.
Onlangs kwam Jan de vacature
tegen van Spirit. Op het moment van dit schrijven waren de
gesprekken met Jan Willem Baas
en Jelmer Nomen nog maar net
achter de rug. ‘Ik heb net met een
aantal spelers kennis gemaakt.’
Jan Wiegmann zal zich voornamelijk bezig gaan houden met de
selectie. Op wedstrijddagen zal
hij plaats nemen op de bank om
de spelers op te lappen na evt.
opgelopen blessures tijdens de
wedstrijden.

één van haar stages maakte ze
kennis met de sport voetbal. In
2009 werd ze voor 2 seizoenen
verzorgster van het 1e team van
Dilettant. Ondertussen leidde de
Nieuwerkerkse een druk leven
als fysiotherapeute bij Top Sport
Krimpen. Toen ze de advertentie
zag van Spirit, dat op zoek was
naar een verzorgster voor het
vrouwenteam, twijfelde ze erg.
Ze was druk met werk en dit zou
betekenen dat ze nog een avond
van huis zou zijn. Ze besloot eerst
niet te reageren, maar kon het
niet verkroppen dat andere mogelijke kandidaten er met deze
job aan de haal zouden gaan.
Onbewust vond ze dat dit ‘haar’
baantje moest worden. Er volgde
een gesprek met Bas Jonker en
Ingrid Snijders, wat positief werd
ervaren. Uiteindelijk besloot ze

Spirit is de laatste jaren ook aan
de weg aan het timmeren met
vrouwenvoetbal. In bijna alle
leeftijdsgroepen is er minimaal 1
team voor de vrouwelijke leden.
Ook Vrouwen 1 heeft een verzorgster, nl. Simone Abbring-van
Buul. Ook Simone heeft zelf geen
voetbalverleden. In 2012 is ze
afgestudeerd aan de Hogeschool
in Rotterdam. Daar volgde ze de
opleiding fysiotherapie. Tijdens

Foto’s:
René Bitter
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het avontuur aan te gaan. Ze
doet het werk met veel plezier. ‘Ik
ben hier in een warm bad terecht
gekomen’, zegt ze met een brede
glimlach. Simone is op donderdag vóór, tijdens en na de training
van Vrouwen 1 aanwezig.
Naast het verzorgen zal ze
ook advies uitbrengen naar
de trainers om de spelers fit te
krijgen en te houden. ‘Samen
met Els Lems (MO17/MO15) heb
ik een warming up programma
opgesteld ter preventie van
klachten.’ In tegenstelling van
haar ‘collega’ Jan bij Spirit 1 zal
zij niet plaats nemen op de bank
wanneer er wedstrijden worden
gespeeld. ‘Maar ik zal zo veel
mogelijk komen kijken’, vertelt de
druk bezette, maar enthousiaste
verzorgster.

Jan en Simone zijn niet de enige verzorgers van
Spirit. Naast Marcel Nobel, die zich, zoals gezegd,
gaat richten op Spirit 2, is ook Jacob Pols werkzaam
bij Spirit als verzorger. Jacob is op de donderdagen
altijd vroeg aanwezig om de spelers van JO19-1 eventueel nog voor hun training te verzorgen en helpt Jan
en Marcel bij het verzorgen van de spelers van het 1e
en 2e elftal. Bij de wedstrijden van Spirit onder de 23
zal hij plaats nemen op de bank. Natuurlijk zijn deze
verzorgers niet alleen voor de selectieteams. ‘Andere
leden zijn altijd welkom bij me’, zegt Jan Wiegmann.
‘Meisjes van andere teams kunnen gewoon even bij
me binnenstappen’, meldt Simone. En dat geldt natuurlijk ook voor Marcel en Jakob. Ook zij zullen elk
lid helpen. Dat kan met een verzorging, een advies
of met een verwijzing naar een fysio. Spirit heeft ook
een fysio. Piet Mourik kan hulp en advies geven op
de club. Net als Piet is Simone ook fysiotherapeut.
De vrouwen/meisjes van de vereniging kunnen hiervoor ook bij haar terecht.
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Van de jeugdvoorzitter

Het voetballen gaat weer beginnen
De zomervakantie is nog niet voorbij of het voetballen begint alweer. Dit seizoen start al op 31-augustus, terwijl de scholen pas 2 september weer beginnen. Helaas hebben we als club hier weinig invloed op. Deze data
worden bepaald door de KNVB. Dit had een behoorlijke impact op de organisatie. Alles moet op tijd klaar zijn: de
velden, de kleding, het zoeken van leiders en trainers etc. etc. Ook zorgde het voor het nodige regelwerk om de
teams vol te krijgen voor de eerste wedstrijden. Dit is grotendeels gelukt.
Bij Spirit worden alle werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. We
zijn als bestuur heel erg trots, dat
zo veel mensen zich willen inzetten
voor onze vereniging. Toch komen
we nog continue vrijwilligers te
kort. We zijn bijvoorbeeld nog op
zoek naar mensen die wedstrijden
willen fluiten of in de keuken willen
helpen.
Vrijwilligerswerk kost tijd en iedereen heeft het druk. Maar daar
is een mouw aan te passen en je
krijgt er ook wat voor terug. Zo
kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent voor bijvoorbeeld
bardienst. Als je een paar keer
per jaar helpt, zijn we als club al
blij. Het is gezellig als je met een
bekende vrijwilligerswerk doet.
Je leert meer mensen kennen
binnen de club. Enne… het voelt
goed als je mee kunt helpen. Dat
je deel uit maakt van die grote
groep vrijwilligers die zorgt dat
de club goed draait. Samen zijn
we Spirit. Als je dit seizoen een
vrijwilligerstaak wil oppakken,
dan kun je je melden bij info@
vvspirit.nl
NIEUWE JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Over vrijwilligers gesproken:
afgelopen seizoen hebben we bij
de JO11 en JO12 veel jeugdleden
ingezet om deze wedstrijden te

Uw verpakkingen in onze vertrouwde handen
VESTIGINGEN:
Nijverheidscentrum 40 B • 2761 JP Zevenhuizen
Mijnsherenweg 4 • 1424 CB De Kwakel
T: +31 (0)85 047 10 12
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

fluiten. Als club zijn we erg blij
dat jeugdleden dit willen doen en
het is leuk om te zien met hoeveel plezier ze dit doen. Het geeft
de jonge scheidsrechters zelfvertrouwen en zorgt voor begrip
voor hun eigen scheidsrechter.
Want zo eenvoudig is fluiten niet
altijd. Ook komend seizoen zullen
we weer veel gebruik maken van
jonge scheidsrechters. Aan ouders en leiders wil ik vragen deze
jonge scheidsrechters te steunen
en geen commentaar te geven
tijdens de wedstrijd. Het is nog al
wat voor een 12, 13 of 14 jarige als
een ouder of leider op je af stapt
en vertelt dat je het niet goed
doet. Opbouwende tips achteraf
zijn welkom. Gelukkig kijken de
meeste jonge spelers op naar
deze jonge scheidsrechters en
zijn ze blij dat ze er zijn.

Ook heeft de meidenafdeling
nog een andere prijs gewonnen
afgelopen seizoen , “het best sport
idee van de Krimpenerwaard”. Ze
hebben een mooie pitch afgeven
voor hun idee om meer meiden
aan het voetballen te krijgen en dit
te ondersteunen in de Krimpenerwaard. Dit alles wordt gedaan door
de zeer gedreven begeleiding van
de meiden, chapeau hiervoor.
Ik hoop dat komend seizoen net zo
mooi wordt als afgelopen seizoen,
en hoop u te zien langs de lijn.
Met sportieve groet,
Armand Cretz

MEIDENAFDELING
Afgelopen seizoen is de meidenafdeling hard gegroeid, in elke leeftijdsklassen hebben we minimaal 1
team en vaak 2 teams. Het is goed
om te zien dat dit een positieve
invloed heeft op onze club. En we
hopen dat dit blijft groeien. De meidenafdeling heeft afgelopen seizoen hun eerste kampioenschap
beleefd met de MO13, dit is groots
gevierd op ons park. Ze zijn samen
met de andere kampioenteams
gehuldigd op de familiedag.

“ALS JE DIT SEIZOEN EEN VRIJWILLIGERSTAAK WIL OPPAKKEN, DAN KUN JE JE
MELDEN BIJ INFO@VVSPIRIT.NL”
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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.

Meiden- en Vrouwenvoetbal bij v.v. Spirit

We hebben ambitieuze plannen
Terwijl ik dit schrijf zit ik met het Spirit Vrouwenteam en Mannenteam in de bus op de weg terug van ons
4-daagse trainingskamp in Krakau. Ik kijk in de bus nog eens goed om me heen en denk terug aan vier zeer
bijzondere dagen met elkaar, maar meteen ook naar de afgelopen 3 jaar en ik realiseer me nog maar eens
dat een succcesvolle vrouwen-en meidenafdeling een verrijking is voor onze vereniging en wat we in 3 jaar
hebben neergezet vervult mijzelf en alle betrokkenen met trots. Als ik dan zowel de vrouwen- als het mannenteam aanschouw in Polen, dan voel ik me bevoorrecht dat ik deel uit mag maken van de reis met deze
jonge groep die beiden als vlaggenschip van Spirit laten zien dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt
en ze onze club op een waardige manier representeren in de regio.
De prachtige reis naar Polen is
eigenlijk symbolisch voor de reis
die we ook als vv Spirit met het
vrouwen-en meidenvoetbal inmiddels hebben gemaakt. Het feit
dat we op trainingskamp gaan
met beide teams is een unicum
en laat zien dat de club er belang
aan hecht dat de meiden en vrouwen een niet meer weg te denken
onderdeel van de club zijn. Het
laat ook zien dat we als club niet
stilstaan maar groeien en hogerop willen met de meidenteams.
We willen de leukste en grootste
meidenafdeling van de regio
zijn, maar voetbal is sport en dan
moeten we ook uitstralen dat we
ook prestatief voor het hoogste
gaan. Daarom zal het vizier ook
bij de meiden en vrouwen heel

duidelijk gericht worden op het
op hoger niveau spelen en trainen met alle teams. Presteren is
geen vies woord, maar een uitdaging die we aan moeten gaan om
voor spelers individueel en het
team de lat hoger te leggen, met
tegenslag om te kunnen gaan
en uit te stralen dat we de beste
willen zijn.
Elk jaar proberen we weer beter
te worden en het fundament van
de meidenafdeling verder te
verstevigen. Kort terugkijkend zijn
er het vorig seizoen de nodige
stappen gezet. Bij Vrouwen 1
werd de staf uitgebreid met een
extra trainster, een teammanager
en een eigen fysiotherapeut, die
verder voor de hele meidenafde-

ling beschikbaar is. Daarnaast
hebben een aantal trainers hun
KNVB trainersdiploma gehaald,
organiseerden we voor het eerst
de Spirit Leeuwinnenavond,
genoten we van een meidenclinic
onder leiding van de ExcelsiorBarendrecht Vrouwen en wonnen we de prijs voor het Beste
Sportidee van de Krimpenerwaard. Daarnaast ontwikkelde
alle teams zich goed waarbij we
ook voor het eerst een kampioen mochten begroeten bij de
meiden, onze MO13-1. Als laatste
zijn er 7 talentvolle meiden uit
de eigen jeugd doorgestroomd
naar het eerste Vrouwenteam,
wat past bij de filosifie van Spirit
om eigen jeugd op te leiden voor
het eerste team. Dat het bij de

Trumarine is geautoriseerd
vertegenwoordiger voor
de volgende merken:

TURBOCHARGER MAINTENANCE
REPAIRS | OVERHAUL | SPARES

turbo@trumarine.nl
+31 10 426 7383

Comfort class
SUV.

NIEUWE CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
Veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions®
3 onafhankelijk verstelbare stoelen achterin
Grip Control met Hill Descent Assist
EAT8 automatische transmissie
Grootste bagageruimte in zijn klasse (720 L)
Advanced Comfort Seats
20 rijhulpsystemen

VANAF

€ 31.390
NETTO BIJTELLING
V.A.

€ 213

OVEREENKOMSTIG 1999/94/EG. MIN/MAX VERBRUIK: 4,0 - 5,7 L/100 KM; 25 - 17,5 KM/L; C02: 106 - 131 G/KM.

De genoemde vanafprijs is de consumentenadviesprijs incl. btw/BPM, kosten rijklaar maken en recyclingsbijdrage, gebaseerd op de meest recente prijslijst. Genoemde vanaf netto bijtelling is gebaseerd op Citroën C5 Aircross
PureTech 130 S&S Live met een fiscale waarde van € 30.550 en 38,1% loonbelasting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele prijzen altijd uw officiële Citroën-dealer. Informeer bij uw
verkoopadviseur naar de voorwaarden of kijk op citroen.nl. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Citroën Nederland.
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AUTOBEDRIJF BROERE

LEKDIJK 73 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

WWW.AUTOBEDRIJFBROERE.NL
<<Dealercode>>

Vervolg: Meiden- en Vrouwenvoetbal bij v.v. Spirit

meiden bulkt van het talent is me
wel duidelijk geworden en zullen
we de komende jaren op het veld
gaan terugzien.
Volgend seizoen gaan we weer
volle kracht vooruit met inmiddels
9 teams. De trainersstaf is weer
prima ingevuld met maar liefst 30
goede en enthousiaste trainers.
Ook gaan we onder leiding van
Leon Batenburg de keepersopleiding beter structureren en professionaliseren. De winst van het
Beste Sportidee van de Krimpenerwaard gaan we in de praktijk
brengen, waar we samen met
de KNVB en Team Sportservice
verder gaan inzetten op stimulering van het meidenvoetbal in
de gemeente Krimpenerwaard.
Daarnaast zal er verdergaande
samenwerking met onze partner

Excelsior worden opgezet om de
kwaliteit van de opleiding te stimuleren. Ten slotte zullen we onze
meiden weer Techniektraining,
Excelsior Clinics en de Leeuwinneavond bieden.
Het spreekt voor zich dat al deze
ontwikkelingen met een flinke
dosis arbeid en enthousiasme
gepaard gaan. Een grote groep is
dag en nacht bezig hiervoor en ik
krijg dan ook regelmatig de vraag
of wij allemaal nog wel een baan
hebben of een gezin en of het niet
eens tijd wordt om een bed bij Spirit te zetten. Begrijpelijke vragen,
maar mijn antwoord is steevast
als je een passie hebt moet je er
niet teveel over nadenken maar
gewoon doen. En dat doen we bij
Spirit met z’n allen en dat maakt
ons een unieke club. En daarom

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

Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
Trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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wandel ik elke week met een ‘big
smile’ons sportpark op.
Ik zeg graag dat we bij Spirit “het
abnormale normaal zijn gaan vinden”, want zo vanzelfsprekend is
het allemaal niet wat er bij onze
club gebeurd. Laten we beseffen hoe goed we het met elkaar
hebben en genieten van wat al
die arbeid ons allemaal oplevert.
Maar naast tevredenheid past
ook ambitie, dus kijk ik uit naar
het nieuwe sezoen met onze
meidneafdeling! Ik nodig iedereen uit om in het nieuwe seizoen
eens een wedstrijd te komen kijken bij onze meiden en vrouwen.
Tot ziens langs de lijn!
Bas Jonker
Hoofd Jeugdopleiding Meidenen Vrouwenvoetbal

VROUWEN 1 - 2019 / 2020
Boven v.l.n.r.: Tess Jonker, Esmee van den Arend, Bas Jonker (Trainer), Frank van der Hoeven (Trainer), Rebecca Dekker-Halleriet (Trainster),
Karin de Rek, Larissa den Ouden. Midden v.l.n.r.: Meike Riemens, Fabienne den Boer, Alicia Slooff, Miriam de Frei, Hilda Demper (Elftalleidster),
Simone Abbring-van Buul (Fysiotherapeut), Chantal Noordegraaf, Saskia de Waard, Esmee Pols, Anita van Gend. Onder v.l.n.r.: Karlijn Goudriaan,
Nina den Hartog, Lisa Wiegman, Soleil Smits, Sanne van Staden, Dionne Hompus, Anna van Elsacker, Sanne Koppenol, Manon Vos, Isa Pols, Elsbeth Cornet

Even voorstellen:

GOED GEFIKST
EUROPART

Vrouwen 1 - 2019 / 2020

WAAR JE
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S HEBBEN
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KRIMPEN AAN DE IJSSEL

Expeditieweg 2
2922 HN
0180 - 590340

europartkrimpen@planet.nl

WINKELCENTRUM
CRIMPENHOF

BAS JONKER

FRANK VAN DER HOEVEN

REBECCA DEKKER-HALLERIET

HILDA DEMPER

HOOFDTRAINER VROUWEN 1

ASSISTENTTRAINER VROUWEN 1

ASSISTENTTRAINSTER VROUWEN 1

ELFTALLEIDSTER VROUWEN 1

SIMONE ABBRING-VAN BUUL

DIONNE HOMPUS

FABIENNE BOER

ESMEE VAN DE AREND

FYSIOTHERAPEUT VROUWEN 1

DOELVROUW

VERDEDIGER

VERDEDIGER

LARISSA DEN OUDEN

ALICIA SLOOFF

ESMEE POLS

ELSBETH CORNET

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

MIRIAM DE FREL

SANNE KOPPENOL

CHANTAL NOORDEGRAAF

KARIN DE REK

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

VERDEDIGER

WWW.EUROPART.NL

SLIM HUISHOUDELIJK ONDERHOUD
ONDERDELEN

ACCESSOIRES

Het aanspeelpunt voor
installatie-ontwerp,
legionellabeheersing en
digitaal vastgoed beheer.

Elburgplein 1a . Gouda . 0182 53 88 20
info@mulbv.nl . www.mulbv.nl

REINIGEN

SERVICE

REPARATIE

Van der Velden
Makelaardij:
Úw makelaar in Ouderkerk e.o.

Kerkweg 164 • Ouderkerk aan den IJssel
06 4290 7951 • info@vanderveldenmakelaardij.nl
WWW.VANDERVELDENMAKELAARDIJ.NL
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Foto’s:
René Bitter

Vrouwen 1 - 2019 / 2020

Rabobank
Hollandse IJssel
ondersteunt graag
lokale activiteiten.
Rabobank Hollandse IJssel wil graag betrokken
zijn bij de lokale gemeenschap.
Daarom gebruiken wij een deel van onze winst
om verenigingen en stichtingen te ondersteunen
met een bijdrage uit ons donatiefonds.

ANITA VAN GEND

KARLIJN GOUDRIAAN

ISA POLS

SANNE VAN STADEN

VERDEDIGER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

TESS JONKER

MANON VOS

SASKIA DE WAARD

LISA WIEGMAN

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

AANVALLER

NINA DEN HARTOG

SOLEIL SMITS

ANNA VAN DEN ELSACKER

MEIKE RIEMENS

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER

Rabobank investeert in een leefbare
vitale regio

Rabobank.nl
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Foto’s:
René Bitter

Harry Brands en Henk Lammertse kennen elkaar al meer dan 20 jaar.

Controlin en Spirit slaan
de handen ineen
Vandaag spreken we af met Harry Brands de huidige eigenaar van het bedrijf en Henk Lammertse die per 1 oktober
2019 in dienst treedt bij Controlin als algemeen directeur. Harry en Henk kennen elkaar al meer dan 20 jaar. De
vriendschap is ontstaan toen ze elkaar ontmoetten bij gemeenschappelijke vrienden. Harry, een geboren en getogen Capellenaar heeft het al die jaren ontzettend naar zijn zin in Ouderkerk en geeft ook regelmatig feestjes thuis
of nodigt mensen uit om samen naar interlandvoetbal te kijken.

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

Kwaliteit staat bij ons voorop. Daarom leveren we

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

alleen betrouwbare A-merken die voldoen

we zetten onze kennis, kunde en componenten graag voor u in,
bij elke elektrotechnische installatie. Onze service gaat verder.

aan alle internationale kwaliteitseisen.
Ook niet gangbare producten kunnen
wij snel leveren.

Het Controlin supportpakket bestaat uit consultancy, engineering,
assistentie bij inbedrijfstellen en technische(telefonische) ondersteuning. Welkom, we helpen u graag!

Betrouwbare A-merken
Ruime keuze
Kundige support

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

Adequate levering
Producttrainingen
Projectmanagement

Toch geeft Harry eerlijk toe dat hij weinig met voetballen
heeft. De eerste keer dat hij gesignaleerd werd op het
Spirit complex, was toen hij de vriend van zijn dochter, die
bij Neptunes-Schiebroek keepte (hij speelt nu bij Heinenoord) aan het werk te zien in een wedstrijd tegen Spirit
Hoe wordt je dan toch hoofdsponsor bij Spirit? Eigenlijk is
dat heel simpel. Omdat Harry vlakbij het parkeerterrein
van het Spirit-complex woont, vroeg Henk een keer aan
Harry of hij ook zo’n last had van de drukte op de zaterdagen door de enorme groei van de club. Met name het
parkeren werd steeds lastiger. Hierop zei Harry dat hij
dat juist prachtig vond dat er bij zo’n bloeiende verenging
als Spirit zoveel leuke dingen gebeuren en als dat af en
toe met wat herrie of parkeerdrukte gepaard gaat neemt
hij dat op de koop toe. Meteen kwam Harry zelf met
de idee dat hij het wel leuk zou vinden om een team te
sponsoren met kinderen, die niet de financiële middelen
hebben om hun eigen kleding aan te schaffen. Harry
was toen nog niet op de hoogte van ons ING- en kledingfonds. Daarna bedacht Harry zich dat het ook wel leuk
zou zijn om de naam van zijn bedrijf op de voorkant van
het voetbalshirt van het eerste elftal van de plaatselijke
voetbalclub te zien staan. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst
begonnen met een paar borden en een advertentie werd
Controlin uiteindelijk hoofdsponsor en dat is nu alweer
bijna 3 jaar geleden.
Ook het feit dat Henk straks bij Harry in dienst treedt
heeft te maken met hun vriendschap en het vertrouwen
dat ze in elkaar hebben. Harry heeft zijn bedrijf in 17 jaar
opgebouwd en verwacht dat met de aanstelling van
Henk een verdere groei gerealiseerd kan worden. Voor
Harry komt er dan ook tijd vrij om zich met z’n andere
bedrijf CN2 (afkorting voor Controlin 2) bezig te houden.
Een paar jaar geleden toen CN2, een graveerbedrijf,
in zwaar weer zat, heeft Henk, die op dat moment “in
between jobs” zat, op consultancy basis bijna 4 maanden in opdracht van Harry een change-management
proces doorgevoerd, waardoor de vlag er weer beter
bij kwam te staan bij het bedrijf. Voor het personeel bij
Controlin is Henk dan ook geen onbekende en zal met
open armen door de ongeveer 25 personeelsleden ontvangen worden. Tijdens de speech die Harry voor het
personeel hield om ze te informeren over de aanstelling
van Henk, zette hij ze eerst op het verkeerde been door
net te doen of het bedrijf verkocht zou gaan worden,
maar toen het echte nieuws kwam dat Henk aangesteld

was klonk er een applaus. Voor Henk gaat hiermee ook
een wens in vervulling want hij krijgt nu de kans om ook
echt te gaan ondernemen. Naast de functie van Algemeen Directeur gaat Henk namelijk ook participeren in
het aandelenkapitaal van Controlin.
Harry heeft heel lang in loondienst gewerkt bij het
Engelse bedrijf Crompton Instruments, maar toen het
bedrijf, waar hij op dat moment als General Manager
West-Europa werkte, verkocht werd aan Tyco en in
Amerikaanse handen over ging, was er voor Harry geen
plaats meer. Omdat hij altijd al voor zichzelf had willen
beginnen, startte hij met een handelsfirma waar hij in
van alles en nog wat handelde. Maar nu komt het mooie
van het verhaal van Harry, het ging niet zo goed met
het Amerikaanse bedrijf en in 2004 heeft Tyco Harry
aangeboden om de producten van het merk Crompton weer te gaan verkopen, iets wat hij dus al 25 jaar
had gedaan. Ze spraken af om elkaar in Amsterdam te
treffen, Harry had op dat moment een Volvo V70, maar
die stond helaas in de garage, want die was tijdens zijn
vakantie kapot gegaan en hij reed in een Opel Corsa,
als vervangend vervoer. Toen is hij naar de Volvo garage gereden en z’n verhaal verteld over de belangrijke
ontmoeting om de vertegenwoordiging van Crompton
weer binnen te halen en toen bood de eigenaar, die dat
een mooi verhaal vond spontaan zijn luxe Volvo S80
aan om op die eerste afspraak te verschijnen. Na een
behoorlijk moeilijk begin in September 2004, begon de

Harry Brands en Henk Lammertse

We energize the best solutions

www.controlin.nl
PRESENTATIEGIDS

Glasblazerstraat 1, 2984 BL Ridderkerk

% +31 (0)180 330 522

Orders en aanvragen sales@controlin.nl
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zaak in 2005 te lopen en werden
de eerste 3 werknemers aangenomen, maar de eerst maanden
waren zo moeilijk dat Harry er een
soort telefoon-fobie aan over heeft
gehouden. Als de telefoon ging wist
hij dat er klachten waren. Gelukkig
is het goed gekomen en staat er nu
een mooi bedrijf.
Maar het verhaal begint eigenlijk
nog eerder, want nu begint Harry,
met zijn aanstekelijk enthousiasme
aan de eerste episode van het
bedrijf in de relatie met ComAp,
een bedrijf dat onder andere
generator besturingen levert. In
April 2002, net nadat Harry zijn
baan had verloren gaat hij net
als alle voorgaande jaren naar
de Hannover Messe en ontmoet
daar mensen van ComAp. Op dat
moment was ComAp nog een klein
bedrijf uit Tjechië en wordt voor de
Benelux-markt vertegenwoordigt
door een bedrijf in Zwitserland.
Harry is zeer onder de indruk van

de producten van ComAp en raakt
in gesprek, maar krijgt te horen
dat ComAp al een vertegenwoordiging heeft in Nederland, dus
niet interessant voor Harry. Maar
in augustus 2002 wordt hij toch
benaderd om de vertegenwoordiging in Nederland te gaan doen. Hij
gaat de uitdaging aan om te laten
zien dat hij meer kan omzetten
dan de andere vertegenwoordiger.
Een paar maanden later weet hij
de producent te overtuigen met
indrukwekkende verkoopcijfers en
krijgt hij de vertegenwoordiging van
ComAp in Nederland. Harry was zo
overtuigd van het product dat hij
een behoorlijke voorraad had opgebouwd. Pas wanneer in Januari
2003 de grootse generatorbouwer
in Nederland besluit om ComAp
besturingen te gaan gebruiken,
begint het echt te lopen. Of om met
zijn eigen woorden te spreken, de
rest is geschiedenis.
Harry doet aan de inkoopkant heel
graag zaken met familiebedrijven

waar de emotie nog de boventoon
voert, maar ziet de wereld ook
veranderen. Er worden natuurlijk steeds meer familiebedrijven
opgekocht en wordt de prijs steeds
doorslaggevender. Dus is het prettiger om met kleinere bedrijven te
werken. Controlin zelf is een heel
hecht bedrijf, waar alleen al 5 man
zich volledig op de ondersteuning
richten, ondersteuning die ze min of
meer gratis aanbieden, maar hierdoor wel hun producten weten te
verkopen. Controlin richt zich voor
een relatief klein bedrijf heel sterk
op marketing van haar naam en
producten, hierdoor worden ze heel
gemakkelijk gevonden en eigenlijk
halen ze zo via social media heel
veel opdrachten binnen.
Controlin is een naam die Harry zelf
heeft verzonnen en wat eigenlijk inhoudt dat ze “In Control” zijn. Controlin levert aan generator bouwers,
grote installateurs, de scheepvaart
industrie, maar eigenlijk teveel om

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

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

Zijdepark 4
Ouderkerk a/d IJssel
PRESENTATIEGIDS
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T: 0180 - 68 42 93
F: 0180 - 68 49 54

info@spekkozijn.nl
www.spekkozijn.nl

Vervolg: Interview Controlin

zou gaan trekken. Henk was één
van de personen die Harry geschikt
vond voor die job, maar die was
in dienst als algemeen directeur
bij Thermo King, een groot Amerikaans bedrijf dat koelmotoren voor
op vrachtwagens en trailers maakt.
Henk voelde zich prima thuis bij
Thermo King. Toch hebben ze in
september 2018 voor het eerst
serieus over de ideeën van Harry
gesproken, nadat Harry een jaar
eerder al wat hinten gegeven had.
Na een bedenktijd aan de zijde van
Henk (ze zijn immers ook vrienden,
dus moet alles aan de voorkant
besproken zijn), hebben ze nu alles zo op papier gezet, zelfs alle
overeenkomsten notarieel laten
vastleggen, zodat ze de komende
jaren een hele duidelijke commitment naar elkaar toe hebben en
er een succes van gaan maken.
De dochters van Harry, Lindsey en
Kim, stemden ook in met dit idee,
want zij werden als eerste op de
hoogte gebracht, toen Harry wilde
gaan schakelen. Zijn beide doch-

op te noemen. De laatste ontwikkeling richt zich meer op explosieveilige oplossingen. Zoals de
zogenaamde junction boxen van
Appleton, waar ze sinds 2,5 jaar de
vertegenwoordiging van hebben.
Hierbij richten ze zich onder andere
op de explosie veilige verlichting
van grote industriële complexen.

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

In 2015 zijn ze ook begonnen met
een vestiging in Duitsland. Dit had
weer te maken met Crompton en
Tyco, het bedrijf dat Harry in 2002
in Nederland had verlaten. Zij
wilden in Duitsland stoppen met
Crompton, waarop Harry een oudcollega in Duitsland gebeld heeft
en gevraagd of het een idee was
om samen door te gaan, waardoor
Controlin GmbH ontstond.
Eind 2017 kreeg Harry de idee om
iemand in dienst te nemen om het
bedrijf een stap verder te brengen.
Harry had heel veel op basis van
intuïtie gedaan en vond het nu tijd
worden dat iemand anders de kar

ters zijn nauw betrokken bij het
bedrijf, waarbij Harry verwacht dat
ze allebei voornamelijk voor CN2
zullen gaan werken. Harry zou
het heel mooi vinden als Henk de
komende 10 jaar het bedrijf uit kan
gaan bouwen, zodat er een prachtig bedrijf staat, waar iedereen wil
werken, en dat iedereen graag wil
hebben.
Wij als Spirit rekenen er natuurlijk op dat Controlin minimaal
de komende 10 jaar aan de club
verbonden zal blijven, maar met
het aantrekken van Henk als
algemeen directeur lijkt dat in
ieder geval gewaarborgd. Harry
vindt het gewoon mooi om een
bijdrage te leveren aan deze mooie
vereniging en hij geniet ervan dat
de omgeving waarin hij al 25 jaar
woont nauw betrokken is bij de
voetbalvereniging Spirit. Het is af
en toe druk in de straat, maar dat
houdt de buurt enorm levendig.
Malcolm Osseweijer

LEDENVERGADERING V.V. SPIRIT
MAANDAG 11 NOVEMBER 2019 | AANVANG 20.00 UUR
AGENDA:
1.

Opening

9.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de vergadering van
		 5 november 2018

10.
		
		
		
		

Jaarverslag voorzitter
Bestuursverkiezing: aftredend doch herkiesbaar:
Jan Hendrik Neet en Henk Lammertse. 		
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Willem Baas.
Jelmer Nomen heeft zich beschikbaar gesteld
voor de functie van commissaris technische zaken.

4.

Jaarverslag secretaris

5.

Jaarverslag penningmeester

6.

Verslag Kascommissie

11. Waarden en normen commissie			
		
12. Vaststellen van de Begroting 2019/2020 in
		 combinatie met de vaststelling van de contributie

7.

Benoeming leden Kascommissie

12.

Rondvraag

8.

Uitreiking ereprijzen en jubilea

13.

Sluiting

Willem Visser, Secretaris v.v. Spirit

KerKweg 131a • OuderKerK a/d IJssel • 0180 - 68 13 08 • InfO@gOudrIaantranspOrt.nl • www.gOudrIaantranspOrt.nl
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DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

IJsseldijk 357B
2922 BK Krimpen aan den IJssel
0180 58 05 22
info@mymove.nl
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BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL

Voor kinderen en
volwassenen!

Wij maken uw
feest tot een
muzikaal succes!
!

7

DANSSTIJLEN

Voor boekingen:

WWW.MYMOVEDANCEDEPARTMENT.NL

06 22732695 - info@dddentertainment.nl

Artiesten Zuid Holland
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!
onderdeel van:

Telefoon:

06 22 73 26 95
E-mail:

info@artiestenzuidholland.nl
WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Door: Anita van Ast

Hoe cool ben jij deze zaterdag?
Werk maken van ongewenst gedrag binnen en buiten de lijnen vinden we bij Spirit heel gewoon. Zo hebben
we al jaren een actief Waarden en Normen Beleid (WN). Dat gaat volgens ons veel verder dan alleen een set
gedragsregels communiceren. Onze vereniging veilig en gezellig houden staat en valt met elkaar durven aanspreken; juist ook op ongewenst gedrag. Dat vergt aandacht en inzet van iedereen. Hoe cool ben jij deze zaterdag is een van de nieuwe teksten die je dit seizoen op het veld zult terug zien. De tekst refereert niet alleen
aan de oplopende gemoederen binnen de lijnen, maar spreekt ook de supporters aan. Want zou het niet mooi
zijn, wanneer de ‘temperatuur’ oploopt dat we elkaar kunnen en durven aan te spreken, zodat we gewoon een
leuke pot voetbal met elkaar kunnen beleven.
SAMEN ZIJN WIJ SPIRIT
In 2011 was de aanleiding voor
het Waarden en Normen Beleid
niet - zoals je wel vaker ziet - een
lijst van incidenten, maar eerder
het hoog houden van onze ‘goede’
naam. We stonden (en staan) te
boek als een prettige club, waar
ook bezoekende clubs graag
komen. Hoe hou je het veilig en gezellig? En hoe doe je dat dan precies als je club hard groeit, zoals

bij VV Spirit het geval is. Op welke
zaken heb je invloed? En wat kun
je voor zijn? Zowel spelers als ouders, jong en oud, vrijwilligers van
de bar en de werkploeg, maar ook
scheidsrechters en trainers hebben
met ons mee gedacht. Wat maakt
Spirit nou zo uniek? En wat gaat er
niet goed? Want ook bij VV Spirit
vindt ongewenst gedrag plaats.
Deze sessies hebben aan de basis
van het WN beleid gestaan.

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.
DE WAARDEN EN NORMEN
COMMISSIE
Sinds die tijd is een onafhankelijke
waarden- en normencommissie
actief met een signalerende, corrigerende en adviserende rol. De

commissie is samen met het
( jeugd) bestuur met name actief
op het preventieve vlak, maar
schroomt ook niet op te treden
tegen ongewenst gedrag. De
insteek is daarbij altijd gericht op
het stimuleren van een gedragsverandering. Het is de bedoeling
iets te leren en iedereen verdient in
principe een tweede kans. Dit blijkt
goed te werken.
VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Sinds vorig seizoen heeft het
bestuur besloten hiernaast ook
een door NOC*NSF getrainde en
gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie (VCP)
aan te wijzen. Onze VCP is het aanspreekpunt voor zaken rondom

vragen, vermoedens, twijfels
of meldingen omtrent seksuele
intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
DE SIX WORD BORDEN
Vaste bezoekers van onze club
zullen de borden met six words
ongetwijfeld herkennen. Op verschillende borden langs de velden
en in de kantine staan teksten (bestaande uit zes woorden) waarin
bezoekers en spelers de uitgangspunten van het WN beleid terug
kunnen vinden. En daar zijn dit
seizoen ook nieuwe klapborden
voor op de velden bij gekomen.
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
agressief? Waar ligt precies die
grens?
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 frustratie van spelers en
toeschouwers. Deze frustratie
kan leiden tot verbaal en fysiek
geweld. VV Spirit wil hierop alert
blijven. Naast het opleiden 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 belangrijke voorbeeldrol als het gaat
om sportiviteit en respect. VV Spirit
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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 profv oetballer te worden…
JE BENT GOED ZOALS JE
BENT ÉN OUDERS DE LAT
KAN NIET HOGER
Onze Ukken dragen shirts met
de six-word Je bent goed zoals
je bent. Zo laat Spirit zien dat als
kinderen plezier hebben en gestimuleerd worden om dingen uit te
proberen en fouten mogen maken,
zij dan vanzelf hun voetbalkwaliteiten verbeteren. Iedereen kan
daarbij zijn of haar eigen plafond
bereiken, ongeacht aanleg of
niveau. Ouders de lat kan niet
hoger staat op een van de nieuwe
klapborden en raakt aan ditzelfde
thema.
GEEL WIT ZIT ONS IN ‘T BLOED
Jaarlijks vragen we actief aandacht bij trainers en leiders voor
omgaan met ongewenst gedrag.
We bespreken op deze avonden
met elkaar actuele casuïstiek en
gaan in gesprek over waar de
grens ligt. Dit seizoen zullen we dit
ook met ouders op de ouderavonden doen.
Laten we ook dit seizoen de
‘goede’ naam van onze club voortzetten. 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.
Spreek elkaar gewoon aan op
ongewenst gedrag; zo zorgen we
samen voor een mooie, veilige en
gezellige vereniging en heerlijke
voetbalzaterdagen. En vergeet
niet: zonder tegenstander heb je
geen wedstrijd en de derde helft
winnen we altijd!
SAMEN ZIJN WIJ SPIRIT GEEL WIT ZIT ONS IN ’T BLOED

Door: Henk Lammertse

Spirit van start met VoetbalTV
Vanaf dit seizoen is onze vereniging aangesloten bij
VoetbalTV. We zijn trots dat wij één van de eerste
amateurvoetbalclubs zijn, die vanaf 7 september met
VoetbalTV aan de slag gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jtX-XU5pRrM
https://www.youtube.com/watch?v=kVEHrbQbQIU

VoetbalTV is het videoplatform voor het amateurvoetbal. VoetbalTV maakt met behulp van slimme camera’s
volautomatisch videoregistraties van onze wedstrijden,
zodat alle voetbalmomenten makkelijk zijn vast te leggen, terug te kijken, te analyseren en te delen.
VoetbalTV is een initiatief van de KNVB en Talpa Network. VoetbalTV is bij ons geïnstalleerd op veld 1.
VoetbalTV App
Vanaf dit seizoen is voor iedereen de VoetbalTV App te
downloaden in de appstores van Android en iOS. Met
deze app is het mogelijk om live wedstrijden te kijken
van je favoriete teams die op veld 1 spelen. Maak highlights van je wedstrijd en deel deze op je eigen profiel.
Of kijk je liever naar leuke items op het gebied van
amateurvoetbal? Alles kan, waar je ook bent!
Om toegang te krijgen tot wedstrijden in de app kun je
inloggen met je Voetbal.nl account! Ook als supporter
is het mogelijk om een Voetbal.nl account aan te maken via www.voetbal.nl

Uw partner
in de digitale
wereld.
IT Managed Services ― Office 365 ― Telefonie

0180 820 200

bkitsolutions.nl
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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

Clubinfo

v.v. Spirit
HOOFDBESTUUR

Henk Lammertse
Voorzitter
06 - 131 390 90
voorzitter@vvspirit.nl
Willem Visser
Secretaris
0180 - 68 3043
secretaris@vvspirit.nl
René Boers
Penningmeester
06 - 502 686 00
penningmeester@vvspirit.n
Jan Hendrik Neet
Organisatie en faciliteiten
06 - 515 707 13
algemenezaken@vvspirit.nl
Jan Willem Baas (tot nov.) Technische Zaken
06 - 147 892 57
technischezaken@vvspirit.nl
Jelmer Nomen (v.a. nov.) Technische Zaken
06 - 278 501 26
technischezaken@vvspirit.nl
Ina van Duijvendijk
Neven Activiteiten
0180 - 68 2072
activiteiten@vvspirit.nl
Sandra Kooij
Leden administratie
06 - 238 478 33
lageresenioren@vvspirit.nl
Armand Cretz
Jeugdvoorzitter
06 - 250 356 94
jeugdvoorzitter@vvspirit.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN
Jan Willem Baas (tot nov.) Spirit 1 t/m 3
Jelmer Nomen (v.a. nov.) Spirit 1 t/m 3
Sandra Kooij
Spirit 4 t/m 11

JEUGDCOMMISSIE
Armand Cretz
06 - 250 356 94
Harry Spreeuwenberg
06 - 215 342 84
Remko Advocaat
06 - 304 310 24
Marc Advocaat
06 - 241 603 61
Bas Jonker
06 - 514 605 78

06 - 147 892 57
06 - 278 501 26
06 - 238 478 33

Jeugdvoorzitter
jeugdvoorzitter@vvspirit.nl
Jeugdcommissaris
jeugdcommissaris@vvspirit.nl
Jeugdcoördinator
jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Hoofdjeugdopleiding
hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Hoofdopleiding Meiden
hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT JEUGD
Harry Spreeuwenberg
06 - 215 342 84
Ferry Govers
06 - 204 907 76
Miriam Lagerwaard
06 - 526 927 42
Mauritz Jansen
06 - 512 080 32
Vacant (tijdelijk A. Cretz)
06 - 250 356 94
John den Boer
06 - 148 202 86

Oefenwedstrijden
oefenwedstrijden@vvspirit.nl
Secretaris JO19 / JO17 / JO16
secretarisJO19@vvspirit.nl
Secretaris JO15 / JO14 / JO13
secretarisJO15@vvspirit.nl
Secretaris JO12 / JO11
secretarisJO12@vvspirit.nl
Secretaris JO10 / JO9 / JO8
secretarisJO10@vvspirit.nl
Meiden Secretaris
secretarisM@vvspirit.nl

ACTIVITEITEN

Julian Bonte
André de Jong
Ester Rongen
Max van Herk
Anita van Ast
Anita van Ast
Bart Jan de Jong
Bart Dekker
René Boers
Gerrit Slob
Richard van der Waal
Jeffrey van Vuuren
Boris Lammertse
Rene Philippe Haverbeke

jeugdactiviteiten@vvspirit.nl
jeugdtoernooien@vvspirit.nl
feestcommissie@vvspirit.nl
voetbalschool@vvspirit.nl
waardenennormen@vvspirit.nl
vertrouwenspersoon@vvspirit.nl
scheidsrechters@vvspirit.nl
vrijwilligers@vvspirit.nl
clubcard@vvspirit.nl
sponsorzaken@vvspirit.nl
kleding@vvspirit.nl
detreffer@vvspirit.nl
webmaster@vvspirit.nl
webmaster@vvspirit.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Jan-Willem Baas (tot nov.) technischezaken@vvspirit.nl
Jelmer Nomen (v.a. nov.) technischezaken@vvspirit.nl
Marc Advocaat
hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
Remko Advocaat
jeugdcoordinator@vvspirit.nl
Kees van de Poel
kees@robouw.nl
Chris van de Poel
cvdpoel@bvbetonindustrie.nl

TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE
Remko Advocaat
Marc Advocaat
Bas Jonker
Michel van Wattum
Stefan Bitter
Vacant (R. Advocaat)
Dirk-Jan Kortman
André Evers
Diede de Leeuw
Sander van der Ploeg
Stephan Geneugelijk
Ingrid Snijders
Harry Oudshoorn

jeugdcoordinator@vvspirit.nl
hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl
hjobovenbouw@vvspirit.nl
hjoonderbouw@vvspirit.nl
keeperscoordinatorjeugd@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO19@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO17@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO16@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO15@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO14@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO13@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO12@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO11@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO10@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO9@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorJO8@vvspirit.nl
jeugdcoordinatorM@vvspirit.nl
ukkencoordinator@vvspirit.nl

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

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

HOOFD JEUGDOPLEIDING
Marc Advocaat
Michel van Wattum
Stefan Bitter
Bas Jonker

hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl
hjobovenbouw@vvspirit.nl
hjoonderbouw@vvspirit.nl
hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl

TELEFOONNUMMERS VAN DE GEHELE ORGANISATIE KUNT U VINDEN OP DE SITE: WWW.VVSPIRIT.NL/ORGANISATIE
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BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO:

VZA-VUURWERK.NL

‘‘SPONSOR VANAF
HET EERSTE UUR’’

GEBR. VIS STAALBOUW B.V.
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

