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Van de 
Voorzitter

En dat houdt het ook leuk, al mag het
soms wel wat minder. Ons eerste elftal
speelde zich veilig, met een puntenaan-
tal waarvan niemand aan het begin van
het seizoen had ingeschat dat het nodig
was. Een groot compliment aan alle
spelers en begeleiders voor dit resul-
taat. Dit ondanks het feit dat Frans van
Wijk in de winter aangaf niet verder te
gaan na het seizoen. Tijdens de zoek-
tocht naar een nieuwe trainer kwamen
we uit bij een man van de club: Mark
van Noorloos. Een gedroomde kandi-
daat. Maar niet alleen bij de hoofd-
macht was het spannend, van de
jongste pupillen tot en met de senioren-
teams, er gebeurde van alles. En zo
hoort het ook. Er moet reuring zijn. 
Afgelopen seizoen is het bestuur ingrij-
pend vernieuwd. Zo was bij het schrij-
ven van het voorwoord van de vorige
Spartaan geen zicht op nieuwe be-
stuursleden. Tijdens de Algemene
Leden Vergadering (ALV) bleek een
aantal mensen bereid om de kar te trek-
ken. Een aantal weken later sloot ik aan
en was het nieuwe bestuur compleet.
Ook dat was best spannend. Er moest
een hoop ontdekt worden. Een van de
zaken die we ontdekten was dat com-
municatie niet altijd gemakkelijk is.
Soms waren de reacties wat krampach-
tig. Eén van mijn levensmotto’s sterkt
mij bij deze functie: je kunt overal een
probleem van maken, maar daar wordt
het leven niet persé leuker van. Dus el-
kaar het voordeel van de twijfel geven
helpt. Dat maakte het voor het nieuwe
bestuur niet altijd makkelijk. Ook omdat
we al vrij snel afscheid moesten nemen
van de penningmeester en zijn opvol-
ger. Dat komt de continuïteit niet ten
goede. Ook op dit moment zijn we nog
op zoek naar een nieuwe penning-
meester en een algemeen bestuurslid.
Het is duidelijk dat er afgelopen jaar
veel goed is gegaan, maar er toch ook
wel zaken waren die verbetering be-
hoeven. Daar gaan we mee aan de
slag. Het is de bedoeling om de club op

een aantal punten te professionalise-
ren. Dat is nodig. Ook als eenvoudige
dorpsclub moet je mee met nieuwe ont-
wikkelingen.

Hoewel, eenvoudige dorpsclub? We tel-
len momenteel zo’n 450 leden. Dat is
een behoorlijk aantal. Als ik op zater-
dagochtend bestuurskamerdienst doe,
kijk ik trots naar alle jeugd die er dan op
het veld loopt. Je kunt zien dat het voet-
bal veel plezier brengt. Naast plezier is
voetbal, maar ook sport in het alge-
meen, belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Ik kijk dan ook naar alle
vrijwilligers die dat mogelijk maken.
Trainers, leiders, vlaggers, scheidsrech-
ters, noem maar op. Zij vormen, met
alle andere vrijwilligers, het hart van de
club. Het is mooi om te zien hoe zoveel
mensen hun steentje bijdragen. Het
zorgt er ook voor dat we als club mid-
den in de Aelse gemeenschap staan.
En dat is ook waar we thuishoren. Dat
zie je ook aan de seniorenteams.
Daarin spelen mensen vaak al lang
samen. Niet zelden al vanuit de jeugd.
Gaat het in de selectieteams om de
prestatie, in de andere teams is de in-
steek meer recreatief. Dat is prima. Je
ziet het plezier als je op zaterdagmid-
dag op het terras zit en de teams gezel-
lig samen wat drinken na de wedstrijd.
Zo verzorgen we een belangrijke soci-
ale functie.

Vooruitkijkend naar het seizoen dat
voor ons ligt zou ik een aantal zaken
aan willen stippen. 

Ik hoop dat we kunnen blijven rekenen
op onze vrijwilligers. Zonder hen komt
de club tot stilstand. Ik moet constate-
ren dat we als bestuur niet altijd genoeg
aandacht hebben voor al het werk dat
de commissies en de andere vrijwilli-

gers verzetten. Dat is één van de pun-
ten die ik komend seizoen zou willen
verbeteren. Tijd is schaars en mensen
die hun schaarse tijd inzetten om werk
te verzetten voor de club verdienen
daar aandacht en waardering voor. Op
het moment van schrijven hebben we
nog een aantal posities niet in kunnen
vullen. Ik hoop dat dat goedkomt.

Op sportief gebied zal er van alles ge-
beuren. De teams zijn rond. Wat dat be-
treft kan er weer gevoetbald worden. Ik
ben heel benieuwd hoe het zal lopen.
Welke spelers groeien in het elftal en
spelen zich in de kijker? Welke teams
boeken goede resultaten? Waar valt het
tegen en waarom? De dynamiek die
een start van het seizoen met zich
meebrengt is elk jaar weer bijzonder. Ik
kijk er erg naar uit. En als ik het goed
gehoord heb, aan het eind van vorig
seizoen, kijken we allemaal uit naar hoe
het het eerste elftal zal vergaan. Een
nieuw begeleidingsteam (op de verzor-
ger na), zal uit een grote selectie een
nieuw team samenstellen. Naast een
aantal ervaren rotten zal het team be-
staan uit eigen aanwas en een aantal
mensen van buitenaf. Zal het weer
vechten worden voor lijfsbehoud? Of
toch het linker rijtje? Over een jaar
weten we het en zal het voetbal van het
eerste elftal en alle ander teams weer
voor vele uren plezier voor jong en oud
hebben gezorgd.

Ik wil graag besluiten met de wens uit
te spreken dat we als leden, vrijwilli-
gers, supporters, bestuur en alle ande-
ren die de club een warm hart
toedragen samen een mooi seizoen te-
gemoet gaan. Niemand kan dat alleen.
We zijn niet voor niets een vereniging.

Ton Weenk
Voorzitter v.v. Sparta ’30
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Het was spannend afgelopen seizoen. 
Op meerdere fronten en dat wordt dit seizoen 
vast niet anders! Foto: Sparta ‘30



Van de 
Hoofdtrainer

Beste mensen,

Hoofdtrainer in je eigen dorp, dat is bijzonder. 
Traditiegetrouw stelt de nieuwe trainer zich hier even voor. 
Veel van u kennen mij wellicht. Nog even kort: 
Mark van Noorloos, 33 jaar, woonachtig in Andel, 
getrouwd met Anke en samen hebben wij drie kinderen.

Als voetballer heb ik veel ervaring bij
een eerste elftal (Sparta ’30, Achilles
Veen en Almkerk) maar zoals Co Adri-
aanse ooit zei: ”een goed paard is nog
geen goede ruiter”. Als trainer ben ik
pas drie seizoenen actief.

Ik ben blij met het vertrouwen dat ik
vanuit de vereniging krijg om de ko-
mende seizoenen het eerste elftal te
trainen en coachen. De afgelopen sei-
zoenen heb ik de noodzakelijke diplo-
ma’s behaald en ervaring opgedaan bij
zowel Sparta ’30 JO19 als Kozakken
Boys (JO15 en JO19). Hoogtepunt hier-
bij was absoluut het kampioenschap
van afgelopen seizoen met Sparta ’30
JO19.

Er zijn gelukkig direct een aantal men-
sen bereid gevonden om mij komend
seizoen te ondersteunen. Rob van Her-
wijnen en Arnoud Verhoeven worden
assistent trainer/leider en Gherardo
Sterrenburg wordt onze vaste grens-
rechter. De vorig jaar gestarte Edwin
Kant (verzorger) completeert de techni-
sche staf. Collin Bouman en Marco
Kwetters zullen de keepers trainen, net
als vorig seizoen.

Allemaal mensen uit ons eigen dorp en
uit onze eigen vereniging, ook dat is bij-
zonder. Ik denk niet dat er andere clubs
zijn in de regio waarbij dit het geval is. 

De spelersgroep is in grote lijnen het-
zelfde gebleven. Een relatief jonge
groep. Ik vind het belangrijk om ook
jeugdspelers kansen te geven bij het
eerste elftal. Het is een voordeel dat ik
de afgelopen seizoenen met veel van
deze spelers heb gewerkt bij het JO19
team. 

Voor een vereniging als Sparta ’30 is
het cruciaal dat er eigen jeugd door blijft
komen om op derde klasse niveau ac-
tief te kunnen blijven. Uiteraard zijn we

ook heel blij met jongens uit de regio
die graag voor Sparta ’30 uit willen
komen. 

De derde klasse D bestaat aankomend
seizoen weer uit een hoop dorpsclubs
uit de wijde omgeving. Het belooft een
spannend seizoen te worden. Uiteraard
willen wij ons handhaven in deze
klasse, maar als wij er in slagen om een
hecht team te smeden dan kunnen we
ook wel eens verrassen. De spelers-
groep heeft het afgelopen seizoen in
ieder geval al bewezen over karakter en
veerkracht te beschikken. Hard werken
zal ook komend seizoen de basis zijn
voor prestaties en het minimale wat we
van elkaar mogen verwachten. 

Hard werken zit ook wel in de Aelse cul-
tuur. Bescheidenheid echter ook. Op
zich een mooie eigenschap maar in het
voetbal helpt het niet altijd mee. Ik vind
dat we als Spartanen best wat trotser

mogen zijn op onze vereniging en ons
dorp en ik hoop dat we dit in het veld
terug gaan zien.

We zijn als eerste elftal natuurlijk heel
blij met alle supporters die ons weke-
lijks steunen, dit werkt altijd stimule-
rend. Woont u ook in Andel maar komt
u eigenlijk nooit kijken dan wil ik u of jou
uitnodigen om ook eens op zaterdag-
middag naar het voetbalveld te komen.
Het is een sociale ontmoetingsplaats
voor jong en oud, ook als je niet per se
liefhebber bent van het spelletje. 

Wij gaan er als technische staf en spe-
lersgroep in ieder geval alles aan doen
om er een succesvol en plezierig sei-
zoen van te maken. 

Sportieve groet,

Mark van Noorloos
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Voorstellen 
sponsorcommissie

Jaap de Vente
Na een mooie jeugd in Uitwijk ben ik 8
jaar geleden in Andel gaan wonen
samen met Esther. Inmiddels is ons
gezin uitgebreid met twee prachtige
dochters: Esmee en Anouk. Ik heb
jaren bij VV Giessen gevoetbald, maar
inmiddels ben ik alweer enkele jaren lid
van Sparta ’30. Met veel plezier voetbal
ik nu in het derde elftal. Daarnaast ben
ik algemeen bestuurslid en zit ik in de
sponsorcommissie.

Ik ben lid van de sponsorcommissie,
omdat ik graag mijn steentje bijdraag
aan de club. Sponsors zijn tenslotte een
belangrijke inkomstenbron voor onze
vereniging. Het is mooi om te zien dat
er zoveel bedrijven een warm hart toe-
dragen aan Sparta ‘30. We willen als
sponsorcommissie zorgen voor een
nette en goede uitstraling van de spon-
soractiviteiten. Daarnaast onderhouden
we de bestaande contacten en doen
we ons best om nieuwe sponsoren te
werven.

Toen ik vorig jaar de vraag kreeg of ik
ook lid van het bestuur wilde worden,
heb ik hier wel
even over na
moeten denken.
Het was en is erg
lastig om nieuwe
bestuursleden te
krijgen dus heb ik
ervoor gekozen
om deze taak erbij
te nemen. Wel
met de insteek dat
ik me met name
bezig kan houden
met activiteiten
die gerelateerd
zijn aan de spon-
sorcommissie.

Arne van Noorloos
Tot en met 2012 heb ik altijd op een
steenworp afstand van Sparta ’30 ge-
woond. Dat heeft geresulteerd in een
(bijna) 25-jarig lidmaatschap. De ‘woon-
voetbalverkeer’ afstand is inmiddels
een paar honderd meter groter, sinds ik
getrouwd ben met mijn vrouw Britt. We
hebben 3 kinderen: Lars (4), Tess (2) &
Femm (0).

Vorig jaar, tijdens de warming up van
een uitwedstrijd (ja, dat kan allemaal bij
het 3e), vroeg Jaap of ik aan wilde slui-
ten bij de sponsorcommissie. Omdat ik
het belangrijk vind dat er gevoetbald
kan worden bij de club, waar geld voor
nodig is, heb ik toegezegd. Daarnaast
zijn Jaap & Hanno vrienden en teamge-
noten van me, dus dat maakt het extra
leuk om me op deze manier in te zetten
voor Sparta ’30. De afgelopen jaren is
er een fantastische basis gelegd waar
we op voort mogen borduren!

Hanno Sterrenburg
In 2012 ben ik samen met mijn vrouw
Lisanne in de nieuwbouwwijk ‘De
Bronkhorst’ gaan wonen. In 2015 zijn
wij verblijd met de komst van onze
dochter Renske en afgelopen decem-
ber is ons gezin uitgebreid met zoon
Luuk.
Toen ik nog op de basisschool zat ben
ik begonnen met voetballen bij Sparta
’30, of beter gezegd, ik ben begonnen
als keeper. Na verschillende jeugdelftal-
len doorlopen te hebben, heb ik destijds
de keuze gemaakt om (tijdelijk) te stop-
pen met voetballen en me op mijn stu-
die te richten. Tijdens het laatste jaar
van mijn studie, nu zo’n negen jaar ge-
leden, heb ik de voetbalschoenen weer
aangetrokken en ben ik begonnen bij
het 4e elftal. Na twee jaar heb ik de
overstap gemaakt naar het 2e elftal en
sinds anderhalf jaar speel ik met heel
veel plezier in het 3e elftal. 

Vorig jaar heb ik de sponsorcommissie
geholpen met het bellen van adverteer-
ders voor in De Spartaan. Van het een
kwam het ander en niet lang daarna
vroeg Jaap aan mij of ik ‘officieel’ toe
wilde treden tot de sponsorcommissie.
Ik denk dat het belangrijk is om een
steentje bij te dragen aan de club en ik
wil me hier dan ook graag voor inzetten.
Samen met Arne en Jaap hoop ik dat
wij het goede werk dat onze voorgan-
gers hebben verricht, kunnen continue-
ren en verder uitbouwen, zodat onze
mooie club van voldoende (sponsor) in-
komsten blijft worden voorzien.

Tot slot willen we Rian Verbeek bedan-
ken voor haar inzet bij de realisatie van
de Spartaan en kunnen we melden dat
Niels Schep sinds kort ook lid is gewor-
den van de sponsorcommissie!

Hartelijke groet,
Hanno, Jaap & Arne
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Sinds vorig jaar bestaat de sponsorcommissie uit drie nieuwe personen.
De meeste van u zullen ons wel kennen, maar toch stellen wij ons
graag nog even aan u voor:



Groot feest 
na kampioenschap
Sparta ’30 JO19

‘Later gaan jullie pas beseffen wat hier allemaal is
gebeurd’, dat heb ik vaak gezegd tegen de 
spelers van de JO19 van afgelopen seizoen. 

Na een eerste seizoenshelft waarin we erg goed begonnen, maar in het
middenstuk van de competitie punten lieten liggen, eindigden we in de
hoge middenmoot van de derde klasse. Te vaak speelden we nog niet als
team en te makkelijk kregen we tegengoals.

In de laatste wedstrijd voor de winter-
stop zijn we een ander systeem gaan
spelen, namelijk 1-4-4-2. Daarnaast zijn
een aantal spelers op een andere posi-
tie terecht gekomen. Het pakte goed uit
en hierop konden we voortbouwen.

De nieuwe competitie-indeling voor de
voorjaarscompetitie was een uitda-
gende. We gingen met veel van de bo-
venste ploegen mee naar de nieuwe
derde klasse poule en deze werd aan-
gevuld met ploegen die uit de tweede
klasse kwamen.

We hebben in de winter uitstekend kun-
nen doortrainen op ons mooie kunst-
grasveld en de trainingsopkomst en het
niveau was hoog. De eerste competitie-
wedstrijd wonnen we met goed voetbal
van Beesd. Na een 1-0 voorsprong
kwamen we met 10 man te staan na
een rode kaart. Toch wisten we in de
slotfase nog uit te lopen naar 3-0 door
twee fantastische counters. 

De resultaten werden steeds beter en
het aantal tegengoals steeds minder.
Nadat we zelfs uit bij Altena met 1-3
wisten te winnen, na een wedstrijd vol
tegenslag, begonnen we zelf te geloven
in een mogelijk kampioenschap. Maar
die weg was nog heel lang. Heukelum
en Herovina waren namelijk ook nog al-
tijd ongeslagen, ook nog tot
vier wedstrijden voor het
einde. 

Op de woensdagavond voor
Hemelvaart wonnen we in
een zinderende wedstrijd uit
bij Heukelum met 2-3. De win-
nende treffer van Marten
Nieuwkoop viel ongeveer 5
minuten voor tijd en de ontla-
ding was enorm bij de spe-
lers, staf en supporters. 

Herovina bleef echter ook
winnen, uiteindelijk moesten

we het in een onderling duel uitvechten.
Uit bij Herovina mochten we niet verlie-
zen, want dan was het over. Bij winst of
gelijkspel was de titel voor ons. De hon-
ger naar het kampioenschap was
enorm bij iedereen. Vooraf zijn we bij
Herovina wezen kijken om ze te analy-
seren, net als bij Heukelum trouwens. 

De jongens waren vastbesloten om er
alles aan te doen om de titel binnen te
halen. Rody Meerburg kwam terug van
zijn vakantie om toch mee te kunnen
spelen. Hij werd ’s morgens in Brussel
opgehaald door onze assistent trainer
Dick Wind.

In de eerste helft was de eerste kans
voor ons, maar de keeper redde. Vervol-
gens ging Herovina in een 1-3-5-2 sys-
teem spelen en daar hadden we moeite
mee. Herovina kreeg twee enorme kan-
sen maar gelukkig werden deze gemist.
De ruststand was 0-0. Na de rust zijn we
zelf ook iets anders gaan spelen en
hadden we veel meer controle over het
spel. Toch bleef het lang 0-0. Gelukkig
kwam de bevrijdende treffer toch. Max
van Bommel speelde Marten Nieuw-
koop aan en hij wist de keeper te ver-
schalken. Daarna moest onze keeper
Twan Pelle nog een keer handelend op-
treden, maar de overwinning kwam niet
echt meer in gevaar. 

Na het laatste fluitsignaal kon er feest
gevierd worden met elkaar en de vele
supporters, een onvergetelijk moment
na weken van spanning. Volgens en-
kele leden van onze vereniging was het
bijna 20 jaar geleden dat het hoogste
jeugdelftal van Sparta ’30 kampioen
was geworden.

Na de wedstrijd in Herwijnen gingen we
terug naar Andel en hebben we met el-
kaar gedronken en gegeten in de kan-
tine. De week erop wonnen we ook
onze laatste wedstrijd nog van Nivo
Sparta waardoor we ongeslagen kam-
pioen werden. Op deze dag werden we
ook nog door Arnoud Roza, op de
vrachtwagen, door het dorp gereden.
Daarna was er een feestavond met
BBQ geregeld op het voetbalveld. Daar
hebben we het feest nog even verder
gevierd. 

De spelersgroep bestond uit: Twan
Pelle (k), Ryan van der Kleij, Rody
Meerburg, Walter van Willegen, Djordy
Meerburg, Max van Bommel, Mike van
der Kleij, Jarno Vos, Zion Krauweel,
Bart Weenk, Dennis van Wijgerden,
Derk Groenenberg, Frank Verbruggen,
Luuk Hartman, Marten Nieuwkoop,
Nick van Brakel en Rick van Heukelum. 

Dick Wind (assistent trainer) en Ton
Weenk (leider + grensrechter)
vormden samen met onder-
getekende de technische staf.
Het was een mooi seizoen
met een fantastisch einde.
Wat nu blijft is een mooie her-
innering en de hoop dat de
spelers aankomend seizoen
hun voordeel doen met dat
wat ze hebben geleerd en
meegemaakt.

Met sportieve groet,
Mark van Noorloos
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Kampioenschap
JO13-1

In augustus 2017 zijn we met JO 13-1 begonnen aan het nieuwe seizoen
met als doel om er zoveel mogelijk voetbal in te gaan brengen. De eerste
wedstrijden vriendschappelijk en voor de beker waren met wisselend suc-
ces. Daarna begonnen we aan de competitie met als eerste tegenstander
GRC’14. Deze wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning en zo was het
een goed begin. Hierna volgde Vuren wat met goed voetbal met 8-3 ver-
slagen werd.

Eind oktober speelden we pas onze 3e
wedstrijd thuis tegen koploper Noorde-
loos. Dit werd een boeiende wedstrijd
die uiteindelijk met 4-3 gewonnen werd
en zodoende waren we de enige ploeg
zonder puntverlies. Een week later gin-
gen we op bezoek bij LRC dat ook bo-
venin mee deed. Dit werd een 2-1
overwinning na een hele goede start
van onze zijde. Na weer een vrije zater-
dag mochten we aantreden tegen Ste-
doco. Dit was een fantastische wedstrijd
van Sparta met als eindresultaat een 7-
1 overwinning. Een week later volgt dan
de kraker uit bij Peursum, op dat mo-
ment de nummer 2 met 3 punten min-
der. Het werd een prachtig
voetbalgevecht van beide kanten met
uiteindelijk een terechte 0-0. De week
erop speelden we thuis tegen nummer

laatst Sliedrecht. Vooraf hadden we de
jongens gewaarschuwd dat ze op hun
hoede moesten zijn en vanaf minuut 1
bij de les. Na 20 minuten stonden we
met 2-0 achter. Vlak voor rust werd het
nog 2-1. Na de rust lieten we weer zien
waar we toe in staat zijn en het werd
een complete walk-over met uiteindelijk
een 2-6 overwinning. Nog 1 wedstrijd
tegen Asperen en we kunnen de kam-
pioensvlag hijsen. Helaas sneeuw en
miscommunicatie stelde deze wedstrijd
uit tot in februari. Hieronder het verslag
van deze wedstrijd. 

Asperen JO13-1 – 
Sparta ’30 JO13-1 – 1-12 (0-8)
Vandaag was het dan eindelijk zover,
we mochten onze kampioenswedstrijd
gaan spelen tegen Asperen, nadat het

al 2 keer niet door was gegaan. Hij staat
als uitwedstrijd, maar Asperen was be-
reid om naar ons toe te komen (dank
daarvoor). Vooraf strakke koppies en
verschillende spelers met buikpijn in de
kleedkamer. We hebben aangegeven
gewoon te gaan voetballen zoals we
normaal doen dan komt het allemaal
goed.

Het eerste kwartier van de wedstrijd is
van Sparta kant zeer onrustig en er
worden heel veel verkeerde ballen ge-
geven. Het is dan ook Asperen dat de
beste kans krijgt op een voorsprong. Na
15 minuten wordt dan eindelijk de ban
gebroken en is het Sem die op aange-
ven van Stan de 1-0 binnenschiet.
Daarna zijn we helemaal los en gaan
we pas echt voetballen zoals we kun-
nen. In de 17e minuut is het weer raak
door Sem die een voorzet van Kris bin-
nen schiet. In de 20e minuut is het Sem
die zijn 3e erin schiet op aangeven van
Boris na een mooie aanval. Twee minu-
ten later is het weer raak. Nu is het Kris
die een voorzet van Sem binnen schiet
4-0. In de 25e minuut is het Stan die
van 16 meter uithaalt, maar de keeper
brengt redding. Daniel is er als de kip-
pen bij en legt de bal terug op Jurre die
5-0 maakt. Vlak daarna is het opnieuw
Jurre die de bal van 16 meter snoeihard
onderkant lat in het doel schiet 6-0. In
de 29e minuut is het Kris die op aange-
ven van Sem raak schiet 7-0. In de 30e
minuut wordt het ook nog 8-0 door
Boris die ook zijn doelpuntje meepikt na
aangeven van Sem. Zo was het laatste
kwartier echt heel goed met als resul-
taat 8 doelpunten. Het kon nu dus echt
niet meer mis gaan.

Na de rust is de concentratie bij Sparta
iets minder wat het spel niet ten goede
kwam. We blijven wel de aanval zoeken
en na 39 minuten wordt het dan 9-0
door Sem die op aangeven van Boris
hard in de korte hoek schiet. Vlak
daarna krijgen we toch nog een doel-
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punt tegen na een uitbraak van Aspe-
ren wordt het 9-1. In de 45e minuut is
het Rafael die een afgeslagen bal bin-
nenschiet en zo staat de 10-1 op het
bord. In de 50e minuut komt Daan een
keer mee naar voren. Sem legt de bal
terug op de 16 en Stan stapt erover-
heen om Daan te laten afdrukken voor
de 11-1. Vlak daarna is het Sem die op-
nieuw raak schiet voor de 12-1 eind-
stand en zo konden we na het laatste
fluitsignaal van Paul van der Wiel een
feestje gaan bouwen.

We zijn met de platte kar door het dorp
gegaan en daarna was er voor ieder-
een frietjes en een snack. Jongens een
terecht kampioenschap dat jullie met
goed voetbal zelf hebben afgedwon-
gen. Gefeliciteerd. Jeugdcommissie be-
dankt voor de organisatie na afloop.
Maurice en Antoinette bedankt voor het
opruimen van de kleedkamer na de di-
verse partypoppers.

Ondertussen is de nieuwe competitie al-
weer van start gegaan. Daar zullen we

moeten proberen om door te bouwen
aan waar we mee bezig zijn. Succes.

Wij hebben als begeleiding van dit team
erg genoten van het verzorgde voetbal
dat de jongens kunnen spelen. Wij ge-
loven dat als we dit team bij elkaar kun-
nen houden en de jongens door
kunnen laten groeien met elkaar, kan
dit voor Sparta ’30 in de toekomst iets
moois opleveren.

Hans en Marko

Balsponsoren
1.   Bouwbedrijf 
      Van Noorloos
      SSC 55              

2.   Twins Verbeek
      VV Sleeuwijk           

3.    VPO
      VV Vuren                  

4.   Petit Ami                                                        
      HSSC’61              

5.   Kinderopvang 
      Het Dolfijntje                       
      GDC

6.    Dier en Tuin
      SV Capelle                                 

7.    Timmerbedrijf Colet
      GVV’63               

8.   Versteeg Marktslager
      VV Asperen              

9.   Pruyssen Groep 
      Waardhuizen
      SV BLC                 

10.  Jamilo
      SC Everstein        

11. Van Bergeijk Andel        
      NEO’25                

12. Geld en Gezin
      RFC                 

13.  Bouwbedrijf 
      Van Noorloos  
      VV Haaften               
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Kampioenschap
JO13-2

Al aan het eind van seizoen 2016-2017 begonnen we met de eerste
trainingen en oefenwedstrijden om ons voor te bereiden voor het eerste 
seizoen op groot veld met de mannen van de nieuwe JO13-2. 
Het was een mooie samenstelling van de E1 en E2 van dat jaar. 
Nadat het in de najaarscompetitie van 2017-2018 flink wennen 
was op groot veld, hebben we die eerste seizoenshelft afgesloten 
op een vijfde plaats.

In de eerste seizoenshelft hadden de
mannen al een flinke groei doorge-
maakt op voetballend vlak, maar zeker
inmentaliteit! Hierdoor hebben we ons-
zelf op de eerste training in 2018 als
doel gesteld om kampioen te worden,
wat met onze kwaliteiten ook zeker mo-
gelijk zou moeten zijn. 

De eerste wedstrijden werden gewon-
nen waardoor het steeds spannender
werd! Nadat we thuis verloren van de
toemalige nummer 3 Kozakken Boys
werd het nog spannender, maar door-
dat de nummer 3 Herovina ook verloor
dat weekend, bleven we in de race voor
het kampioenschap. Een aantal weken
later moesten we in een onderling duel
met nummer 2 Herovina bepalen wie
de laatste twee rondes in mocht als de
nieuwe nummer 1. Nadat we met 0-3
voor kwamen te staan door erg mooie
doelpunten werd het in de tweede helft
nog enorm spannend. Herovina kwam

terug tot 2-3 en de scheidsrechter
maakte het ons zeer moeilijk! Maar
door een enorme inzet hielden we
stand tot de 60e minuut, waardoor wij
de laatste twee speelrondes in mochten
als koploper. 

Na een goede winstpartij in Hank bij Be
Ready mochten we op zaterdag 26 mei
thuis aantreden tegen Unitas. Helaas
kwam toen op vrijdagavond 19:00 het
bericht dat Unitas de dag erna te weinig
man had waardoor de wedstrijd niet
doorging. Enorm teleurgesteld hebben
we die zaterdag, toen onze concurrent
Kozakken Boys maar net met 3-2 won
van Hardinxveld, mogen rusten voor de
allesbeslissende kampioenswedstrijd
welke twee weken later thuis zou gaan
plaatsvinden.

Zaterdag 9 juni was het dan zover!
Na een goed ontbijt met z’n allen in
de kantine traden we aan tegen Uni-

tas, dat maar met 8 man was komen
opdagen. Zo sportief als we waren heb-
ben we besloten op groot veld 8 tegen
8 te voetballen. Nadat we het de eerste
10 minuten erg moeilijk hadden en met
0-1 achter kwamen, hebben we door
onze enorme inzet die wedstrijd uitein-
delijk, dik verdiend, met grote cijfers ge-
wonnen: 13-1! Dit hebben we flink
gevierd met friet en feest op de vracht-
wagen. Dit kampioenschap stond toch
wel in het teken van de enorme werk-
lust en de mentaliteit die is geleverd
door het hele team! Het voetbal was
niet altijd even goed, maar aan strijd
ontbrak het nooit! Graag willen wij de
mannen en ouders bedanken voor het
enorm leuke en succesvolle seizoen.

Rik Kant, Martijn van den Berg 
& Jannick Pelle
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Van de 
Actiecommissie

Het nieuwe seizoen van de actie-commissie gaat ook weer van start. 
En dat hebben jullie al weer kunnen zien aan de rondes die wij op zaterdag
middag in de kantine lopen met onze wel bekende lootjes. We proberen
elke zaterdagmiddag lootjes te verkopen samen met de hulp van 
Sparta ’30-leden.

Daarnaast hebben we ook voor 
aankomend seizoen tal van leuke 
activiteiten op het programma staan:

l Op zaterdag 20 oktober een 
‘Gezellig avondje’. Thema volgt.

l Op zaterdag 17 november 
‘De Kinderbazaar’ van 
15.00 uur tot 17.00 uur.

l Op woensdag 28 november 
‘Het grote Sinterklaasfeest’ voor 
de kinderen t/m groep 4 en voor 
onze Sparta ’30 jeugd.

l Op zaterdag 15 december is er 
‘De grote verloting’ met het 
welbekende ‘Bouten draaien’.

l In februari / maart volgt er ook een 
‘Gezellig avondje’. Zodra hier een 
definitieve datum voor is kunt u dat 
lezen op de Sparta’30 site of via onze 
Facebook pagina.

Uiteraard ontbreekt ook dit seizoen niet
de ‘Afsluitdag’. Als het seizoen wat ver-
der is gevorderd dan gaan we jullie hier
over informeren!

Zoals u kunt lezen is de actie-commis-
sie een actieve commissie met leuke
ideeën. Elk seizoen doen we ons best
om leuke activiteiteiten te organiseren
voor onze jeugdleden, senioren en ove-
rige geïnteresseerden. We vinden het
ook erg fijn als u hier bij aanwezig kunt
zijn. Wij hopen dan ook u snel eens te
zien.

Actie-commissie Sparta ’30
Angela, Diana, Isabella, Gijsbert, 
Ina en Louise
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Antoinette Vilters
Niek Veeken
Hans Groenenberg
Maurice Sterrenburg
Jacky Sonneveld
Jaap de Vente

Eindredactie/
samenstelling:
Jaap de Vente
Arne van Noorloos
Hanno Sterrenburg

Fotografie:
HH-productions, Andel
tenzij anders vermeld

Opmaak en
technische realisatie:
HH-productions,
Andel



Fysiotherapie Andel
Bewegen is 
onze kwaliteit

Bij Fysiotherapie Andel werken we als een hecht 
team samen aan de gezondheid van onze 
cliënten. We hebben allemaal onze eigen 
specialiteit, zodat we, door samen te werken, iedereen gerichte en 
passende zorg kunnen bieden. In ‘De Spartaan’ van vorig seizoen is 
uitgebreid verteld over de specialisatie Sportfysiotherapie, waarvoor u 
terecht kunt bij Rob Renshof. Dit jaar zal verder ingezoomd worden 
op blessures in het algemeen en hoe deze voorkomen kunnen worden. 

Het seizoen is net begonnen en dat is
een periode met een grotere kans op
blessures. De kans op blessures is gro-
ter als er in de zomervakantie weinig is
gedaan aan het onderhouden van de
conditie. Weinig lichaamsbeweging in
de zomervakantie zorgt automatisch
voor een achteruitgang van de conditie
en een aantal weken is hiervoor al ge-
noeg. Hoe verder de conditie achteruit
is gegaan, des te meer tijd het kost om
na de vakantie de (voetbal)conditie
weer op te bouwen. Uit onderzoek blijkt
ook dat in de voorbereidingsperiode op
het nieuwe seizoen een drie maal
hoger risico op blessures bestaat ver-
geleken met de wedstrijdperiode (bron:
sportzorg.nl). Trainers kunnen hier re-
kening mee houden door de opbouw
van de trainingen goed aan te passen
aan het conditionele niveau van de spe-
lers. Spelers kunnen hier re-
kening mee houden door in
ieder geval een goede, seri-
euze warming up te doen,
zodat aan het begin van de
training al duidelijk is wat het
lichaam die dag aan kan.

In hoofdlijnen kunnen twee
soorten blessures worden
onderscheiden: acute bles-
sures en chronische (over-
belasting) blessures.

De acute blessures zijn het
makkelijkst te herkennen. Dit
omdat het precies bekend is
wanneer de blessure is ont-
staan. Denk hierbij aan een
enkelverzwikking of een
spierscheur. In principe is bij
veel van dit soort blessures
niet veel meer hulp nodig
dan goede EHB(S)O. Be-
langrijk is dan wel dat op de
goede manier wordt omge-
gaan met het lichaam. Dus
op tijd rusten, op de goede
manier ontlasten en op de

goede manier weer belasting en trai-
ning opbouwen. Als het niet duidelijk is
wat nu de beste manier is om met een
dergelijk acute blessure om te gaan, is
het altijd verstandig om snel contact op
te nemen met de huisarts of (sport)fy-
siotherapeut. Deze kunnen de duidelijk-
heid geven die dan nodig is, wat de
kans op snel herstel groter maakt. Ook
wordt dan de kans op verdere overbe-
lasting kleiner. Kortom, snel herstel is
vooral goed herstel, zodat uiteindelijk
zo min mogelijk speeltijd wordt gemist.

De chronische blessures zijn vaak wat
lastiger te herkennen. Deze blessures
worden in de loop van de tijd namelijk
steeds een klein beetje erger. Chroni-
sche blessures ontstaan vaak bij pezen
en gewrichten. Mogelijke oorzaken kun-
nen zijn: te snel opvoeren van de sport-

belasting, te weinig hersteltijd na belas-
ting of blessure, intensief sporten naast
(zwaar) werk en verkeerd of versleten
schoeisel. Een chronische blessure kan
vooral herkend worden aan pijn, waarin
een opbouw te zien is in de loop van de
tijd. In het begin is alleen pijn ná het
voetbal. Vervolgens is de pijn ook aan-
wezig aan het begin van een wedstrijd
of training die verdwijnt tijdens de war-
ming up en na het voetbal weer terug
is. In deze fasen van een chronische
blessure is het vaak al voldoende om
het trainings- en wedstrijdprogramma
aan te passen of naar andere manieren
te kijken om de totale belasting te ver-
minderen. Ook zijn dan gerichte oefe-
ningen vaak een goede aanvulling om
beter te herstellen van een training of
een wedstrijd. Is dit na twee weken niet
voldoende, dan is het aan te raden om

toch contact op te nemen
met de huisarts of (sport)fy-
siotherapeut. 

Als niets wordt gedaan met
de chronische blessure, kan
het zijn dat de pijn helemaal
niet meer wegtrekt tijdens
het voetballen of in het erg-
ste geval óók aanwezig is tij-
dens de rust. Dan is het
helemaal aan te raden om
contact op te nemen met de
huisarts of (sport)fysiothera-
peut. De kans op langdurig
aanhoudende klachten is
dan namelijk erg groot,
maar ook is de kans op (her-
haling van) een acute bles-
sure groter. Ook is het dan
zeer waarschijnlijk dat veel
speeltijd gemist gaat wor-
den. 

Uiteindelijk wil iedereen ui-
teraard zo veel mogelijk,
zonder fysieke problemen,
lekker kunnen voetballen.
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VIP sponsor
’t Buitenhoff

Naast onze Hoofdsponsor Tankens en 
Subsponsor Zijlstra Infra hebben we 
tevens een aantal VIP sponsoren. 
Te weten: HBA, Van Bergeijk Andel, Spar Andel, 
Verhoeven, Nuvelstijn en ’t Buitenhoff Partycentrum & Catering. 
We willen u graag voorstellen aan de laatst genoemde VIP sponsor 
door middel van een interview met de exploitanten van ’t Buitenhoff.

Wiillen jullie je even voorstellen?
Wij zijn Edwin en Leona Verbeek. We
zijn allebei 46 jaar, wonen in Sleeuwijk
en we hebben een zoon van 7 jaar, Syl-
van. Ik (Edwin) kom oorspronkelijk uit
Werkendam en Leona is opgegroeid in
Rotterdam vanuit een schippersgezin
en later naar Giessen gekomen waar
haar ouders nog wonen. We hebben el-
kaar leren kennen in uitgaansgelegen-
heid ‘De Schuur’ in Eethen, wellicht bij
veel lezers bekend.

Hoe lang exploiteren jullie 
’t Buitenhoff al?
Op 1 april 2010 hebben we ’t Buitenhoff
overgenomen van de vorige exploitant.
De eerste maanden hebben we vooral
gekeken welke verenigingen ’t Buiten-
hoff bezochten en is deze tijd ook ge-
bruikt om aan elkaar te wennen. In de
zomer van 2010 is er een grondige re-
styling doorgevoerd en in oktober 2010
is de officiële opening verricht. Uiter-
aard hebben we door de jaren heen
continu verbeteringen doorgevoerd die
een sfeerverhogend effect teweeg heb-
ben gebracht.

Hebben jullie een achtergrond in de
horeca?
Het horecabloed zit er bij mij (Edwin)
vanaf m’n jeugd in. Ik ben al vanaf mijn
13e actief in de horeca. Ik ben begon-
nen in de kantine van Kozakken Boys
en heb ook twee jaar in café De Pijp in
Werkendam gewerkt. Oorspronkelijk
heb ik een achtergrond als timmerman
maar tijdens mijn dienstplicht ben ik
weer in de keuken terecht gekomen bij
de KMA in Breda. Leona werkte op de
Rabobank als coördinator binnendienst
bedrijven en kreeg steeds sterker het
gevoel graag zelf een onderneming te
starten. Samen droomden we altijd van
het runnen van een eigen lunchroom. 

Hoe zijn jullie in Andel bij ‘t Buiten-
hoff terecht gekomen?
We hebben eerst in Gorinchem een

lunch & eetcafe gehad genaamd ‘De
Malle Molen’. De Malle Molen is nog
steeds een begrip in Gorinchem en om-
streken. Ik (Leona) startte dit bedrijf en
Edwin was in zijn vrije uren, naast zijn
werkzaamheden als timmerman, hier
vaak in de keuken als kok te vinden.
Edwin is na het faillissement van het
timmerbedrijf waar hij werkte, samen
met mij  fulltime begonnen in De Malle
Molen. Na zo’n 8,5 jaar waren we op
zoek naar een nieuwe uitdaging en we
hebben met succes de Malle Molen
kunnen verkopen.

Edwin wilde altijd al graag in de party-
centrum / catering wereld stappen. Via
een horeca-makelaar kwamen we ’t
Buitenhoff op het spoor. Na een rondje
door het pand waren we gelijk verkocht.
De klik met het gebouw was er direct en
Edwin herkende de mogelijkheden die
dit unieke pand met zich meebracht. Wij
willen graag nog een onwaarheid de
wereld uit helpen. Veel mensen denken
dat we de beheerders zijn van ‘t Buiten-

hoff in opdracht van de gemeente. Maar
dit is niet zo. Wij zijn de exploitanten van
’t Buitenhoff partycentrum & catering en
we staan dan ook volledig op eigen
benen. We zijn echte horecaonderne-
mers.

Wat vinden jullie leuk aan het exploi-
teren van ’t Buitenhoff?
Op een sociale manier met mensen
omgaan, het organiseren en verzorgen
van een feest / evenement / partij of
bruiloft en dit tot in de puntjes goed ver-
zorgen. We zien het als een uitdaging
om een bruiloft of een ander evene-
ment tot een succes te maken. Het is
onze wens dat iedereen na een feest of
evenement hier met een goed gevoel
en een glimlach op terugkijkt. Tevreden
gasten zijn reclame voor de toekomst. 

Zijn er ook minder leuke kanten aan
het exploiteren van ’t Buitenhoff?
Iedereen die in de horeca werkt, weet
dat je op onregelmatige tijden moet
werken. Dit is soms lastig, ook in ver-
band met het zoeken van oppas voor
onze zoon. Toch zouden we niet anders
willen. We zijn het werken op de ‘nor-
male’ werktijden ontwend en het onder-
nemerschap biedt ons ook vrijheid.

Uit hoeveel mensen bestaat jullie
team ondertussen?
Wij vormen samen de vaste basis en
beschikken over een vast team van
meerdere oproepkrachten.

Daarnaast zijn we vaak op zoek naar
nieuwe enthousiaste mensen die willen
werken in de horeca. Ook zijn we naar-
stig op zoek naar een marketing/sales
persoon die de ideeën van ‘t Buitenhoff
kan uitwerken, de website kan beheren,
onze Facebook pagina  kan onderhou-
den en indien nodig ook kan bijspringen
in de bediening. Als iemand 10 tot 15
uur in de week hiervoor beschikbaar is
dan horen we dat graag!
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Wat is kenmerkend / karakteristiek
voor ‘t Buitenhoff?
Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog
in het vaandel. Daarnaast willen we
graag een goede service en een uitste-
kende kwaliteit van dienstverlening bie-
den. We beschikken over diverse zalen
met ieder een eigen sfeer. Vanuit eigen
keuken verzorgen we de complete ca-
tering zowel binnen als buitenshuis. 
Van hapjesschalen, lunch en complete
buffetten tot eventueel benodigde ma-
terialen. Om uw feest of gelegenheid
compleet te maken staan we graag
voor u klaar. Hierdoor komen veel gas-
ten bij ’t Buitenhoff terug omdat ze zeer
enthousiast zijn over de service en
kwaliteit van de catering.
Daarnaast is uiteraard de vorm van het
gebouw karakteristiek. In de grote zaal
kunnen we tot 275 mensen kwijt. Ons
Grand Café is perfect geschikt voor de
veel gevraagde kleinere partijen tot on-
geveer 85 personen.

Voor welke gelegenheden kunnen
mensen bij jullie terecht?

l   Feesten
l   Partijen
l   Jubilea
l   Vergaderingen /cursussen
l   Recepties
l   Catering 
    (ook voor catering aan huis)
l   Uitvaarten

Wat is jullie relatie met Sparta ’30?
We vinden het belangrijk om de lokale
voetbalclub te sponsoren en uiteraard
is het voor ons ook een stukje klanten-
binding. We hopen dat leden van
Sparta ’30 die op zoek zijn naar een
feestlocatie bij ons komen. Daarnaast is
Sparta ‘30 een echte dorpsclub en dat
spreekt ons ook aan.

Wat was de reden om VIP sponsor te
worden van Sparta ’30?
We vinden het leuk dat we als VIP
sponsor een stapje extra kunnen doen

voor de club. Ook de diversiteit aan re-
clame-uitingen die onder het VIP pak-
ket vallen, spreken ons aan. Zo hebben
we een eigen vlag op het voetbalveld,
een advertentie op het plasmascherm
in de kantine, een vermelding op het
businessbord en op de website van
Sparta ’30, twee reclameborden langs
de zijlijn en uiteraard een advertentie in
De Spartaan. We hopen dat dit wat
tractie genereert zodat mensen ons
sneller weten te vinden. 

Zijn jullie voetballiefhebbers of 
hebben jullie ook een warm hart
voor andere sporten?
Ik (Edwin) heb tot mijn 19e jaar gevoet-
bald bij Kozakken Boys en ben, net als
Leona, een fervent skiër. Voor ons alle-
bei is rondreizen een grote hobby. Ove-
rigens heeft Leona ook altijd met veel
plezier gevolleybald. 

Ik heb met veel plezier Edwin & Leona
geïnterviewd. Ik ken ze als enthousi-
aste ondernemers waar het horeca-
bloed door de aderen stroomt. Mijn
vrouw en ik hebben ons huwelijksfeest
in ’t Buitenhoff gevierd waar alles tot in
de puntjes geregeld werd. Ik wil dan
ook iedereen aanraden die iets te vie-
ren heeft, om te informeren naar de
mogelijkheden die ’t Buitenhoff Party-
centrum & Catering kan bieden.

Hanno Sterrenburg
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SPeel-
schema
22 sept. 2018
Asperen             -      Sparta ’30 
29 sept.  2018
Sparta ’30          -      SSC ’55
6 okt.  2018
Haaften               -      Sparta ’30
13 okt.  2018 
Sparta ’30           -     Sleeuwijk
20 okt.  2018 
SV BLC              -      Sparta ’30
27 okt.  2018 
Sparta ’30           -      Vuren
3 nov.  2018
GVV ’63              -      Sparta ’30
17 nov.  2018 
Sparta ’30           -      HSSC 
24 nov.  2018
Sparta ’30           -      GDC
1 dec.  2018
RFC                    -      Sparta ’30
8 dec.  2018 
NEO ’25              -      Sparta ’30
15 dec.  2018 
Sparta ’30           -      SV Capelle
19 jan.  2019
SC Everstein      -      Sparta ’30
26 jan.  2019
Sparta ’30           -      GVV ’63
2 feb.  2019
HSSC ’61           -      Sparta ’30
9 feb.  2019
Sparta ’30           -      Asperen
16 feb.  2019
SSC ’55              -      Sparta ’30
9 mrt.  2019
Sparta ’30           -      BLC
16 mrt.  2019 
Vuren                  -      Sparta ’30
23 mrt.  2019 
Sparta ’30           -      SC Everstein
6 apr.  2019
SV Capelle         -      Sparta ’30
13 apr.  2019 
Sparta ’30           -      NEO ’25
20 apr.  2019 
Sparta ’30           -      RFC
11 mei  2019
GDC                   -      Sparta ’30
18 mei  2019 
Sparta ’30           -      Haaften
25 mei  2019
Sleeuwijk            -      Sparta ’30

Foto: ‘t Buitenhoff



Bovenste rij: Marco Kwetters (keeperstrainer), Frank Verbruggen, Jarno van Andel, Joram Kuipers, Jarno van Oudheusden, Tim Verbruggen, Mike van Heukelum, Anthony van Wijk, Matthijs Pullen 
Middelste rij: Edwin Kant (verzorger), Remco van der Heijden, Gerco Gijben, Dinand Naaijen, Martijn de Graaf (keeper), Wesley Akkerman, Ziggy Krauweel, Marten Nieuwkoop, Gherardo Sterrenburg (grensrechter), Collin Bouman (keeperstrainer) 
Onderste rij: Rob van Herwijnen (assistent trainer / teammanager), Derk Groenenberg, Mike Rutters, Lennard van Andel, Mark van Noorloos (hoofdtrainer), Anrico Visser, Max van Bommel, Jarno Vos, Arnoud Verhoeven (assistent trainer / teammanager) 
Twan Pelle (keeper) ontbreekt op de foto. Kledingsponsors: Tankens en Zijlstra.
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Staf:
John Langermans
Henk Verhoeven
Bert Bolink 
Arwin Verhoeven

Sponsor:
Jakko Sport

Bertil van Bergeijk
Robert Bouman
Nick van Brakel
Michel de Cloe
Jan de Fijter
Emiel Groenenberg
Rick van Heukelum
Bart Kant
Zion Krauweel
Robin vd Leeden

Djordy Meerburg
Rody Meerburg
Dinand Naayen
Thomas Prins
Richard van Stigt
Peter Tankens
Martijn Timmer
Michel Visser
Dennis van Wijgerden
Robin van Wijk

Staf: 
Jan Meerburg
Mark Schouten 
Jannick Pelle

Sponsor:
Hotworks

Gijsbert van Andel
Mark Blankers
Nick van Brakel
Marec Kant
Mike vd Kleij
Arne van Noorloos

Remco van Noorloos
Jannick Pelle
Twan Pelle 
Mark Schouten
Hanno Sterrenburg
Jaap de Vente
Yannick Verduin
Michel Visser
Bart Weenk

SPARTA ’30 2

SPARTA ’30 3
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Staf:
Otto de Cloe
Niek Veeken

Sponsor:
R. Naaijen Transport

Floris van Ackooy
Rafaël Bergman
Rico Bouman
Abel van Dijk
Dennis van Heijningen
Mark van Herwijnen
Nieks van Heusden

Jordy Kraay
Jeroen van Noorloos
Niek Veeken
Corne Vernooij
Rik Voorneveld
Paul vd Wiel

Staf:
Otto de Cloe
Arie Bouman

Sponsor:
Installatiebedrijf 
Nuvelstijn
Twins Verbeek

Dominic Arkenstijn
Arie Bouman
Otto Jan Groeneveld
Jaap van Herwijnen
Johan Holl
Ryan van de Kleij

Arjen Kraaij
Henk Kwetters
Marco Kwetters
Frank Scherff
Arian Schouten
Rob Schouten
Joop Verhagen
Marcel Vilters
Marcel van Weelden
Nicky de Wit
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Foto is gemaakt in het uit-tenue
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Staf: 
Hedy Esseveld 
Bertina de Smet

Sponsors:
Crielaard en Partners
Van der Aa Metselwerken
R. Naaijen Transport 

Martine van Andel
Vera van Dijk
Romi Edelman
Nynke vd Elst
Marleen Faber
Jasmijn van Herwijnen
Iris Nuvelstijn
Marion van Oudheusden

Kris Schellekens
Amandi Schoester
Sanne de Smet
Chantal Tankens
Anouk Vos
Denice van Wijgerden
Maruscha van Wouwen
Daniëlle Zijlstra

VROUWEN 1

weet wat je zegt. meer informatie? www.bondtegenvloeken.nl

Grof is niet 
grappig.
Gelukkig biedt 70% van de jongeren 
excuses aan als ze worden aangesproken 
op grof taalgebruik.* 

* Bron: onderzoek adviesbureau Scompany/TNS NIPO/Radboud Universiteit

Advertentie



razende reporter 
vertelt….

Voor de nieuwe editie van de Spartaan is mij 
gevraagd kort uiteen te zetten wat de razende 
reporter doorgaans doet bij een thuiswedstrijd 
van ons eerste elftal.  Ik zal proberen dit kort te houden 
al is dat niet mijn sterkste eigenschap. Op de avond voor de thuis-
wedstrijd neemt ondergetekende alvast de stand van de derde klasse D
door en kijkt hij onder meer naar de resultaten van de tegenstander in de
voorgaande wedstrijden van de competitie.

Meestal belt de dienstdoende radioma-
ker ook nog even op de zaterdagmor-
gen om af te stemmen of ik er
daadwerkelijk ben, zodat één en ander
soepel verloopt als het moment su-
prême daar is. 

Doorgaans probeer ik rond een uur of
2 bij ons clubhuis aan te komen om dan
eerst nog een lekker bakkie koffie naar
binnen te gieten. Als het meezit, ligt er
dan een lijst met de opstellingen van
beide teams, zodat ik alvast wat kan oe-
fenen als er weer eens wat moeilijke
namen tussen staan bij de tegenstan-
der. Rond de klok van half 3 wend ik mij
naar buiten om een positie langs het
veld in te nemen. Meestal ga ik op een
rustig plekje staan, zodat ik de wedstrijd
rustig tot mij kan nemen. Bij doelpunten
of belangrijke momenten (rode kaart of
strafschop) neem ik zelf contact op met
de studio van Oké FM. Vaak hoor je dan
nog een heerlijke sterren.nl plaat of de
Oké Schijf, voordat je live on air komt.
Daarna is het zaak om de ontwikkelin-
gen op een korte en leuke wijze te om-
schrijven zodat de luisteraars uit ons
mooie streekgebied zich een beeld
kunnen vormen van wat er gebeurd is. 

Soms belt de zender ook zelf in. Dit ge-
beurt doorgaans ook 2 à 3 keer per
wedstrijd, beetje afhankelijk van het be-
lang van de wedstrijd en hoe vaak je
zelf al gebeld hebt. Het mooiste is het
natuurlijk als je live een doelpunt kunt
melden terwijl je on air bent. Dit seizoen
was dat een keer het geval met de
derby Sparta 30 – GDC. Ik was nog
aan het navertellen hoe de 1–1 van
Mike van Heukelum tot stand kwam,
toen ik Arne van Noorloos de beslis-
sende 2 –1 zag maken, waarmee  ik
een beetje mijn eigen Jack van Gelder
momentje had op de plaatselijke zen-
der. 

Dit seizoen ga ik weer de meeste  thuis-
wedstrijden verslaan voor Sparta 30 en

het is mogelijk dat ik ook af en toe bij
een uitwedstrijd te horen ben. Door-
gaans worden die wedstrijden versla-
gen door de thuiscommentator. Ik vind
het een enorm leuke bezigheid om te
doen en luister mijzelf op maandag-
avond ook nog altijd even terug op de
website van Oké FM, om te kijken of ik
nog dingen beter kan doen. Wellicht
breek ik ooit door bij de NOS, maar
goed zover is het natuurlijk nog lang
niet.

Ik hoop dat ik dit seizoen weer menig-
maal mag bellen naar de studio met
goed nieuws dat onze Spartanen weer
gescoord hebben en wil het 1e elftal
voor dit seizoen weer een goede com-
petitie toewensen, waarin de eerste pri-
oriteit zal zijn om ons te handhaven op
dit niveau. Veel kijk en luisterplezier toe-
gewenst!

Groetjes,
Johnny van Meurs
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Vrijwilliger 
van het jaar

Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Antoinette Vilters, 
getrouwd met Marcel Vilters en sinds 10 jaar woonachtig in Andel. 
Op verschillende vlakken ben ik als vrijwilliger actief (of geweest). 

De weg naar het voetbalveld is vele
jaren geleden gestart, niet in Andel
maar in Zuilichem. Het was geen vraag
wat je op zaterdag ging doen, dat was
naar de voetbal! Niet als voetballer,
daar heb ik geen kaas van gegeten,
maar wel als toeschouwer en als
bar/keuken medewerker. Dit heb ik 15
jaar met veel plezier gedaan.

Sinds januari 2018 mag ik de titel ‘vrij-
williger van het jaar’ dragen, gekozen
door de leden aanwezig op de nieuw-
jaarsreceptie. Trots dat ik in het lijstje
mag staan van echte Spartanen, die in
de voorgaande jaren deze titel hebben
verdiend.

Mijn weg als vrijwilliger bij Sparta ’30 is
ongeveer 6 jaar geleden gestart. Ik
werd gevraagd om plaats te nemen in
de jeugdcommissie. Mijn eerste reactie
was dat ik hier helemaal niet geschikt
voor was, maar uiteindelijk ben ik toch
in het diepe gesprongen. Het leuke aan
commissiewerk is de samenwerking. Er
zijn verschillende personen met ver-
schillende interesses en kwaliteiten die
allemaal nodig zijn.

In de jeugdcommissie heb ik 3 jaar ver-
schillende taken vervuld zoals het rege-
len van een welkomstbrief voor nieuwe
leden en activiteiten organiseren voor
extra inkomsten voor de jeugd. Ik dacht
na deze 3 jaar ‘even’ niets te doen. Dat
liep toch anders en ik werd gevraagd
voor een bestuursfunctie, als secretaris.
Een hele nieuwe wereld voor me en een
grote verantwoordelijkheid. Ik kwam ge-
lukkig terecht in een ervaren bestuur,
waar bestuursleden zaten met kennis en
ervaring. Hier heb ik veel van kunnen
leren en daardoor heb ik kunnen groeien
in mijn functie. Inmiddels zit mijn eerste
periode van 3 jaar als secretaris erop. Dit
wil ik graag gaan verlengen met goed-
keuring van de leden op de eerstvol-
gende algemene ledenvergadering. 

Het afgelopen jaar zijn we met een vrij
nieuw en onervaren bestuur aan het
werk gegaan. Deze start heeft soms
extra tijd gekost in vergaderingen. Ont-
dekken hoe processen in elkaar steken,
hoe leden denken en hoe ze dit uiten
naar vrijwilligers die hun nek uitsteken.
Dit laatste kost soms veel energie en is
zeker ook een mindere kant van het
vrijwilliger zijn. Ik probeer voor ogen te
houden dat iedereen de club belangrijk
vindt en daarom zijn of haar mening
geeft. 

Een nieuw bestuur betekent
ook nieuwe inzichten, een
andere kijk op zaken. Dit
brengt nuttige discussies op
gang. 

Helaas hebben we op het
moment van schrijven nog
een vacature binnen het be-
stuur voor de functie van
penningmeester èn een al-
gemeen bestuurslid. Dit legt
een grote druk op de overige
bestuursleden. Daarom
hopen we dat er mensen
binnen Sparta ’30 zijn die-
deze functies op zich willen
nemen. De functie van pen-
ningmeester zou ook door
twee personen ingevuld kun-
nen worden als een duo-
functie door splitsing van
taken, om op deze manier
de belasting te verminderen.
Niet alleen binnen het be-
stuur is er een vacature, ook
in de vereniging zijn er taken
die nu blijven liggen. Dit op
vele gebieden, van een keu-
kenmedewerker, leider of
trainer van een elftal tot aan
scheidsrechtercoördinator. 

Heeft u interesse in een vacature,
schroom niet om meer informatie te
vragen bij één van de bestuursleden.
Zonder vrijwilligers geen club! Maak
van je interesse een taak bij Sparta ’30.
Vele handen maken licht werk en er is
altijd iets wat je kunt doen.

Ik hoop u snel tegen te komen op de
Jan Claesenhof bij een van de vele
wedstrijden.

Antoinette Vilters
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