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Van uw OVVS voorzitter

Vorig jaar nam ik mij voor om in 2015 minimaal drie keer een “De 
Treffer zakelijk” te lanceren. Het was immers in dat jaar ook gelukt. 
Nu is gebleken dat werk toch vooral veel vrije tijd kost. Ik was het wat 
ontwend omdat ik anderhalf jaar lang het UWV als “werkgever” had. 
Zodoende kon ik veel tijd in het werk rond de club en de OVVS ste-
ken. Gelukkig ben ik weer terug op de arbeidsmarkt en mag ik weer 
puzzelen hoe ik werk en hobby zal gaan combineren. Een mooie 
uitdaging voor een geweldige club!

Vorig jaar heeft de OVVS geprobeerd om, als dan niet in samenwer-
king met een van de leden, een aantal meetings te organiseren. 
Helaas gingen deze bij gebrek aan belangstelling niet door. Wat wel 
door is gegaan, is het grote Spirit Sponsortoernooi. Dit is uiteindelijk zeer succesvol verlopen, 
getuige ook het verslag en de foto’s in de vorige digitale “De Treffer.” Voor dit jaar staat het eve-
nement wederom op de kalender en wel op vrijdag 4 september 2015.  Reserveer deze datum 
vast in uw agenda! U krijgt nog een uitnodiging voor deelname. 

We mochten dit seizoen 2 nieuwe leden verwelkomen, te weten Roteck Personeelsdiensten uit 
Krimpen aan den IJssel en BV Betoninsdustrie uit Drunen. Het totaal aantal leden bedraagt nu 29.

Ook dit jaar zijn er weer diverse plannen voor een “Meet & Greet” De eerste avond is op 
vrijdag 13 maart 2015. We brengen dan een bezoek aan de wedstrijd Sparta - Fortuna 
Sittard. Inmiddels hebben zich behoorlijk wat leden aangemeld. Op vrijdag 29 mei 2015 is 
er een sponsoravond met een spreker, voor al onze sponsoren. Voorafgaande hieraan is er een 
Meet & Greet met de OVVS-leden, waarbij wij zorgen voor de inwendige mens. Ook voor deze 
avond ontvangt u nog nader bericht.

Omdat de OVVS nauw verbonden is met het eerste elftal, even in het kort de status van het 
team in West 2D. Trainer Kees van der Poel is niet echt te benijden. Hij heeft het hele seizoen al 
te maken met veel blessureleed en zodoende nauwelijks de gelegenheid gehad om een stabiel 
team op de been te brengen. In de winterstop stond Spirit op een 9e plaats en leek het gevecht 
tegen de rode lantaarn een kwestie van tijd. Daarna werden er gelukkig in vier wedstrijden 10 
punten behaald. Helaas volgde daarna een (onverdiend) verlies tegen Piershil. Met wedstrijden 
tegen de top drie voor de boeg en nog volop blessureleed, is de ploeg, die nu op de 8e plaats 
staat, nog lang niet veilig.

Rest mij nog om u te bedanken voor uw steun in het afgelopen seizoen. We willen overigens 
nog steeds groeien, dus nieuwe leden zijn van harte welkom. Het is maar dat u het weet!

Met geel-witte groet,
Jan Verkade
06 - 1026 9975



Leden van de OVVS:
Het ledenbestand ziet er per 1 maart als volgt uit:

Ivor Koen
0180 - 76 90 65

ikoen@antum.nl
www.antum.nl

Frank Stienstra
030 - 290 64 00

frank.stienstra@nl.abnamrolease.com
www.abnamrolease.com

Chris van der Poel
06 - 22 96 07 28

cvdpoel@bvbetonindustrie.nl
www.bvbetonindustrie.nl

Hans de Haij
06 - 53 15 60 44

dehaij@haijwende.nl
www.haijwende.nl

Bas Kraan
0180 - 82 02 00

b.kraan@b-kitsolutions.nl
www.b-kitsolutions.nl

Robert de Bruijs
06 - 54 36 07 00
info@diami.nl
www.diami.nl

Wim de Jong
010 - 452 61 44

w.dejong@facet-accountants.nl 
www.facet-accountants.nl

Jan Duel
06 - 53 55 58 70

j.duel@dekkergroep.com
www.dekkergroep.com

Marco de Jager
0180 - 51 29 90

krimpenaandeijssel@expert.nl
www.expert.nl

Marcel Goos
06 - 55 87 23 35

marcel@gooscm.nl
www.gooscm.nl

Ilse Nobel
06 - 22 73 36 84

ilse.nobel-van.dongen@ing.nl
www.ing.nl

Danny Haan
010 - 400 5 406

D.Haan@vandenberghenpartners.nl
www.vandenberghenpartners.nl

Jan-Willem Bakker
06 - 53 17 99 73

jwbakker@q-teamwear.com
www.q-teamwear.com

Richard van der Waal
06 - 51 14 69 87

richard@mfvanderwaal.nl
www.mfvanderwaal.nl

Tiesja Niehorster
06 - 15 87 74 30

t.niehorster@hotmail.com



Jan-Hendrik Neet
06 - 51 57 07 13
jhneet@xs4all.nl

Rene Boers
06 - 50 26 86 00

m.boers5@chello.nl

Leen Schakelaar
0180 - 59 35 35

leen@scherpverpakkingen.nl
www.scherpverpakkingen.nl

Theo van Zwienen
0180 - 51 04 11

theo@vza.xs4all.nl
www.vza-vuurwerk.nl

Lennart Visser
06 - 24 70 27 26

info@serieastore.nl
www.serieastore.nl

Henk Vergeer
06 - 81 61 53 56

vergeer@plussupermarkt.nl
www.plussupermarkt.nl

Vervolg: Leden van de OVVS:

Trevor Etman
010 - 442 22 25
info@radder.nl
www.radder.nl

Corné van Cappellen
0180 - 51 85 13
info@roteck.nl
www.roteck.nl

Kees Spek
0180 - 68 15 32
info@cspekbv.nl
www.cspekbv.nl

Kees Spek
0180 - 68 42 93

info@spekkozijn.nl
www. spekkozijn.nl

Wim Star
06 - 50 27 54 38

w.star@tabstar.nl
www.tabstar.nl

Erwin Cauwels
06 - 55 27 81 46

e.cauwels@trafficid.eu
www.trafficid.eu

Peter van Mullem
06 - 53 37 47 59

vanmullem.bv@gmail.com

Mario Papavoine
010 - 429 96 88

m.papavoine@upcmail.nl
www.vpes.nl



Clubnieuws v.v. Spirit

• De werkploeg is na de afgelopen zomer “gewoon” doorgegaan met het opknappen van 
het clubhuis en de kleedkamers. Inmiddels zijn er weer 2 kleedkamers opgeknapt en is het 
clubhuis geverfd is de clubkleuren. We waren al trots, maar nu is het echt af!

• Nog iets om trots op te zijn! Half februari opende Ilse Nobel, regiodirecteur detailhandel van 
de ING, het nieuwe ING opleidingscentrum op ons complex. Ook hier gaat weer alle dank uit 
naar de eerder genoemde werkploeg. Nadat er eerst een stuk “bos”” was gekapt, verrees er 
naast De Boshut een mooi chalet. Half februari stond het aan de buitenzijde strak in de lak 
en was de binnenruimte omgetoverd tot een prachtige vergaderlocatie, compleet met de 
benodigde communicatie apparatuur. Het is de bedoeling dat leiders hier bij elkaar komen om 
jeugdzaken te bespreken, er cursussen worden gegeven, Kees van der Poel zijn manschappen 
klaar stoomt voor de wedstrijd etc. De gekozen tenaamstelling van het onderkomen is een 
voortvloeisel uit de driejarige sponsorovereenkomst die Spirit en de ING in 2014 met elkaar 
hebben afgesloten.



Vervolg: Clubnieuws v.v. Spirit

• Ook “achter de bar” is er het een en ander veranderd. Er werden 
nieuwe kassa’s geïnstalleerd waar op productniveau betalingen 
kunnen worden verwerkt. En dat is nog niet alles. Om de stroom 
contanten zoveel mogelijk in te dammen is de Spirit clubpas in het 
leven geroepen. De pas is op naam gesteld en zowel thuis als op 
de club op te laden. Zoals het zich nu laat aanzien, werkt de pas 
zowel voor de club als voor de leden uitstekend.

Onze jeugdige supporters lieten en laten zich bij thuiswedstrijden van het eerste elftal 
altijd enorm gelden. Dit werd niet altijd in dank afgenomen door de andere aanwezigen 
op de tribune. Ook de reserves en de technische staf van de tegenpartij hadden het nog 
wel eens zwaar te verduren.  Om voor alle partijen tot een juiste oplossing te komen, is in 
twee hoeken van veld een speciale “jeugdtribune” neergezet. Inmiddels niet meer weg te 
denken bij thuiswedstrijden!



Activiteiten OVVS 

13 MAART 2015
Business meets sport bij Sparta - Fortuna Sittard. 
Aanvang 18.00 uur

29 MEI 2015
Meet & Greet met buffet, voorafgaande aan de jaarlijkse sponsoravond. 
Welkom vanaf 17.00 uur

12 JUNI 2015
Meet & Greet / haringparty bij de vereniging. 
Welkom vanaf 17.00 uur

4 SEPTEMBER 2015
Sponsor toernooi. 
Verwachte aanvang 17.30 uur



OVVS lid: Peter van Mullem

Wie Ouderkerk een beetje kent, maar vooral de maat-
schappelijke achtergrond van het dorp, denkt aan bin-
nenvaart. Als je in het weekend over de dijk rijdt of loopt, 
zie je de “drijvende ondernemingen” keurig naast elkaar 
afgemeerd aan de steigers liggen. De eigenaren houden 
weekend en zijn weer even thuis op de wal.

Zo is ook ons OVVS lid Peter van Mullem, “binnenvaart 
ondernemer” in hart en nieren. Als je al een afspraak 
met hem wilt maken, doe dat dan ruim van te voren. 
Peter is een druk baasje die de weinige vrije tijd die hij 
heeft meestal druk bezig is. Zo ook dit keer. Van mijn 
kant was er al in een eerder stadium een afspraak verzet, 
maar Peter kan er ook wat van! Zaterdag 7 februari om 
12.00 uur zien we elkaar, zo luidde de weken geleden 
gemaakte afspraak. Op de ochtend zelf rond half negen een app die luidde : “Hoe laat zien we 
elkaar?” Mijn antwoord : “12 uur.” Weer een app met dit keer : “Kan het ook om 14.00 uur?” Wat 
mij betreft  geen punt, dus stond ik om 13.30 uur achter het doel van Michael Osseweijer naar 
de wedstrijd Spirit 2 – Spijkenisse 2 te kijken. Om 14.05 uur een app met de mededeling dat hij 
in de buurt was er aan kwam. Daarna een belletje. Uiteindelijk werd het 14.20 uur voordat we 
achter een bak koffie tegenover elkaar aan tafel zaten.

Peter kwam in eerste instantie “anders” over. Niet de joviale vent die ik ken. Hij leek onrustig en 
liet zijn i-phone door z’n handen gaan.  Het werd snel duidelijk wat er aan de hand was. Peter, 
normaal een man met een brede glimlach die overkomt als iemand die de hele wereld aan kan, 
was diep onder de indruk. Twee dagen voor het interview was er een schip gezonken in de 
Westerschelde.  Collega’s, bekenden, zomaar tijdens hun werk omgekomen. Hij liet een filmpje 
zien die de werkzaamheden toonden waar hij en ook de omgekomen collega’s zich mee bezig 
houden. “Ja Jan, het kan iedereen overkomen, mij ook. Het is zo belangrijk dat je elke weer oplet 
waar je mee bezig bent en hoe je schip wordt geladen”, zo memoreerde hij. Het was een bijzon-
dere start van het gesprek en typeerde wie Peter is :  Type “ruwe bolster……blanke pit!”

Peter zit al van jongs af aan op het water. Eerst als matroos en vanaf 1995 als schipper / onder-
nemer. Van maandag tot en met vrijdag vaart hij over de Hollandse wateren. Zijn vracht bestaat 
uit zand en grind dat hij laadt in Krimpen, Breskens en de provincie Brabant, om het vervolgens 
weer te lossen in Alphen aan de Rijn, Nieuw Lekkerland, Aalst en Oudenbosch. Als ondernemer 
is hij, zoals ook vele andere collega’s, aangesloten bij de “Belangenvereniging Binnenvaart.” Als 
hem gevraagd wordt naar zijn band met Spirit is het antwoord helder. Spirit is zijn club, altijd al 
geweest. Ook  bij hem een beetje rood bloed, maar vooral veel geel en wit in de aderen. In de 
D-tjes begonnen als jeugdspeler en als laatste in A3 gespeeld. Met dit team werd hij kampioen 



Vervolg: OVVS lid: Peter van Mullem

onder trainer Jaap Koolwijk. Op zijn 19e riep de dienstplicht en verruilde Peter zijn voetbal-
tenue voor het altijd mooie legergroen. Na zijn diensttijd koos hij er voor om samen met zijn 
maten bij Perkouw te gaan voetballen. Dat duurde drie seizoenen. Daarna keerde hij  weer 
terug op het “oude nest.”  Hij trouwde en werd de trotse  vader van drie dochters en een 
zoon. Zijn kinderen zijn hem alles, zo memoreerde hij terloops.

Zoonlief speelde eerst bij Gouderak en later bij Spirit. Peter werd leider en rende als grens-
rechter vele wedstrijden langs de lijn. De binding met de club ging verder dan een bezoekje 
op zaterdag. Als ondernemer werd hij shirtsponsor van zijn zoon. Eerst in C2, in combinatie 
met De Groot Bouw en later alleen in B2. Zijn betrokkenheid met de club groeide en leidde 
er uiteindelijk toe dat hij nu een voor de vereniging zeer belangrijke sponsor is. Na gesprek-
ken met maatje Richard van der Waal, die binnen Spirit ondermeer actief is als lid van de 
sponsorcommissie, nam hij de beslissing om voor de komende vijf jaar alle “tweede teams” te 
voorzien van shirtreclame. De eerder genoemde “Belangenvereniging Binnenvaart Neder-
land” was bereid om een prachtig reclamebord te ontwikkelen met de boodschap : “Binnen-
vaart transport is wat ons drijft.”

Peter is duidelijk een sociaal mens die verder denkt dan zijn eigen straatje. Hij is zeer begaan 
met de toekomst van de binnenvaart en maakt zich zorgen over de geringe belangstelling 
voor het vak vanuit de jeugd. Als erkend leerbedrijf zet hij zich in om de binnenvaart voor 
de jongere generatie op de kaart te zetten. Wat Spirit betreft zit het gevoel dieper dan je in 



Vervolg: OVVS lid: Peter van Mullem

eerste instantie verwacht. Het sponsoren van alle “tweede teams” komt ook niet zo maar 
uit de lucht vallen. Peter is er duidelijk in. Naar zijn mening vallen de “tweede teams” vaak 
buiten de boot. De grootste talenten stromen door naar de eerste elftallen met als gevolg 
dat de “tweede teams” het vaak maar moeten uitzoeken. Goede trainers zijn wat hem betreft 
van levensbelang voor de club. Peter zou zich zelf graag binnen de vereniging met jeugd en 
jeugdbeleid willen bezighouden, maar mist hier eenvoudigweg de tijd voor. Vragend naar 
de huidige ontwikkelingen binnen de vereniging en naar zijn mening over het voor Spirit zo 
succesvol verlopen jaar 2014 onderstreept hij nogmaals  zijn clubliefde. Tegelijkertijd spreekt 
hij ook zijn zorg uit. Spirit moet vooral Spirit blijven zoals het was. Een gezellige, dorpse 
vereniging waar iedereen, van jong tot oud, kan genieten en het naar zijn of haar zin heeft. 
Leden en bestuur moeten vooral eenvoudig blijven naar elkaar toe en met elkaar. Een goed 
commercieel draagvlak is absoluut van belang maar mag niet  ten koste gaan van de clubcul-
tuur, zo benadrukt hij nog maar even. 

Afsluitend wil hij nog wel even kwijt dat hij de organisatie van alle evenementen en feestjes 
helemaal top vindt! Petje af voor degenen die dat iedere keer maar weer organiseren en 
vooral doorgaan daarmee!

  Van Mullem B.V.
  Essenlaan 9
  2935 SN  Ouderkerk aan den IJssel
  T: 06 - 533 747 59
  E: vanmullem.bv@gmail.com



SPORTPARK OUDERKERK
Correspondentieadres: Essenlaan 11 | 2935 SN  Ouderkerk aan den IJssel 

Bezoekadres: Sportlaan 3 | 2935 XX  Ouderkerk aan den IJssel
T 0180 - 681607 | E ovvs@vvspirit.nl | I www.vvspirit.nl

HEEFT U EEN LEUK IDEE, KOM ER DAN OOK MEE!!HEEFT U EEN LEUK IDEE, KOM ER DAN OOK MEE!!

Momenteel zijn we bezig om de activiteiten voor 2015 te bepalen. 
We stellen het enorm op prijs al u hierin wilt meedenken. 
Uiteraard zijn we ook graag een keer te gast in uw bedrijf.


