SPORTCLUB WESTERVOORT

SEIZOEN 1977- '78

SAMENSTELLING BESTUUR EN KOMMISSIES
Het bestuur zetelt iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur in het clubhuis.
VOORZITTER: -Henk Wanders, klapstraat60, Westervoort. Tel. 08303-2489
SEKRETARIS: Gerard Klinkenberg, Mosterdhof 29, Westervoort. Tel. 085-437341 (kantoor)
PENNINGMEESTER: Piet Stevens Plaksestraat 4, Duiven. Tel. 08367-1185
2e VOORZITTER: Jonnie Dibbes, Vredenburgstraat 55, Westervoort. Tel. 08303-2480
2e SEKRETARIS: Theo Hulshorst, Vrouwenslag 124, Westervoort
·
2e ~.ENNINGMEESTER: Geert Krechting, Brullenweide 2, Westervoort
KOORDINATOR: Herman Wanders, Rijndijk 5, Westervoort
JEUGDKOMMISSIE
VOORZITTER: Bart Weiss, IJsseldijk 62, Westervoort
SEKRET ARIS: Ben Bouman, Klapstraat 53, Westervoort. Tel. 08303-2538
2e SEKRETARIS: Gery Bisseling, Liemersallee 12, Westervoort. Tel. 08303-2576
KOORDINATOR JUNIOREN: Toon Evers, De Twee Roeden 5, Westervoort. Tel. 08303-2947
KOORDINATOR PUPILLEN : Co Teunissen, Nicolaystraat 6, Westervoort. Tel 08303-8694
BALLOTAGEKOMMISSIE
Zetelt iedere eerste maandag van de maand.
Toon Smink, Kreytierstraat 14, Westervoort. Tel 08303-8228
Andre Jansen, St. Werenfriduslaan 2, Westervoort. Tel. 08303-8282
Peter van Eyck, v.d. Hoevensstraat 122, Westervoort. Tel. 08303-8233
KLUBHUISCOMMISSIE
Ben Evers, Mosterdhof 5, Westervoort. Tel. 08303-8106
Theo Brom, Vos de Waelstraat 1, Westervoort. Tel. 08303-8066 (tevens beheerder)
Toon Smink, Kreytierstraat 14, Westervoort. Tel. 08303-8228
Geert de Leer, Dahliastraat 13, Duiven
TECHNISCHE KOMMISSIE EN WEDSTRIJDSEKRETARIAAT (iedere dinsdag vanaf 20.30 uur)
Geert Krechting, Brullenweide 2, Westervoort
Hans Snelders, Hamersestraat 31, Westervoort
Administratief toegevoegd: Co Messing, Heilweg 11, Westervoort. Tel. 08303-8331
WEDSTRIJDSEKRETARIS: Wim Kooper, v .d. Hoevensstraat 72, Westervoort. Tel. 08303-8139
TRAINERS
SENIOREN: Th.W.G. Berns, Martinusweg 15, Zevenaar. Tel. 08360-24253
JUNIOREN: H.W. Smeenk, Zonegge0326, Zevenaar. Tel. 08360-25588
HULPTRAINER: Wim Dibbes, Vredenburgstraat 55a, Westervoort.
TRAININGEN
DAG
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag

AANVANG
18.30 uur
15.00 uur
18.30 uur
18.15uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

EINDE
20.00 uur
16.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur
21.30 uur

GROEP
B-jeugd + A-jeugd
pupillen
pupillen
C-jeugd
senioren
selektie
selektie

OPSTELLINGEN komen te hangen bij het Sigarenmagazijn Jan Volman, Zdl. Parallelweg 1, Westervoort en op het raam van de bestuurskamer van ons clubhuis. Persoonlijke aanschrijvingen aileen op
verzoek voor spelers buiten Westervoort.
AFSCHRIJVINGEN: tenmi'nste24 uur v66r aanvang van de wedstrijd bij de Ieider van het elftal, aleen in
gevallen van nood da wedstrijdsekretaris benaderen.
KONTRIBUTIE.
lngaande 1 september 1977 besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 1977. per maand Senioren
f 7,50, junioren 16 t/m 18 jaar f 4,00. Junioren 12 t/m 15 jaar f 3,50, Pupillen 7 t/m 11 Jaar f 2,50.
Steunende leden en donateurs f 3,00.
Betaling kan geschieden via onze girorekening nr. 2.405,432 t .n.v. Sportclub Westervoort te Westervoort of via de Rabo-bank, Westervport nr. 3697 .50.330 t.n .v. Sportclub Westervoort of kontant aan de
penningmeester.
LOTTO EN TOTO .
lnleveradressen tot donderdag 19.00 uur bij Sigarenmagazijn Jan Volman, Zd . Parallelweg 1.
tot donderdag 22;.90 uur in het klubhuis.
AF- EN AANMELDINGEN:
Uitsluitend bij het sekretariaat.
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hubo
JAGER
VELP

maak-het-zelf
produkten
voorelk
karwei!

AANNEMERSBEDRIJF B.V.

KONFEKTIE HERENKLEDING
VRIJETIJDSKLEDING

Groessen - Zevenaar
Westervoort

BLOEMBERG B.v.

*

nms _____. . .,
DE HOOGSTE RENTE
-VERZEKERINGEN
-HYPOTHEKEN
- FINANCIERINGEN

KOLKMAN _ __.
Willibrorduslaan 2
WESTERVOORT
Telefonn08303- 8252

"Vooralle mensen,vooralle zaken,
de Bondsspaarbank"
Westervoort
•

Ei

GEOPEND. maandag t/m vrijdag van 9-13 uur en van 13.30-16.30 uur
vrijdagavond van 18.00-20.00 uur. Tel. 8774. Giro 823026.

VOOR
GOED FRUIT
VERSE GROENTEN
AARDAPPELEN
GAAT U NAAR

M.J. MESSING

VOOR ALUW:
gereedschappen
hang- en sluitwerk
hout- en plaatmateriaal
tuinartikelen
handenarbeid
verfartikelen

HOBBYCENTRUM EVERS

Heilweg 11
telefoon 8331

Klapstraat 89, telefoon 8354

.Lunchroom
annex Eethuis
MULDER
BIJ MULDER GEGETEN?
OM NOOIT TE VERGETEN!
K~oketten, karbonades, patat
fntes, enz.
Klapstraat, Westervoort. tel.8481
Medio dec. '77
Winkelcentrum BROEKLANDEN

Pas gehuwd of verloofd??
Het eerste jaar GRATIS
BRANDVERZEKERING
Voor al uw verzekeringen - tevens
persoonlijke leningen.

Geen woorden meer daden:
voor Uw verzekeringen

H.A. Jansen
Klapstraat 30
Westervoort
Tel. 8286.

IN
"DE PIKANTE HOEK"

Assurantiebedrijf W. KERSTEN
Tel. 085-611292.

SMJT

Kerkstraat 28
WESTERVOORT

januari 1978
De Ballenvanger
Redaktie: P. Bisseling, G. Klinkenberg. G. de Bruyn.
Met het verschijnen van het eerste clubblad in 1978, begint een periode van
veel aktiviteiten op ons sportcomplex. Namelijk de aanleg van twee nieuwe
voetbalvelden en de uitbreiding van de kleedakkommodatie met een grote en
2 normale kleedkamers, scheidsrechterskleedkamers, garage en berging.
Als de weergoden een beetje met ons zijn zal dit waarschijnlijk voor de
bouwvakvakantie wel gerealiseerd zijn. Maar laten we eerst maar proberen
de draad van de kompetitie weer op te pakken. Er zijn intussen al enkele
wedstrijden gespeeld, maar er zijn ook nog regelmatig afgelaste wedstrijden.
We wensen in ieder geval alle alle elftallen veel sukses toe.
De redaktie.

KOPY
Zonder kopy, geen klubblad . Zonder inhoud, geen mens. Er is ons ontzettend veel aan gelegen om het klubblad regelmatig te laten verschijnen. U als
lid hebt daat recht op en wij de verplichting aan onze adverteerders. in het
verleden zijn er fouten gemaakt, ook door ons als redaktie. U kunt en mag
echter niet van de redaktie verwachten dat zij het klubblad gaan vullen. Er .
komt wel wat kopy binnen maar voor een vereniging als de onze, met ruim
500 leden, is het maar beschamend weinig. Wel beluisteren wij veel kritiek
en met goede kritiek weten we ook wel iets te beginnen, ja wij stellen zelfs
prijs op kritiek, maar met negatieve geluiden, klagen dat er geen klubblad
verschijnt terwijl je weet dat zo'n persoon echt wel in staat is een stukje te
schrijven maakt mij wel kwaad. Het argument "ik ben niet zo goed in mijn
Nederlands" mag op zich een argument zijn, maar geen beletsel tot het leveren van kopy. U mag en kunt van de redaktie verwachten dat, mochten er
schrijf- dan wel stijlfouten zijn, wij deze corrigeren. Overigens zo'n kei ben
ik zelf ook niet; ik ben ook maar een mens met fouten, gebreken, onoverkomelijkheden. U ook? Lever de kopyin door deze te deponeren in de daarvoor
bestemde kopybus in het clubhuis. Lever niet bij de redaktieleden thuis in,
dan is het onoverzichtelijk, raakt zoek of wordt vergeten.

RUILBEURS
In het clubblad van november stond een artikel dat de mogelijkheid van een
ruilbeurs opende. De reakties hierop konden in de kopybus worden gegooid.
Dit idee werd geopperd omdat nieuwe sportspullen erg duur zijn en om via
deze ruilbeurs goedkopere spullen aan te kunnen schaffen. Dit idee is kennelijk njet zo aangesl~gen want er is geen ~eaktie op binnen gekomen.
Alleen de pupillenleider, de heer Teunissen, gaf ons drie tips maar hij was
hier dan binnen pupillenverband al mee begonnen. Aanbiedingen kunnen
nog steeds in de kopybus worden gegooid.
-

Geachte lezers van dit goed verzorgde clubblad.
Hier weer de pup.afdeling die nog steeds groeiende is. We hebben er weer
een elftal bij gekregen, en zijn nu gekomen op zes. We starten in maart met 3
D-elftallen en 3 E-elftallen. Maar voor ik verder ga, wil ik eerst eenieder binnen de S.C. Westervoort, nog de beste wensen meegeven voor 1978.
Dan weer onze pup. afdeling. De zaalvoetbal-competitie is in volle gang, en
verloopt goed. De jongens hebben het behoorlijk naar hun zin in het kleine
zaaltje. Ze leren er rustig spelen , en veel en goed afspelen, van de bal. Want
dat is nodig. Er is een gift van f 100,- binnengekomen voor de pup., en die
wordt besteed aan de prijzen voor het zaalvoetbal. Gever (of schenker) hartelijk dank daarvoor. Dit komende jaar organiseren we weer een eigen
tournooi, en wel in augustus. De jongens die gekeurd moeten worden staan
altijd vroegtijdig vermeld in het clubblad. Lees dat blad goed, dat is noodzakelijk, om alles te weten te komen over de vereniging. Ouders denk toch aan
de kleding van de jongens: schrijft u de namen in de shirts, broeken, trainingsjacks enz. Dan komt de kleding weer bij de juiste jongen terug! Ik zou
graag een keer de totale begeleidingsgroep van de .pup. afdeling aan u
bekend willen maken. De leiders blijven zo veel mogelijk bij het zelfde elftal.
(De leiders/ster) zijn)
(trainings-begeleiders) ,) ~
Henk Brom
Frans Holtslag
Hans Soree
Jos Boeltink
Gery Bisseling
Joop Kruis
Antoon Bosch
Wim Evers
Jan Brom
Frans Putman
Josina Schriever
Co reunissen
rheo Bisseling
.
rheo van workum
(reserve leiders)
Sjon Kernper
Frans Holtslag
Wim Evers
Frans Putman
Co reunissen

De pup. afdeling bestaat nu uit ruim 80 jongens. Begin van 2de helft van de
competitie is 4 maart. We spelen ook weer tegen AVW'66 en wel met
3-elftallen. Dat is sportief gezien, zeer goed en het scheelt ons heel wat vervoer. Want je kunt het beschouwen als een thuiswedstrijd. De spelersmap
van 't D 1 is nog niet terug. Is er iemand die een tip heeft, wat die map betreft, laat het even weten aan dhr. C. reunissen. Zijn er jongens, die langer
ziek zijn dan 14 dagen, laat het even weten (geld voor de ouders).
En nu jongens kijk ik met mijn pen jullie recht in de ogen. We gaan weer een
nieuw seizoen tegemoet, wat inhoud dat we weer met elkaar de wei (het
veld. ingaan in maart. Dat houdt in dat de leiders weer voor jullie klaar
staan, en dus weer hun vrije tijd beschikbaar stellen voor jullie, en daar moet
tegenover staan, dat jullie ook weer moeten luisteren naar de leiders, als die
iets van jullie gedaan willen hebben. Zijn er dingen die jullie niet aanstaan,
ga er mee naar de leider, en ga er niet mee de straat op, ik bedoel kanker of
mopper niet tegen anderen. Hou 't binnen de vereniging.
De pup. koördinator Co reunissen
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VOOR AL UW
BLOEMEN EN

PLANTEN

Bloemenhuis HUYBERS
Dorpstraat 46 Westervoort
Naast onze KWALITEIT-SLAGERIJ
een royale uitbreiding var; onze
PARTY SERVICE!
Om uw receptie, exclusief koud buffet, party of gezellig
avondje door ons te laten verzorgen.
Komt u eens langs of belt u eens voor tips, adviezen en
suggest ies: 08303- 8205, om uw feestelijke gelegenheden
met smaak te bekronen.
OOK VERHUURVANBARBECUE
KWALITEITSSLAGERIJ

~.~.

'utttcl}ruiter

Kerkstraat 2, Westervoort

MEDZE
Dakbedekkingen B.V.
Westervoort

SERVICESTATION
V redenburgstraat 32
Westervoort. tel. 8733

GEBRUIKTE AUTO'S MET BOVAG- GARANTIEBEWIJS
INBOUW L. P. G. -GA SAPPARTUUR

· Uw warming
begint bij uw

up voor de sport

D.a. Drogisterij De Groot
Midalgan - Algesal
Ralgex - Bandages

- Sloans -

,

DA Drogisterij de Groot
Bruna Boek- Lectuur- ParfumerieLederwaren.
Voor fijnproevers

Bistro - La Roehelle
Keuken open van 12.00- 15.00 uur en
van 19.30-10.30 uur.
Zaterdags en zondags vanaf 16.00 uur.
's Maandags gesloten.
Winkelcentrum "De Wyborgh", Dorpsplein 7 tel. 2659- Westervoort
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Nieuwe spelregels .

1 Het voetbal is een ontspanning. ledere inspanning is ongeoorloofd. Wie
bij het voetbal zweet wordt op staande voet ontslagen.

2 De tijd van de training is uitsluitend en alleen ter beoordeling van de
spelers.
3 Gedurende het spelen van een wedstrijd moet gezongen worden. Als er
een lied wordt ingezet, dan moeten de leiders, trainers, en scheidsrechters meezingen.
4 Wie tijdens het voetbal staat te slapen mag niet gestoord worden.
5 Als je aankomt in de kantine moet het bestuur zorgen voor koffie en belegde broodjes.
6 Later als 4 uur mag er niet gevoetbald worden, dan dient de leider met
een handdruk afscheid te nemen.
7 Tijdens de rust mag het toilet niet gebruikt worden, daar dient de voetbalwedstrijd voor. Wie niet moet, moet zorgen dat hij wel moet.
8 Tijdens het voetballen mag de fiets gebruikt worden, wie tegen iemand
ofietsopfietst valt meestal, waardoor het geoorloofd is het veld wegens onernstig letsel te verlaten.
9 Zonder toestemming van de spelers mogen de leiders en trainers niet in
de kleedkamer komen.
10 Voetbal kalm en degelijk, wie niet wint doet dat de volgende wedstrijd.

Klaverjassen vrijdag 10 februari.

Nog een klein berichtje.

Alle nieuwe jongens die nog geen pasfoto hebben ingeleverd, doe dat alsnog, die foto moet op de spelerskaart, die kaarten moeten in orde zijn, voor
de aanvang van de competitie. Inleveren bij C. Teunissen, Nicolaistraat 6.
De jongens die gekeurd moeten worden, en gegevens willen weten, daarvan
kunnen de ouders G. Klinkeberg onze secr. bellen, meestal 's avonds na
19.00 uur, clubhuis tel. 8876.
RUILBEURS [PUPILLEN]
Aanwezig
Voetbalbroekje wit; voetbal kousen, wit-blauw; 3 paar voetbalschoenen, maten zijn 3112 - 4- 5.
Gevonden en nooit afgehaald (en wordt voor het laatst vermeld).
3x wit voetbalbroekje; trainingsjack Vendex, maat 128; oranje hemd; 1 paar
handschoenen, bruin (bewerkt); 1 paar witte voetbalkousen; 1 paar blauwe
sokken, licht; 1 bruine muts met pluimpje; 1 oranje kous.
Alles te bekomen bij C. Teunissen, Nicolaistraat 6, tel. 8694.

ieu e velden en kleedruimten voor SC Westervoort

enige tijd was er sprake van dat de kleedruimten en velden van SC West ervoort uitgebreid zouden worden. Maar buiten enige mensen die bijna
dagelijks bij de sportclub over de vloer kwamen wist niemand hoe de uitbreidingen er nu precies uitzagen. Er gingen wel geruchten rond van dit en
-dat maar van goed op de hoogte zijn was geen sprake. Daarom dit artikel in
ons clubblad "de Ballenvanger".
Nieuwe velden

Evenals haar zustervereniging AVW'66 krijgt SC Westervoort er 2 nieuwe
velden bij. De nieuwe velden zullen komen te liggen waar zich nu het trainingsveld, de oude trimbaan en de boomgaard van de Hr. Heijmen bevinden.
De gemeente heeft dit stuk grond bij besluit d.d. 13 juni 1977 aangekocht.
Het is de bedoeling dat het veld dat het dichtst bij de dijk ligt het toekomstige hoofdveld wordt. Het veld dat aan de kant van de rijksweg ligt wordt het
trainingsveld. Dit trainingsveld zal ongeveer de afmeting hebben van driekwart voetbalveld, het hoofdveld zal daarintegen de gewone afmetingen
hebben; ze wordt dus iets groter en breder als het tegenwoordige hoofdveld.
Het hoofdveld zal iets opgehoogd worden en bovendien, evenals het trainingsveld gedraineerd worden zodat er ook in nattere jaargetijden op gevoetbald kan worden wat op het tegenwoordige veld 2 niet altijd mogelijk is .
. De werkzaamheden zullen eind februari begin maart in aanvan genomen
kunnen worden. Het wachten is nu nog op de goedkeuring van de gedeputeerde staten.
Trainingsveld

Als er met de werkzaamheden voor de nieuwe velden begonnen wordt zal het
trainingsveld niet meer gebruikt kunnen worden (Dit tot genoegen van Rob
de Bruyn; zie vorige ballenvanger). Het bestuur hoopt dat het tegen die tijd
licht genoeg is om op het 3e veld te gaan trainen. Volgens de kalender gaat
de zon eind februari om 18:27 onder zodat er hoogstwaarschijnlijk op het
tweede veld getraind zal moeten gaan worden. Een andere mogelijkheid is
verlichting aanbrengen op de parkeerplaats annex trainingsveld.
Uitbreiding kleedruimten

De kleedlokalen zullen van 4 stuks naar 7 stuks gebracht worden: twee
kleedlokalen zoals de oude en 1 extra grote, bestemd voor de training. In
deze grote kleedkamer zitten maar liefst 10 douches en biedt plaats aan ruim
30 man. Ook het gereedschaphok krijgt uitbreiding en er komt ook een extra
grote kabine voor scheidsrechters met het oog op toernooien zodat alle
scheidsrechters aan een onderdak kunnen worden geholpen. Ook de keuken
zal worden uitgebreid. Voor uitbreiding van de kantine en de bestuurskamer
blijft nog plaasts voor uitbreiding in de toekomst over. Een in het oog
springend detail is dat om alle kleedkamers een luifel zal worden gemaakt
waar men bij nat weer zou kunnen schuilen. De hele uitbreiding zal trouwens
aan een aannemer worden uitbesteed en niet, zoals een paar jaar geleden is
gebeurd, zelf gebouwd worden.

Bent U een goede detective??????
De afperser.
"Ik hoef jullie zeker niet te zeggen dat er erfgenamen zijn van de Hunt-miljoenen die voor de nodige zenuachtige momenten zorgen", zegt Thomas
Hunt. Herinneren jullie Matijn de tuinman nog?" Inspecteur Carter en
brigadier Graham knikten. "Een kruiperig en eeuwig grijnzende kerel." zei hij
terwijl hij het glas cognac leegdrong, dat hun jonge gastheer aan het einde
van het diner had ingeschonken. Op deze gure novemberavond waren de
beide speurders te gast bij hun vriend, die zijn statige buiten na een ingrijpende verbouwing wilde inwijden. "Precies", die bedoel ik, zei Thomas.
"Toen ik nu precies een jaar geleden dit landgoed van mijn vader erfde, heb
ik Martin direkt ontslagen. Welnu, drie dagen geleden zocht hij me op in
mijn kantoor, buigend en met een gemaakt lachje zoals altijd, en hij vroeg
me om 100.000 gulden .
Carter keek verbaast op, en de jeugdige erfgenaam vertelde dat de tuinman
beweerd had op de hoogte ·te zijn van het bestaan van een ander testament.
" Martin was de rozen aan het snoeien bij het studeerv.ertrek van mijn vader
en zag dat deze een nieuw testament schreef, waarin een oom van me begunstigd werd". "Geloofde je zijn verhaal?'' vroeg de inspecteur.
"Ik stond perplex", bekende Thomas. "Vader en ik hadden een geweldige ruzie over Veronica, de laatste week van november. Hij was sterk gekant tegen
ons huwelijk, en het leek aannemelijk dat hij zijn testament veranderd had."
De jongeman zei dat Martin verklaard had te weten waar het nieuwe testament verborgen was en dat hij tegen betaling wilde zwijgen. "Dat nieuwe
testament zou op de 31 ste zijn gedateerd - twee dagen na de uitgevoerde
laatste wil , en het zou zeker rechtsgeldig zijn", ging Thomas · verder. "Ik
wilde me niet laten chanteren, en toen begon hij me te marchanderen. Hij
vroeg eerst f 50.000 ,- en toen f 25.000,-". "U hebt toch niets betaald?"
vroeg Carter hem ongerust. "Nee hoor", antwoorde Thomas. "Ik heb hem de
deur uitgeschopt". "Heel verstandig", glimlachte Carter. " Stel je voor, met
zo'n verhaaltje aankomen! "
Waarom stemde Carter met de woorden van zijn gastheer in?

Sportvrienden in Westervoort
Zalig Nieuwjaar en de beste wensen.
De supporters van OVV,
Willem, Wim, Tinus , Jan , Tinus,
Gerrie, Wilma.
Deze supporters van OVV zijn allen familieleden en kennissen van onze terreinknecht Bernhard van Beersum. Deze kwam tijdens de nieuwjaarsreceptie
met bovenstaande boodschap aanzetten, getooid met de klubkleuren van
OVV waarmee hij flink uitgejoeld werd. Dit alles tengevolge van een weddenschap.
Wij van de redaktie wensen de voetbalvereniging OVV de beste wensen en
veel succes in de lopende kompetitie.
De Redaktie.

Klapstraat 85a, telefoon 8480

Hairstyliste
Hennie Strikker
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VOOR GOEDE HAAR =EN HUIDVERZORGING!

Dorpsplein 9- Westervoort
Winkelcentrum De Wyborgh
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JAN LUBBERS
KLAPSTRAAT 65
WESTERVOORT
Tel. 08303-8420.

'N VERTROUWD ADRES VOOR UW
HARTIGE HAP.

GEOPEND: dinsdag t / m donderdag
van 12.00 - 24.00 uur.
vrijdag en zaterdag
van 12.00 - 01.00 uur.
zondag van 12.00- 10.30 uur.
's maandags de gehele dag gesloten.

VOOR EEN ZAK PATAT EN
EEN LEKKERE HARTIGE HAP
NAAR

snackbar
HARRY
DUIVEN
DIVERSE SOORTEN
I J S en I J S T A A R T E N
We verkopen ook salades
voor MEERDERE PERSONEN.
(Gaarne vroegtijdig bestellen.)

telefoon 08367- 3289 bgg. 1475

haal
Heineken
in huis
Drankenhandel

C.J.M. OTTEN
Plaksestraat 7 - DUIVEN - Telefoon 08367 - 1396

schilders
bedrijf

j.g.nicolaas &zn.
•

VOOR AL UW SCHILDER-,

VOORHEEN J. GUDDE

GLAS- EN BEHANGWERK
gevestigd sinds 1926

St. Antonielaan 328
ARNHEM
telefoon 085-420193

cafe- restaurant
slijterij.
ultra moderne zalen
die voor allerlei doeleinden voor u klaar staan.

th. knauf
dorpstmat 71
westervoort
telefoon 8208

SPEELGOED
LUXE- en HUIS. ARTIKELEN
LOODGIETERSWERK

f

.

VOOR

uw

A.REICHWEIN
Dorpstraat 90
Westervoort
telefoon 08303 - 8238

ZOEKT IN DE VREEMDE NIET
WAT EIGEN DORP U BIEDT!

HOPIOgePie

Vooreen
SPORTIEF HERENKAPSEL
naar
HERENKAPSALON

Dorpstraat 116, Westervoort
telefoon 08303 - 8598

Dorpstraat 111a - Tel. 8018
Geopend: van 8.30-18.00 uur
's Maandags gesloten

BEIENTZEN

J. HESSELING

Kosten

De kosten aan de nieuwe velden zijn in totaal f 231.000,-. De gemeente
neemt deze geheel voor haar rekening. Ook de kosten van de kleedruimten
zal de gemeente voor haar rekening nemen, deze bedraagt f 150.000,-.
Oefenhoek

Er komt ook een oefenhoek. Deze zal tussen het nieuwe hoofdveld en de
nieuwe kleedruimten komen te liggen. Deze oefenstrook zal ± 70 bij 100
meter groot zijn, uitlopend in een punt. De lichtmast dier nu staat zal er dan
voor de verlichting zorgen.
Toekomstplannen?

Ook voor de toekomst worden er vast plannen gemaakt, als de nieuwe velden speelklaar zijn zal het. tweede veld ook gedraineerd worden. De kosten
hiervan zullen ook door de gemeente gedragen worden. Verder komt er
misschien in de toekomst een tribune maar vast staat dat nog allerminst.
P.S. Nadat dit artikel geschreven was, is het plan door de gemeente Westervoort goedgekeurd. In de krant kwam een Openbare Bekendmaking met de
volgende tekst.
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn
om in afwijking van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan Sportklub Westervoort voor de uitbreiding van de kleedruimte op het
sportveldencomplex.
Onder dit staaltje van ambtenaarslatijn volgt een stukje met de inhoud dat
de plannen te bezichtigen zijn in het gemeentehuis en eventuele schriftelijke
bezwaren ingediend kunnen worden. Na de He januari zal de aanleg van de
velden uitbesteedt worden aan diegene die dit het goedkoopst doet.
De Redaktie

De papiercontainer staat er van maandag 6 februari tot en met vrijdag 17 februari.

VOETBALWEDSTRIJD

De belangrijke voetbalwedstrijd was afgelopen. De mensen-menigte
stroomde door de grote poorten naar buiten. Alleen Moos klauterde frank en
vrij over de schutting. Een pol itieagent die dit in de gaten kreeg riep:
"Hé, jij daar, kun je niet weggaan zoals je gekomen bent!"
Waarop Moos grinnikend antwoordde: "Dat doe ik toch".-

------------------------------------------------------------------~~

Co Messing

Dit is een a"rtikel over zo maar iemand uit de Sportclub. Hij is niet belangrijk
in de zin dat hij -in het bestuur zit of wel eens achter de bar staat en hij speelt
ook niet in het eerste. Niets van dit alles want Co Messing is verantwoordelijk voor de ranglijsten die bij tijd en wijlen n de "Ballenvanger" afgedrukt
worden. Hij doet dit al drie jaar voor Sportclub Westervoort: Voor die tijd
deed hij het voor zichzelf. Dit is niet het enige wat hij doet want hij is ook
verantwoordelijk voor de topscoorderslijsten en de lijsten van trainingsbezoek die aan het eind van het seizoen in het clubblad staan. Hoe worden die
standen nu bijgehouden? Welnu, ten eerste zoekt hij de wedstrijden van de
Westervoortse elftallen op in de Sportecho. In de krant van dinsdag of
woensdag staan de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden van de afgelopen zondag in. Aan de hand van deze uitslagen worden de ranglijsten bijgewerkt. Ook worden het aantal voor en tegen doelpunten keurig bijgehouden.
Als de nieuwe Sportecho verschijnt worden de uitslagen achter in de Sportecho vergeleken met die uit de krant. Als die verschillend zijn, wat wel eens
voor wil komen wordt een van de betreffende verenigingen opgebeld voor de
werkelijke uitslag. Door dêze methode worden fouten uitgesloten zodat wij,
wanneer de standen weer gepubliceerd worden, een juist beeld te zien krijgen van onze tegenstanders, en dit alles door het toegewijde werk van Co
Messing.

AKTIE EN REAKTIE 11
In de vorige "Ballenvanger" stond een artikel genaamd Aktie en Reaktie
waarin de brief van Theo Snelders, die het niet eens was met een artikel van
Johan Derksen over Johan Tukker in het voetbalweekblad Voetbal International. Theo Snelders was wel de eerste maar niet de enige Westervoorter
die een ingezonden brief gepubliceerd zag in de V.I. De anderen, want het
waren er twee, kwamen in het volgende nummer aan bod om hun ongenoegen over dit artikel te spuiten. Het waren Hans Hetterscheit en Toon Vo~man
die reageerden en wij drukken hier hun verhaal af omdat niet iedereèn de
voetbalinternational heeft.

TUKKER
Wij willen gaarne even reageren op uw artikel in V.I. nr. 47 over PEG-Zwolle.
De heer Johan Derksen roemt de veldspelers, rnaar hij heeft er behoefte aan
om de keeper de grond in te boren. Wij vinden dat zoiets beslist niet nodig
is.
Een periodetitel beha.al je o.i. (ons inziens. red.) niet met een zwakke doelman. Rinus lsrael is een goede voetballer, maar hij kan alleen ook geen
wedstrijd winnen. Waarom zo negatief? Of heeft de heer Derksen er zelf
soms belang bij om zoiets te schrijven? Wij kennen Johan Tukker persoonlijk erg goed en vinden het een uitstekende doelman. Hij geeft zich altijd
voor de volle honderd procent. Dat het een spectaculaire doelman is zijn wij
met de schrijver eens, hij kan op de lijn bovendien nog een penalt ie stoppen
ook. Getekend Hans Hetterscheit, Toon Vol man.
Van eventuele volgende ontwikkelingen houden wij U op de hoogte.
De Redaktie

MOTOR- en AUTORIJSCHOOL
Veilig
Autorijden
Met
Onze
Rijopleiding

WIM KÜNNE
Ds. J.A . Visserstraat 27, LATHUM
Telefoon 08336 - 377

Theorielessen: Dinsdagsavonds in het Parochiehuis te Westervoort.

voor al uw

* LOODGIETERSWERK

* GAS- EN WATERLEIDING
* SANITAIRE INSTALLATIES

FA. VAN SONenSMINK
Kreytierstraat 14- Westervoort- Tel. 08303-8228

ADMINISTRATIE- en ASSURANTIEKANTOOR

0. H. HUUSKES
* boekhoudingen
* belastingaangiften

* assuranties

WESTERVOORT 't SLAG 34
TELEFOON. 8261

FRUIT EN SPORT
gezonde kombinatie
voor lichaam en geest
'n welkome variatie
VERKOOP FRUIT:
elke zaterdag
van 9 tot 16 uur.

W.REYERS
Hamersestraat 16, Westervoort

Vooral uw:
levensmiddelen
groenten, fruit
bloemen, fruitmanden
SPECIAAL IN:
sigaren en tabak

A KEMPERMAN
Dorpstraat 79, Westervoort. Tel. 8208

VOOR EEN GOEDE VERZEKERING
en
_
DESKUNDIGE VOORLICHTING
assurantiekantoor

KOEDIJK
hamersestraat 4
westervoort
telefoon 8318

studio
kernperman
drukkerij

Laat uw VERZEKERINGSen
FINANCIERINGSZAKEN
regelen door de vakman!!!
Assurantie- en
financieringskantoor

J. W. Heusinkveld

V redenburgstraat 26- Westervoort voort
telefoon 08303 - 8491 .

••

HET ALLERNIEUWSTE
OP HET GEBIED
VAN TROUW- EN
GEBOORTEKAARTEN

prinsessestraat 5 • arnhem • telefoon 085- 432602
dr. schaapmanstraat 36 • wastervoort • telefoon 08303 - 8731

·Voor brood met smaak
komt u bij WIELEMAN in de zaak!
Dagelijks vers uit eigen bakkerij,
misschien is er ook voor u iets bij.
Goed gesorteerd in: CHOCOLADE, BONBONS, KOEK, GEBAK of TAART
heus 't is de moeite waard!!!

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

H.A. WIELEMAN
Dorpstraat 74- telefoon 8291

HERMAN de KEIJZER
VOOR ALLE

VERZEKERINGEN

*
Klapstraat 71 -Westervoort- Telefoon 08303- 8245

@Lucombv

Reinaidstraat 20b -

V ELP

VOOR VRIJBLIJVENDE INLICHTINGEN
EN PRIJSOPGAVEN
VAN

IB RI N J< Luchtverwarming
Telefoon: 085 - 136941 bgg. 08303 - 8578

TRIM u fitter op een fiets van:

tweewieler centrum

-

Dorpsstraat 99 - 103

Tel. 08303 - 8393

-W ARENHUIS
"DE HAMER''
Het GROOTSTE koopcentrum
Hamersestraat 23 - 25
van de Liemers I Westervoort
Tel. 08303 - 8298

't

SLAG

23.

WESTERVOORT .

SIGARENMAGAZIJN

TELEFOON

08303

-

8873.

BOUWHUIS
SPAR
Drogisterij -artikelen

VOOR AL UW ROOKARTIKELEN
Dorpstraat76, Westervoort

FOTO- ARTIKELEN
Klapstraat 17, Westervoort tel. 8272

FOTO HANS KEULS
Liemersallee 2- Westervoort
Telefoon 08303 - 8428
Reportages in zwart-wit en kleur
Industrie, Mode, Reklame-fotografie
Pasfoto's
Rolfilms en toebehoren
Kamera's

SIGAREN MAGAZIJN

JAN VOLMAN

Eindstand 1e helft competitieD-en E-pupillen.
Poule8
Poule 1
01 10-16 49-13 1. V.O.Z.
1. V.O.Z.
2. S.M.L.
01 10-16 43- 9 2. Arnhemia
01 10-16 32-11 3. S.M.L.
3. Arnhemia
01
8- 4 21-30 4. Zd. Arnhem
4. Eldenia
9- 3 11-51 5. Eldenia
5. Westervoort
D1
6-53 6. Westervoort
9- 1
6. Zd . Arnhem
01

E1
E1
E1
E1
E1
E1

10-18
10-14
10-13
10-10
10- 5
10- 0

33- 8
42-18
33-12
32- 9
15-38
1-68

Poule4
1. V.O.Z.
2. Zd. Arnhem
3. Arnhemia
4. S.M.L.
5. Eldenia
6. Westervoort

02
02
03
03
03
D2

10-15
9-12
10-12
10-12
8- 5
9- 0

32-12
26-12
40-24
30-21
17-29
7-64

E2
E2
E2
E2
E2
E2

10-20
10-15
10- 8
10- 7
10- 7
10- 3

48- 4
49-11
21-24
18-19
20-41
3-60

Poule 7
1. Westervoort
2. Arnhemia
3. Eldenia
4. S.M.L.

D3
04
04
05

9-17
9-12
9- 6
9- 1

50-15
31-21
28-39
10-49

POULE-INDELING
D-PUPILLEN
Poule 2
1. A.V.W.'66
2. Presikhaaf
3. Oriel
4. Westervoort
5. Esca
6. Eldenia

Poule 11
1. Arnhemia
2. Zd. Arnhem
3. V.O.Z.
4. S.M.L.
5. Eldenia
6. Westervoort

2e helft competitie.
E-PU PILLEN
01
01
01
Dj
01
01

Poule 6
1. V.O.Z.
2. A.V.W.
3. Oriel
4. Westervoort
5. Esca

03
01
02
d2
02

Poule 7
1.
2. S.M.L.
3. Zd. Arnhem
4. Westervoort
5. Sempre Avant i
6. Eldenia

05
03
03
02
04

Poule9
1. El den ia
2. Hertog Hendrik
3. Westervoort
4. E.S.A.
5. A.V.W.'66
6. Presikhaaf

E1
E1
E1
E1
E1
E1

Poule 11
1. Eldenia
2. V.O.Z.
3. Westervoort
4. Zd. Arnhem
5. S.M.L.
6. A.V.W.

E2
E2
E2
E2
E2
E1

E3 Zal nog worden ondergebracht.

Klaverjassen 16 december 1977
1
2
3
4
5
.6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Punten
Henk Wanders ........ 6.682
Gerda BisseJing ....... 6.429
Piet Saat ............. 6.225
Gerard Klinkenberg .... 6.179
Bertus Nass ..... . .... 6.163
Monic Brom .......... 6.088
Frits Bouwman ....... 6.075
An Brom ............. 6.011
Wout Hermsen ........ 5.963
Freek Nicolaa ......... 5.859
Willibredus Smits ..... 5.849
Mevr. Lucasen ........ 5.837
Tonnie Lubbers ....... 5.792
Theo v. Workum ....... 5.786
Thea Klinkenberg ..... 5.768
Theo Brom . .......... 5.718
JosBrom ............ 5.707
Eef Bouwman ......... 5.662 .

KLAVERJASSEN 20 januari 1978
punten
1 W. Kok ... . . .. ... . .. . 7.274
2 P. Saat ...... . . .. .. . . 6.890
3 R. Hermsen . ......... 6.690
4 W. Wolfrat ... . . . ..... 6.450
5 Jos Brom ............ 6.374
6 Th. Klinkenberg ....... 6.298
7 GerdaBisseling ....... 6,.180
8 Tonnie Lubbers ....... 6.081
9 L. Snelders ........... 6.042
10 Th. van Workum ...... ·. 6.022
11 R. Snelders ........... 5.999
12 F. Bouwman .......... 5.971
13 F. Nicolaas .... . .' ..... 5.886
14 F. van Dam ........... 5.837
15 T. van Mierlo ......... 5.830
16 W. Hermsen .......... 5.719

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Punten
Theo Lubbers ......... 5.590
Piet Bisseling ......... 5.589
Herbert Max ..... ~ .... 5.581
Riek Hermsen .... . ... 5.556
Frans v. Dam ...... ·... 5.413
J. Arends ............ 5.363
Jan Prins ............. 5.310
Theo Bisseling ........ 5.303
Willie Brom ...... . ... 5.300
Hans v. Workum ...... 5.296
G. Smits ......... ~ ... 5.271
Lenverink ............ 5.266
Wim Koek ............ 5.255
Arjan Fiechen ......... 5.125
Leida de Reus ........ 5.075
Marty v.d. Burgt. ...... 5.074
Leo Snelders . . ....... 4.400
Rob Bisselink . . ... .. .. 4.314

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Punten
Th. Lubbers ..... .. ... 5.626
J. Prins ...... . ... . ... 5.608
H. Max ..... .. ... . ... 5.574
P. Bisseling . .. ....... 5.565
Henk Wanders . ... . ... 5.535
W. Brom .. . . .. ... . ... 5.461
B. van Mierlo .. ... . ... 5.367
A. Tieeken . . .. ... .. .. 5.300
M. Brom .... . .... . ... 5.223
T. de Reus ... . ... .. .. 5.020
R. van Maanen . ....... 5.013
H. Snelder ...... .. ... 4.845
G. Klinkenberg ........ 4.761
van Zuylen ......... . . 4,647
Th. Brom ......... . ... 4.487
M. v.d. Burgt . . ... . ... 4.165

De volgende ronde klaverjassen is op 10 februari a.s., 20.00 uur.

Hierbij mijn dank voor het bezoek en de attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het
kuren thuis, door bestuur en leden, Sportklub Westervoort en natuurlijk niet te vergeten het
"aloude" 7e elftal.
Met vriendelijke groeten,
M. Koenen, Ciaeeklaan 15, Westervoort

NIEUWG~AfrfAVANS
TELEFOON 08303-84&9

TOURCARAVANS
STACARAVANS
VOORTENTEN
ONDERDELEN
TRANSPORT
ONDERHOUD
FINANCIERING
VERHUUR

CAFË- BAR "t KLUMPKE"

da1
ZAAL BESCHIKBAAR TOT
8 0 PERS 0 NE N.

GELEGENHEID TOT
ZELFBED I·E NI N G.

RUIME PARKEERGELEGE HElD

BELEEFD AANBEVELEND

H.F. Staring & Zn. bv.
Klapstraat 109- Westervoort
telefoon 08303 - 8342

~

lf11~.

Voor al uw sportartikelen naar:

SPORTHUIS GERT BALS
SPECIALIST VOOR SPORTSCHOENEN

EN RUITERSPORT

ORANJESTRAAT 1d- VELP (Gld.)
- TELEFOON 08302 - 2555

KOENDERS B.V.
AANNEMINGSBEDRIJF
WESTERVOORT

textiel en kinderkleding

Bodehuis
~NS'

Dorpstraat 92 - Westervoort
telefoon 08303 - 8336

Dorpstraat 75, Westervoort
telefoon 08303- 8216
Nieuwe vloerbedekking en gordijnen maken uw huis weer als nieuw.
Door onze jarenlange ervaring verzorgen wij snel en vakkundig uw
hele interieur!!!!

Naamverandering is shirtreclame.

In de Nieuwe Krant van donderdag 15 december stond een bericht dat mij
ten zeerste verbaasde. Kop van dit artikel: "VV'EDE' krijgt kwart miljoen en
andere naàm". Toen ik verder las, de kop had mij aangetrokken, las ik tot
mijn verbazing dat VV EDE met ingang van 1 juli haar naam veranderen in
Westermeijer-Ede. Voor diegene die niet begrijpen waarvoor. die Westermeijer staat zal ik dat even uitleggen. Westermeijer staat voor Ton Westermeijer, een zakenman die VV Ede een kwart miljoen, juist dat is f 250.000,
geeft. Maar niets voor niets, dat begrijpt U wel. De enige eis van de heer
Westermeijer was dat zijn naam deel ging uitmaken van de Clubnaam. Vandaar die nieuwe naam. Het was geen fusie zoals ik eerst dacht maar zuiver
een commerciele transactie.
Maar wat mij het meest verbaasd heeft is dat de KNVB dezè naamsverandering goedgekeurd heeft terwijl ze op haar vingers af kon tellen wat voor een
konsekwenties dit zal hebben. De KNVB kan een club moeilijk verbieden
haar eigen naam op de shirtjes te drukken, dus ook Ede niet. Maar de KNVB
heeft shirt-reklame wel verboden. Als VV Ede ertoe overgaat om haar naam
op de shirtjes te gaan drukken, wat moet de KNVB dan doen? Zo is er dus via
een zijweggetje toch shirtreklame mogelijk en dan krijg je net zo een situatie
als bij het ijshockey, volleybal en basketbal met namen als Nationale Nederlanden, Starlift en Parker, regelrechte reklame dus. Misschien dat de
Eredivisieranglijst er dan over een paar jaar zo uitziet:
1 Philips SV 8-13
2 Wastora - AZ'67 8 - 12
3 Arke Reizen - Twente 8 - 12
Dan lijkt de ranglijst wel een reklameboodschap en de Stud io-Sport uitzending wel een extra STER-uitzend ing.
Te waar om mooi te zijn!!!!!!!!

1 Een natuurliefhebber is iemand, die honderden planten vertrapt, om bij
die ene te komen.
[i
lt

I'

2 Natuurbescherming is de bescherming van de natuur door de mens tegen
de natuur van de mens.
3 Waarschijnlijk is er geen leven op andere planeten omdat hun geleerden
meer gevordert zijn dan de onze.
4 Als het met de olie in de Noordzee tegen valt kunnen we er altijd nog naar
schoon water boren.
5 De criminaliteit zou misschien flink teruglopen als we al die politiemannen van het scherm haalden en straatdienst lieten doen.
6 Omdat men dacht dat de man zich zelf niet kon controleren, heeft men de
vrouw uitgevonden.
7 Er zijn liedjes waarin het "lalala" het meest zinnige deel van de tekst is.
8 Ik heb iemand ontmoet, die sprak zo vloeiend Esperanto, dat je zou zweren dat ie er geboren was.
9 Wij tonen graat onze tekortkomingen aan, in de hoop dat de ander ze
weerlegt.

KEURI-NGEN ........... KEURINGEN .......... KEURINGEN
Onderstaand treft u een lijst aan van leden welke gekeurd dienen te worden.
De kosten hiervoor bedragen: voor junioren en pupillen f 8,- en voor senioren f 15,75. U Dient dit bedrag tevoren over te maken op onze girorekening
2405432, t.n.v. Sportclub Westervoort te Westervoort, of op de Rabobank
te Westervoort op nr. 369750330 t.g.v. Sportclub Westervoort. Indien u uw
keuring laat verlopen, d.w.z. niet verschijnt, dienen zowel de senioren als
de pupillen en junioren f 15,75 te betalen. U dient er rekening mee te houden dat tussen de keurings-aanvraag en de oproeping ± 7 weken liggen .
ZO SPOEDIG MOGELIJK
A. Berntzen
03-07-42
G. Bongers
07-04-70
E. Weijers
28-10-70
I. Dorcas
14-06-57 .
W. Goris
17-05-70
H. Reesink
06-04-40
VÓÓR 31 maart 1978
M. Bleumer
07-02-64
A. Bosch
28-01-60
J . Bouwman
25-02-64
R. Gerretzen
27-02-60
V. Heymen
19-02-64
R. van Houtert
03-02-64
C. van Kesteren 01-01-64
L. Klomp
12-01-45
E. Smink
09-01-64
E. Tiedink
22-02-64
R. Wieleman
18-01 -60

VÓÓR 30 juni 1978
E. Brom
03-06-60
R. de Bruyn
05-06-64
W. Erdhuizen
27-06-35
W. Evers
17-05-51
H. Frieling
20-06-64
H. Sanders
09-06-58
J. Smink
25-05-62
P. Smit
18-02-47
R. Wieleman
09-05-60
J. v.d. Brink
03-10-49
W.A. Strien
30-08-53
VÓÓR 30 september 1978
F. Souman
18-12-48
D. Hoogveldt
02-09-64
B. Hulshorst
28-08-38
C. Meijer
21-09-60
F. Putman
27-08-58
A. Smink
20-08-57
J. Heymen
08-08-58
W. Teunissen
08-09-58

VÓÓR 31 december 1978
01-12-62
H. Bodd
H. Degen
27-11-39
W. Dibbes
03-11-42
E. Erdhuizen
25-12-62
G. van Weelden 18-11-54
H. van Workum
22-10-58
A. Walters
09-10-62
J. Peperkamp
21-04-33

De papiercontainer staat er van maandag 6 februari tot en met vrijdag 17 februari.
Klaverjassen vrijdag 10 februari.

.'i>'
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Het Kersttoernooi van de B en C-jeugd
Eindelijk was het dan 24 december, 11 uur want toen vertrokken we met een
tiental auto's naar Sporthal Stegeslag in Zevenaar. Daar aangekomen gingen
we naar de kan1ine van de sporthal, waar de jeugdvoorzitter een toespraak
hield, hoe de ploegen eruit kwamen te zien en wat de spelregels van het
zaalvoetbal zijn. Er waren 7 ploegen variëerend van 4 tot 6 spelers. De openingswedstrijd speelde de groepen A tegen B die in het voordeel van de in
voor de B groep de tweedewedstrijd tussendeC en D groepen toen E tegen
F enzo verder. In de pauze speelden de leiders een wedstrijd en wij konden
een consumptiebon van de Sportklub verteren. Na de pauwe, half 3, startten
we weer met het wedstrijdprogramma. En juist in die periode kwam de winnaar tevoorschijn, want er gingen toen nog drie ploegen gelijk met elkaar op
de groepen C, Fen G. Tegen 5 uur begon de beslissende wedstrijd tussen de
C en F 5-tallen, die eindigde in een 1 - 2 overwinning voor het F 5-tal en
daarmee was de eindstand ook bekend, hier de top 3. 1 F met P. Stevens,
M. v. Marwijk, J. Bouwman, v. Heijmen en M. v. Diek. 2 Gen 3 C door de nederlagen tegendeGen F groepen. Nadat we nog wat gedronken hebben en
een fijne dag te hebben gehad gingen we weer huiswaarts de kerst
tegemoet.
Supporters?
Waar zijn ze mee bezig?
Elke week opnieuw lees je in de kranten dat supporters de grootte slopers
zijn van treinen, bussen, winkels, station-restauraties en noem maar op,
slaand, knokkend en vern.ie!end banen ze zich een weg van en naar de voetbalvelden. Thuis spelende klubslaten supporters begeleiden van en naar het
station door de politie. Komt er dan ook nog een klub met dat soort supporters is er nog meer politie op de been. AUe grote honden waar ze nog wat
respect voor hebben worden van stal gehaald en de mobile-eenheid niet te
vergeten. En dan te zien wat de politie al niet in beslag neemt bij aanhoudingen dat varieert van boksbeugels tot zware kettingen. Dan vraag je toch af
is dit nodig, of ligt het aan deklubsof aan het vertoonde spel. Waarom geen
toeter, ratel of bel om je ploeg aan te moedigen. Met een knuppel of ketting
laat je meestal geen beste indruk achter of was dat ook de bedoeling?
Maar wat doen die mensen op een voetbalveld.
Die horen in een zaal of klub voor Grieks-Romeins- of vrij worstelen. Als je
naar voetbal gaat kijken doe je dat voor het spel en om je favoriete ploeg aan
te moedigen en te steunen. En niet voor afbraak, in dubbele zin van het
woord. Kijk ik mag graag eens naar Vittesse gaan. Maar niet als er een klub
met zo'n bepaalde reputatie komt. Of je koopt maar een kaart overdekt en ga
zitten. Als je een paar jaar verder bent lopen spelers en scheidsrechters in
een kogelvrij vest. Lijkt mij overigens een goed idee voor spelers in Argentinië. Het hoeft van mij niet meer als je eerst moet bezuipen en dan een
puinhoop achterlaat. Of dat de chauffeur zegt bij de politie "Daar is de bus
met het hele zooitje". Ik zie het al: Sportcl. Westervoort - Giesbeek, al gaat
het om de onderste regionen, kom op jongens neem de ketting en boksbeugel mee en je fles jenever, dan naar het veld. Absurd niet? Laat die rommel
thuis, schreeuw en toeter zo hard dat je 's maandags geen stem meer heb.
Want Sportclub Westervoort moet en zal in de derde klas blijven!!!
De beste wensen nog voor 1978.
D.E. Zwerver.

VOOR SPORTMENSEN GEZOND BROOD

VAN UW ECHTE WARME BAKKER

JanKoenen

Hamersestraat 19, Westervoort
telefoon 8389

Klapstraat 113, Westervoort
Ons telefoonnr. is: 8254

ONZE SPECIALITEIT: BRUIDSWERK
ONZE KRACHT: KWALITEIT

Voor al Uw interieurverzorging.

vloerbedrijf-woninginrichting - manufakturen
't Slag 32, Westervoort. tel. 08303 - 8283

S TRIPBAAR
B·E HA N 6
maakt stomen, krabben en
schuren overbodig.
STRIPBAAR
BEHANG
maakt opnieuw behangen makkelijker.
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STRIPBAAR
BEHANG
is te leveren in gedessineerd, gestreept
en effen
BIJ

I

•

I

•

I

I

•
•
e•
•
•
e•

I

•

..••

SCHILDERSBED RIJF
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A.J. Pelgrim

de SPECIAALZAAK in verf,
glas, behang en wandbekleding .
Kerkstraat 25, Westervoort
GLASSERVICE telefoon 08303-8348
___:]
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Voor alle merken auto's, verkoop en

ALCEHEELAUT~

DERHOUD

waaronder: 10.000 km. inspectie, bandenservice!

0. VAl DER WILK

Kerkstraat 4 - Westervoort - telefoon 08303-8450
QSB: Dr.C. Lelyweg 31 - Arnhem - telefoon 085-615271

Ook voor L.P.G.-AUTOGAS. Tevens verkoop en inbouw
van AUTOGASINSTALLATIES.
AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF. BOVAG-erkend.

Toyota

U W G R 0 EN TE- EN
FRUITSPECIALIST

Vrije merkbenzine
Automobielbedrijf S. Bloemberg,
Klapstraat 63, Westervoort, tel.
08303-2161

Fa. Bloemberg
Hamersestraat 14
Westervoort
tel. 8390

REKTIFIKATIE verj aardag vorige Ballenvanger.
.
Op 7 januari werd vermeld Renzo Haaima, dit had moeten zijn Martin Groeneveld.
Wij felici teren in de maand februari:
2. Vincent Jansen, Wim van Kesteren
3. Ronald van Houtart
4. Wim Jansen
5. Wil ie Brom
7. Marco Bleumer, Wim Degen
9. Toon Evers, Henk Klomp, Tonnie Krechting
10. Renzo Haaima
11. HeinzEvers
12. Jan Gocherman, Richard Jansen, Mary Wanders
13. Geert de Leer
14 .Ben Alink, Wim Versteeg, Marc Vlug
15. A. van Maanen
16. Bert Addink
18. Leovan Hal, PeterSmit
19. Vincent Heymen
20. P. Abbink, Toon Bouman, Henk van Workum
22. G. Arendsen, Job de Klein, E. Tiedink
25. Johnie Bouwman
27. Rob Gerretzen

Terugblik ok het Kersttournooi.

Voor de derde keer is het Kersttournooi weer een groot sukses geworden.
Het door velen, na de loting, als favoriet geachte "Team G" , waar door volgens velen de hand mee zou zijn gelicht omdat de organisator in dat team
zat, kon het favori~t zijn niet waarmaken door in de eerste wedstrijd een
kansloze nederlaag te moeten inkasseren tegen "Team H" met de inmiddels
berucht geworden H. Smeenk.
Dit team plaatste zich ook voor de finale. De andere poule-winnaar was team
"Team D".
De strijd om de 3e en 4e plaats werd uitgevochten door teamsGen C.
De eindstand in poule 1 was:
1e: team D
2e: team C
3e: team B
De eindstand in poule 2 was:
1e: team H
2e: team G
3e: team E
4e: team F
De strijd om de 3e plaats werd door team G met 11-3 gewonnen van team C.
De finale tussen teamHen D werd met 2-1 gewonnen door team H.
Al met al een zeer geslaagd en gezellig tournooi wat biLSportclub Westervoort een traditie is geworden.

WIST U DAT .......................... .
. .. ...... de meeste leden nog niet weten dat de voetbalschoenen niet in de
douches of wasgelegenheid schoon gemaakt mogen worden .
......... hiervoor buiten de afrastering een speciaal gemaakte rol met ~proei
ers zit.
......... de gemakzucht van velen het moeilijk maakt om de bediening in de
kantine~vlot te laten verlopen .
. . . . . ... .dit al veel kan worden verbeterd door de lege glazen niet op de tafels
of op de grond te laten staan, maar door ze even op de bar te zetten .
.. .. . . .. . de "draaiers" zijn u erg dankbaar voor deze medewerking .
......... iedereen er aan moet denken dat deze mensen pro-deo werken, voor
jouw .
. . . . . . . . .wie de schoen past, hem aan trekke.

Promotie en Degradatie-regeling seizoen 1977- 1978 zondag competitie.
ReseNe klassen Te klasse
De kampioenen van de klassèn 1B en 1C spelen twee beslisingswedstrijden om één plaats in
de reserve klasse van de KNVB. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten beslist het doelsaldo van
deze twee wedstrijden. De nummers 11 en 12 van de klassen 1B en 1C verhuizen naar de 2e
klasse van de afdeling. Van deze.laatste bepaling kan in gunstige zin worden afgeweken.

2eklassen
De kampioen 2A reserve elftallen speelt met de kampioenen van de klassen 2B, 2C en 2Dzonodig een halve kompetitie om twee plaatsen in de reserve 1e klasse van de afdeling.
De nummers 11 en 12 van de 2e klassen degraderen naar de 3e klasse. Van deze laatste bepaling kan in gunstige zin worden afgeweken.

Jeklassen
De kampioenen van de derde klassen promoveren naar de 2e klas. De nummers laatst degraderen naar de 4e klassen van de afdeling.

4eklassen
De kampioenen promoveren naar de derde klassen. De nummers laatst degraderen naar de
5e klassen.

5eklassen
De kampioenen promoveren naar de4e klassen. Indien noodzakelijk kunnen ook de nummers
twee van de ranglijst promoveren.

Junioren
De kampioen van de hoogste zondag afdeling speelt een beslissingswedstrijd tegen de kampioen van de hoogste zaterdag afdeling. De winnaar van deze wedstrijd speelt met de kampioenen van de gelijkstandige klassen uit de overige Oostelijke afdelingen een halve kompetitie om twee plaatsen in de geselekteerde jeugdkompetitie Oost. De beslissingswedstrijd tussen de kampioen zondag en de kampioen zaterdan, zal niet op een zondag worden vastgesteld.

OVERIGE BEPALINGEN
Indien twee of meer elftallen voor promotie of degradatie in aanmerking komen, beslist het
doelsaldo. Dit laatste is niet van toepassing indien promotie naar de KNVB in het geding is.
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P EDRO

Een GOEDE PASVORM!
een kwestie van juiste toepassing .

collectie in 5 wijdten

De toepassing berust op opleiding
vakmanschap en ervaring.

en in de maten 18 t/m 43 heeft

Adviseren en specialiseren is onze
methode voor funktioneel en passen cl

voor elk kind een passend paar

sc~"~ oelsel.

schoenen.

Winkelcentrum "De Wyborgh'~ Telefoon (0 83 03) 20 38

schoenreparatie snel en vakkundig

Oók voor rubberlaarzen - gym- en tnmschoenen · panty's· kousen en sokken· lederwaren etc.

Boetiek I Happy Go Lucky
MODIEUZE VRIJETIJDSKLEDING
VOOR HET HELE GEZIN!
Ruime keuze in bekende merken. O.a. Levi's, Lois, Lee,
Love en Julius.
Eveneens Terlenka pantalons en bonnetterie.
Wim Zweers heet u van harte welkom in zijn boetiek
HAPPY GO LUCKV-Dorpsplein "De Wyborgh" WESTERVOORT
Haal uw dagelijkse
boodschappen bij uw
super-kruideniers in
het winkelcentrum
"D e Wyborgh".

A en 0 Supermarkt
v I d Berg-Bosveld
Dagel ijks verse aanvoer van:
vers vlees en vleeswaren
verse groenten, fruit en melk en brood van
de echte warme bakker.
WI NKELCENTRUM "DE WYBORGH"

EEN LEUKE EN GEZELLIGE BRUILOFT
OF EEN ANDER FEEST

~~

DAN NAAR

café- ZALE _ sUJTERIJ

Wieleman

VOOR RECEPTIES OF BIJEENKOMSTEN!

I

GENIETEN
OP Z'NBEST
MET

VAN

Chinees- Indisch restaurant

\

HOUSE
Dorpstraat 111
t .f á ;~ 4 telt. 80~5

Dit cluborgaan is gedrukt door
0

ROOI .. offset 8. V.

0

Dorpstraat · 98, Westervoort

Al Uw drukwerk wordt door ons
volledig verzorgd. Voor Uw familiedrukwerk, zoals bij huwelijk,
geboorte, jubileum enz. hebben
wij een uitgebreide kollektie monsterboeken ter inzage. Zakelijk
drukwerk, b.v. rekeningblocs,
sets, (zelfdoorschrijvend), enveloppen, briefpapier enz. is ook
een onderdeel van het drukwerkpakket wat wij voor U kunnen verzorgen. Belt U 08303-8236 of
komt U eens langs, zodat wij U
geheel vrij bi ijvend alle gewenste
inlichtingen kunnen geven.

Autooodrijf

Al Uw drukwerkwordt door ons
volledig verzorgd. Voor Uw familiedrukwerk, zoals bij huwelijk,
geboorte, jubileum enz. hebben
wij een uitgebreide kollektie monsterboeken ter inzage. Zakelijk
drukwerk, b.v. rekeningblocs,
sets, (zelfdoorschrijvend), enveloppen, briefpapier enz. is ook
een onderdèel van het drukwerkpakket wat wij voor U kunnen verzorgen. Belt U 08303-8236 of
komt U eens langs, zodat wij U
geheel vrijblijvend alle gewenste
inlichtingen kunnengeven.

GEBR. JALINK
Rijndijk 35 -WESTERVOORT
Telefoon: 8737

VERKOOP NIEUWE AUTO'S
o.a. opel - datsun - citroën
OCCASIONS
met zes maanden garantie
ongeacht de te rijden km.

praat
met de vakman
van de rabobank
alshet
om verzekeringen
gaat.
--

Kabobank

de bank voor iedereen

