Sportpark Naederhuyse
Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort

De ballenvanger
nr 1 | 2011 - 2012

SCwestervoort.nl

Column van de voorzitter

Een jubileumseizoen

G

elegen aan de rand van het zwembad in het bloedhete Italië word ik er door de redactie aan herinnerd
binnen een week mijn voorwoord voor de Ballenvanger in te sturen. Alhoewel dus nog op vakantie weet
ik, op het moment dat ik dit schrijf, dat juist dit weekend de competitie weer begint.
Een nieuw en bijzonder seizoen, want we bestaan volgend jaar 75 jaar. Maar eerst nog even voetballen. Gelukkig zijn
we er in geslaagd de technische staf te versterken. Ook bij de jeugd zijn de meeste posities ingevuld, met dank aan de
grote inspanningen van de jeugdcommissie. Het is elk jaar weer een “hell of a job” om dat voor elkaar te krijgen.
De (voetbal)maatschappij verandert en we moeten daar als bestuur op inspelen. Zo werd bijv. op de slotdag van de
transferperiode in het betaalde voetbal een record aantal transfers afgesloten. En deze ontwikkeling zet zich ook door
in het amateurvoetbal. De clubbinding zoals die vroeger bestond, zwakt steeds verder af. Het bestuur heeft daarom
ideeën uitgewerkt die er bijv. toe gaan leiden dat we onze goed opgeleide jeugd ook voor de club kunnen behouden. Die
plannen hebben jullie al eerder kunnen lezen. We hebben er in het afgelopen seizoen ook een bijzondere Algemene
Ledenvergadering aan gewijd. Dat moet er voor gaan zorgen, dat het aantrekkelijker wordt om bij de selectieteams te
gaan of te blijven spelen. Het zal echter nog veel tijd en inspanning vergen om dat allemaal gerealiseerd te kunnen
krijgen. Gelukkig hebben we een goede naam bij het Westervoortse bedrijfsleven, want zonder die inbreng kunnen we
het financieel niet redden. Dat neemt niet weg dat we ook zelf flink zullen moeten bijdragen om één en ander tot een
succes te maken.
Over succes gesproken: de omtovering van kantine naar clubhuis is daar een prachtig voorbeeld van. Complimenten voor
een ieder, die daar zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd zijn zeker op zijn plaats. Op de donderdagavonden is het in
ieder geval weer”ouderwets” druk en gezellig.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen een mooi seizoen van kunnen maken. Een seizoen dat we volgend jaar met
een mooi jubileumfeest kunnen bekronen.
Ik wens een ieder in ieder geval veel sportief succes, maar bovenal veel voetbalplezier toe.
Gerrit Gudden, Voorzitter
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van de redactie
De start van het seizoen 2011-2012 is
alweer geweest. Dit jaar, een
bijzonder jaar voor sportclub, n.l. de
viering van het 75-jarig bestaan.
Verderop in deze Ballenvanger wordt
daar alvast iets over verteld.
Dit jaar hoopt de redactie weer vele
kampioenen te mogen begroeten, en
we wensen alle leden dan ook een
gezond en vooral sportief seizoen toe.
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Lidmaatschap
Adreswijziging, aan- en afmelding dient UITSLUITEND schriftelijk te geschieden via de heer: Hanny de Ruyter de
Wildt, ‘t Biezenweitje 44, 6932 HK Westervoort, e-mail: ruyter53@hotmail.com. Formulieren zijn verkrijgbaar in de
commissiekamer van Sc. Westervoort.
contributie
Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer v ermelden. Voor vragen: bel Riky Rothengatter, telefoon 311 9659.
contributie per	

maand

kwartaal

Champions League
F t/m D pupillen
C tm A junioren
Senioren miv 18 jaar
Werkende leden
Begunstigers/Donateurs
Trainingsleden
G-jeugdteam
G-team

€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 7,00
€ 10,50
€ 12,00

€
€
€
€

halfjaar	

38,60
€ 76,50
38,60
€ 76,50
41,60
€ 82,30
50,50
€ 100,00
			
			
€ 20,80
€ 41,20
€ 31,20
€ 61,80
€ 35,70
€ 70,60

jaar
€ 151,30
€ 151,30
€ 163,00
€ 197,90
€ 40,00
€ 40,00
€ 81,50
€ 122,20
€ 139,70

Gewijzigde contributies per 1-7-2011. Korting: kwartaal 1%, halfjaar 2%, jaar 3%

Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021
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Jubileum

cat’s column

75 jaar
SC Westervoort
1937 - 2012
Op 10 augustus 2012 is het 75 jaar geleden dat onze club is opgericht. Een
gebeurtenis waar wij volgend jaar uitvoerig stil bij willen staan. Omdat er
in het weekend van 10 tot 12 augustus Westervoort in Beweging plaats
vindt, zullen alle jubileumactiviteiten plaats vinden van vrijdag 17 tot en
met zondag 19 augustus. Wel zo handig want dan zijn de scholen weer
begonnen resp. de meeste vakanties zijn achter de rug en is de club ook
weer opgestart voor het nieuwe seizoen. Wij verzoeken iedereen bij het
plannen van wedstrijden e.d. met deze data rekening te houden. De
plannen worden nu uitgewerkt en in de volgende editie verder toegelicht
als ze concreet zijn vastgesteld.
Heb je nog een goed idee of suggestie: laat het ons weten voor
1 november. Dan kunnen wij dit wellicht in het programma inpassen.
Onlangs is de Grote clubactie weer gestart. De loten kosten € 3 per stuk en
maar liefst € 2,40 komt ten goede aan het Jubileum. Omdat de meeste
loten door de jeugdleden worden verkocht zal de opbrengst grotendeels
aan jeugdactiviteiten worden gespendeerd. Wij rekenen op een
enthousiaste inzet en een mooie opbrengst. De drie beste verkopers
worden beloond met mooie prijzen.
Oproep voor oude foto’s:
Ter gelegenheid van het Jubileum willen wij graag een boek uitbrengen.
Wij zoeken daarvoor fotomateriaal. En bij voorkeur elftalfoto’s. Met name
in de periode vanaf 1990 tot heden. Het zou fijn als deze foto’s digitaal
worden aangeleverd naar e-mailadres: jubileumcommissie@scwestervoort.nl??? Ook kun je bellen met Bert Jansen 06-51525055. Dan worden
middels een afspraak de foto’s opgehaald, gescand en vervolgens direct
weer teruggebracht. Ook kunt u met de foto’s op afspraak langskomen om
ze te laten scannen.
Namens de Jubileumcommissie: Bert Jansen

Kort Nieuws

●	Hebt u ze al gezien, de nieuwe zilverkleurige bloempotjes in
de kantine!!! Deze zijn gesponsord door ‘Coop’ Korte Griet te
Westervoort. Met dank aan Marco Willems.
●	Inleverdatum kopij Ballenvanger nr. 2 dinsdag 15 november
2011.
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Zomer!!! Of was
het misschien
toch herfst

H

et zou maar zo kunnen dat ze zich daarboven
verschrikkelijk hebben vergist. Eigenlijk mag het de
naam zomer niet hebben. Jeetje, jongens wat een weer hebben we
gehad in de laatste paar maanden, voor alle in Nederland
verblijvende vakantiegangers. Die hebben toch wel vette pech
gehad.
Maar daarentegen hebben de naar het buitenland gaande
vakantiegangers wel redelijk weer gehad, ik zie namelijk toch wel
wat bruine snoetjes rondlopen.
Maar tijdens jullie afwezigheid is er hier toch wel het één en ander
gebeurd. Zo kan je in de kantine zien, dat het nu toch wel aardig
klaar is, er staat inmiddels nieuw meubilair binnen, raamdecoratie
hangt, achter de bar is het ruimer geworden doordat de hoek van
de bar is verplaatst, zodat je een groter werkoppervlak hebt voor de
dames en de heren achter de bar, die jullie in het nieuwe voetbal
seizoen weer gaan voorzien van koffie en thee en andere
versnaperingen.
Maar zo ook is er weer een groepje mensen bezig geweest dat de
tassen met wedstrijdshirts weer compleet probeert te maken, en het
materiaal zoals ballen, waterzakken, bidons en trainingshesjes…
wat mij brengt op het volgende.
Die trainingshesjes, lieve trainers en leiders/sters… die kan je
wassen, ja zeker die kunnen gewoon in de wasmachine en in de
droogtrommel, dus verzoek aan de begeleiding, was die dingen
tussendoor een keer vooral na een regenbui, en stop ze niet nat en
vies terug in het ballenhok.
Dus lieve mensen ook als je de spullen inlevert aan het eind van een
seizoen, zou het prettig zijn als jullie de spullen gewassen inleveren,
dat scheelt een hoop werk.
Voor de rest gaan we er met zijn allen een super seizoen van maken,
met veel doelpunten, en weinig blessures.
Door: Catherine
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sponsorinterview

Professionele structuur
bij Sportclub via BASN
In Ballenvanger nr. 4 van het afgelopen seizoen heeft het bestuur aangekondigd een businessclub te
willen oprichten. Inmiddels is die businessclub met de welsprekende naam Business Associates
Sportpark Naederhuyse (BASN) actief. Dit leek de redactie daarom een goed moment om met de
bestuursleden van de b usinessclub te praten over achtergronden, ideeën en beweegredenen.
Voorzitter is Jos Jansen, iemand die zijn sporen binnen Sportclub (en daarbuiten!) al lang verdiend
heeft en geen v erdere introductie behoeft. Penningmeester is Edwin Peters, een icoon binnen onze
vereniging en bovendien ook iemand die bij iedereen bekend is (ten tijde van het interview was Edwin
overigens met vakantie). Het bestuur van de businessclub wordt gecompleteerd door Frank van Eldik,
het commerciële brein van BASN en ondanks een stevige Sportclubachtergrond voor de meeste leden
waarschijnlijk minder bekend. Daarom stelt de redactie eerst Frank voor.
Frank (39), een geboren en getogen Arnhemmer, woont met zijn vriendin
en zoontjes Luke (4) en Jim (1) in de Schuytgraaf in Arnhem. Frank is sinds
10 jaar actief bij Sportclub en heeft een korte periode in Westervoort
gewoond. De reden voor hem om lid van Sportclub te worden zal voor de
meesten van ons herkenbaar zijn: de spontaniteit van de club. “Je wordt
snel opgenomen, bovendien zijn bij Sportclub veel mensen die er iets van
willen maken en open staan voor diegenen die hun steentje bij willen
dragen”.
Hij is met voetballen in het 3e elftal van Sportclub begonnen, heeft lang in
het 5e gespeeld en is uiteindelijk 3 jaar geleden als voetballer gestopt.
Veel blessures (met name de knieën) en botslijtage dwongen hem
daartoe. Vervolgens is hij trainer geworden en heeft momenteel het 2e
elftal van Sportclub onder zijn hoede.
Frank is benaderd met onder meer de insteek, de activiteiten van de
vroegere sponsorcommissie te structureren en naar een hoger niveau te
tillen. Oorspronkelijk afkomstig uit de herenmode, heeft hij vanuit zijn
achtergrond bij Vitesse, waar hij 3 jaar als account manager van de commerciële afdeling gewerkt heeft, verstand van (commerciële) zaken en
bovendien de noodzakelijke contacten. Momenteel werkt Frank als
manager bij een IT-bedrijf in de Meern (Utrecht).
Wat tijdens het interview opvalt, zijn de gedrevenheid en bezieling, die uit
zijn woorden spreken en de betrokkenheid bij Sportclub.
Waarom is gekozen voor de oprichting van BASN?
Met de BASN willen we de sponsoring structureren en naar een hoger
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niveau tillen. Zo’n structuur inbouwen, waardoor naar alle partijen toe
duidelijkheid ontstaat, is belangrijk en zorgt voor herkenbaarheid. We
willen als BASN een goede en gezonde businessclub neerzetten en
daarmee een netwerkplatform aan onze sponsoren aanbieden. Daarmee is
sprake van een win-win-situatie voor Sportclub en de sponsoren: de
laatsten krijgen een platform en Sportclub ontvangt daarvoor sponsor
bijdragen.
Wat wordt er met die bijdragen gedaan?
Sportclub kan met de opbrengsten het voetbal op een hoger niveau
brengen. Daarmee kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat elftallen
over de best mogelijke, gekwalificeerde trainers beschikken. En dan niet
alleen de selectie-elftallen, maar alle elftallen! De sponsoring moet
Sportclub in staat stellen het algemene niveau te verhogen, waarbij alle
elftallen dezelfde filosofie uitdragen. Daardoor wordt de uitstraling
vergroot, waardoor het aantrekkelijk is en blijft om bij Sportclub te
voetballen. Bovendien wordt tegelijkertijd de binding met de club
vergroot. En als deze structuur met businessclub eenmaal verankerd is in
de Sportclubgemeenschap en zich bewezen heeft, zullen meer mensen
gaan deelnemen. Dat vergroot de betrokkenheid nog meer.
Welke initiatieven ontwikkelen jullie verder?
Dat zijn er te veel om hier op te noemen, maar een aantal in het oog
springende zijn de volgende:
- drie van onze elftallen gaan op trainingskamp naar Turkije, namelijk het
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kaart b rengen van wat er leeft binnen de club en het opzetten en u itvoeren
van enquêtes kun je zo uitstekend regelen. Maar ook de k antinecommissie
bijvoorbeeld moet aanwas krijgen.
- trainers gaan we ook zelf opleiden volgens het train-the-trainer-concept.
- ook het kledingplan, waarbij alle teams elk tweede seizoen nieuwe
tenues krijgen, past in het streven Sportclub nadrukkelijk op de kaart te
zetten.
Uiteindelijk vergroot je door alle hier genoemde zaken de betrokkenheid bij
en de aantrekkingskracht van Sportclub!
Het bovenstaande klinkt fantastisch, maar kost waarschijnlijk
heel veel vrije tijd. Waarom doet de BASN dit?
Als bestuursleden van de BASN weten we alle drie, dat Sportclub leeft bij
de leden en dat veel mensen er wat van willen maken. Dat willen wij graag
ondersteunen. Wij zijn alle drie bovendien types die niet alleen ergens iets
van vinden en dan wat blijven roepen, wij pakken dat vervolgens dan ook
op en doen het gewoon. Dan moet je natuurlijk tijd investeren, maar als
het lukt, staat er ook wat!

Jos Jansen, voorzitter.

1e en 2e en ook de Dames 1. Een ongekend succes, want welke andere
club in Nederland is in staat zo iets te organiseren?
- we gaan een voetbalmiddag organiseren waarbij ondernemend
Westervoort uitgenodigd wordt. Vitesse gaan we daarbij betrekken door
het uitnodigen van selectiespelers, dat maakt zo’n middag erg
aantrekkelijk. Door de contacten van Frank hebben we daar een goede
ingang.
- er zal een communicatieproject opgestart worden. Daardoor hoeven we
minder zelf te doen en bereiken we meer, omdat meer mensen binnen de
club actief zijn.
Belangrijk vinden wij in dit verband te kijken naar wat onze jeugdspelers
na hun middelbare school gaan doen: wat gaan ze studeren? Dat gaan we
nu in kaart brengen. Binnen de club volgen veel jeugdleden hoger
onderwijs. Iemand die bijvoorbeeld Organisatiemanagement studeert,
kun je inschakelen als er zaken georganiseerd moeten worden. Ook in
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Die laatste opmerking vormt een mooie overgang naar de
afsluitende vraag: waarom lukt dit initiatief met de BASN?
Daar kunnen we een heel kort antwoord op geven: door visie, ambitie en
uitstraling.
Onderhuids hebben deze initiatieven er al lang ingezeten binnen de
Sportclubgemeenschap. Dat merkte je heel duidelijk tijdens gesprekken.
Mensen wilden dat het anders zou gaan, maar het is psychologisch gezien
moeilijk om uit een vicieuze cirkel te komen. Wij geven met deze opzet een
nieuwe en duidelijke richting aan.
Door: Gert
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Jeugdcommissie

“Nou… vooruit dan maar! Ik denk niet dat het iets voor mij is,
maar wil het wel proberen.”
Al jaren zeurt Ronald Schoonbeek of ik niet iets binnen de Jeugdcommissie wil doen. Maar altijd kwam ik nog weg met, dat ik al
trainer of leider was. Komend seizoen niet, dus heb ik maar “Ja”
gezegd.
Ik word E-coördinator en val met mijn neus in de boter. Het is half mei en
de teamindelingen voor komend seizoen moeten worden gemaakt. Omdat
ik lang niet alle jongens ken, maak ik een rondje langs de velden; ik wil
wel weten waar ik over praat. Om een indruk te krijgen van hun voetbal
capaciteiten, kijk ik wedstrijden en trainingen en praat met trainers. Met
de beschikbare informatie uit eigen waarneming, de schriftelijke
rapporten van de trainers en hun adviezen, de mening van de Technische
Commissie, de opmerkingen van de Technisch Jeugdcoördinator (slechts in
een enkel geval ) en de kijk van mijn mede Jeugdcommissieleden kan het

grote gepuzzel beginnen. Er zijn spelertjes die niet of juist weer heel graag
met ‘n ander kind in één team willen, er zijn trainers die graag kinderen er
wel of niet bij willen hebben, er moet rekening gehouden worden met
een goede verdeling tussen 1e en 2e jaars E-spelers, er moet gekeken
worden naar posities in het team (keeper, spits, verdediger) en dat alles
om ervoor te zorgen dat ieder kind op zijn of haar niveau lekker kan
voetballen. Er worden heel wat uurtjes overlegd maar we slagen er in de
circa 50 voetballers geboren in 2001 en 2002 zorgvuldig over 5 teams te
verdelen (met een paar kinderen op de reservelijst voor ’n E6). Ook zijn al
voor bijna alle teams trainers gevonden.
Een aantal ouders heeft vragen of opmerkingen over deze indeling en één
jongen stapt over naar een andere vereniging, omdat wij, gelet op zijn
indeling, klaarblijkelijk niet zien dat het een groot talent is. Er moeten
weer verschuivingen plaats vinden. Dan breekt de vakantie aan; rust, de
indeling staat.
Het blijkt echter een bedrieglijke rust, want als de trainingen weer
beginnen, komen ook de problemen weer. Een speler vraagt overschrijving
aan, iemand waarvan wij dachten dat hij keeper was wil niet meer keepen
en ook blijkt nu dat er meer spelers ontevreden over hun indeling zijn. Er
zijn ook ’n paar voetballertjes bijgekomen, maar omdat er onvoldoende
aanwas is voor een E6, gaan we met (bijna) allemaal teams van 10 spelers
aan de competitie beginnen. Kunnen we toch zoveel mogelijk kinderen
een balletje laten trappen….. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om.
De trainersposities zijn jammer genoeg nog niet allemaal bezet.
Een heel gedoe dit allemaal en dan te bedenken dat ik verantwoordelijke
ben voor ‘maar’ 5 teams, en Sc Westervoort 24 (?!) jeugdteams heeft, en
dat de teamindeling niet het enige is, dat geregeld moet worden. Want we
hebben naast spelers voor alle teams ook trainingsmateriaal (ballen,
pionnen, hesjes, doelen met netten), een veld en een (schone) kleedkamer
(met warme douche) nodig. En leiders en trainers, die ook allemaal weer
opgeleid of (technisch) begeleid moeten worden. Om van de wedstrijd
kleding nog maar te zwijgen; het nieuwe kledingplan zorgt voor veel extra
werk voor de Jeugdcommissie. En dat zijn maar 5 mensen…..
Misschien is het ook niets voor jou. Maar wil je het wel proberen?
Door: Rob Gerretzen
E-Coördinator Jeugdcommissie

scwestervoort.nl
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chatten

Marciano, speler A1

b@llenv@nger zegt:
Hoi Marciano, vind je het leuk om in de Ballenvanger te komen?
Marciano zegt:
Hoi Catherine, ja dat vind ik zeker leuk.
b@llenv@nger zegt:
Oké, dan gaan we maar eens beginnen met het ge-chat.
Wanneer ben je eigenlijk begonnen met voetballen?
Marciano zegt:
Ik ben begonnen met voetballen in de C2 als eerstejaars C
b@llenv@nger zegt:
Weet je nog wie toen jouw trainer was?
Marciano zegt:
Mijn trainers van toen waren Mike van de Hurk en Andrew Benders.
b@llenv@nger zegt:
En op welke positie speel je?
Marciano zegt:
Mijn positie is in de voorhoede, meestal aan de buitenkant sinds
2 jaar.

b@llenv@nger zegt:
Zou je niet al in het eerste willen spelen?
Marciano zegt:
Tuurlijk zou ik graag in het eerste elftal willen spelen maar als derde
jaars is het wel een uitdaging om de groep op sleeptouw te nemen en ik
zou daar zelf ook veel van leren!
b@llenv@nger zegt:
Ja, dat heb je goed. Hoe vind je trouwens de veranderingen in de
kantine?
Marciano zegt:
Het is heel mooi geworden, vind ik! Het staat allemaal heel netjes.
Complimenten voor het harde werk.

b@llenv@nger zegt:
Doe je verder ook nog iets anders bij sportclub?
Marciano zegt:
Ja zeker weten, ik draai bardiensten af en toe op de zondag. En ik
loop mijn stage bij de C1, ook ben ik fulltime bierdrinker op zaterdag
en zondag.

b@llenv@nger zegt:
Ja, de groep mensen die dat heeft gedaan, heeft daar heel veel werk
mee gehad.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Marciano zegt:
Ja, dat wil ik nog wel, ik wil graag René Lubbers nog even bedanken
voor de 2 jaren in het A1. In deze 2 jaren heb ik het meest geleerd. Ook
wil ik Bram (BramMosS) bedanken, zonder hem had ik dit gesprek niet
gehad! Ha, ha.

b@llenv@nger zegt:
Ha, ha, dat is gezellig, zowel voor als achter de bar. In welk team
speel je nu dan?
Marciano zegt:
Zelf speel ik voor het 3de jaar in het A1.

b@llenv@nger zegt:
Ha, ha, heb je goed gezegd!!!
Dan wil ik je bedanken voor het gezellige chatje!!!
Marciano zegt:
Geen dank! Ik vond het ook erg gezellig!!
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In de schijnwerpers

Erik Thuss - F3
Deze editie in de schijnwerpers zijn we bij Erik Thuss thuus. De vrolijke blonde krullenbol uit de F3. Hij
vindt voetbal belangrijk, maar gezelligheid nog veel belangrijker. Dat bleek ook uit het interview, een
dag na zijn eerste training. Want giebelende Erik zat maar liefst met twee vrienden, zijn broer, zijn
moeder en de Ballenvanger om tafel.
1. Kun je je in het kort voorstellen?
Ik ben Erik Thuss, 8 jaar oud.
2. Waar woon je?
Kerkstraat 50 in Westervoort.
3. Woon je graag in Westervoort?
Ja, want ik doe veel buiten spelen met mijn vrienden.
4. Hoe ziet jullie gezin eruit?
Ik ben thuis met mijn vader John, moeder Corine en broer
Jan. Onze hond Guus is op mijn verjaardag dood gegaan.
5. Op welke school zit je en in welke klas?
Basisschool de Brug, in groep 5. Bij meester Tom en juf Maike.
6. Wat wil je later worden?
Vrachtwagenchauffeur!
7. Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Ja, ik speel veel met Lego. Het mooiste wat ik ooit gemaakt
heb, is een huis van Lego.
8. Hoe zou je je karakter omschrijven?
Dat weet ik niet… Lief, maar soms ook stout. Want dan doe
ik scheldwoordjes zeggen en schoppen en slaan. Maar niet op
het v oetbalveld.
9. In welk elftal speel je?
Ik speel in de F3. Gisteren (de dag voor het interview) heb ik
net mijn eerste training gehad
10. Op welke positie speel je het liefst?
In het veld sta ik in de goal, ik ben keeper. En anders in de
verdediging.
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11. Wat zijn je sterke en zwakke voetbalkwaliteiten?
Verdedigen en keepen, kan ik het beste. Maar minder goed ben ik in
overschieten en de bal afpakken.

18. Wat is fijner? Kunstgras of gewoon gras?
Kunstgras, want dan krijg je niet zoveel gras op je knieën als je
uitglijdt.

12. Wie zitten er allemaal in je team? Vrienden?
Twee teamgenoten zitten in mijn klas, ik zit bij een oud klasgenootje
en de rest ga ik leren kennen.

19. Zit er nog meer voetbaltalent in de familie?
Mijn neef Mike Geurts kan goed voetballen, maar die zit bij AVW. Mijn
opa kon dat ook wel goed.

13. Wie zijn de trainers van jouw team?
Kimberly Hengelman en Michel Lubbers.

20. Wat is je favoriete club?
Ajax en Vitesse.

14. In welke elftallen heb je nog meer gespeeld?
Heel kort in de Champions League, en vorig jaar in de F4.

21. Naar welk Tv-programma kijk je graag?
Phineas and Ferb (oke!) en Toen was geluk heel gewoon.

15. Hoe ging het afgelopen seizoen?
Goed! Want we zijn kampioen geworden in de winter. (Erik liet
natuurlijk meteen zijn beker zien).

22. Wil je als afsluiting van dit interview nog iets kwijt aan de
lezers van De Ballenvanger?
Weet ik niet
- Moeder Corine: Misschien dat je hoopt dat het alle moeders bespaard
blijft om buiten in de regen te staan kijken?
Nee, regen is leuk, dan zweet ik niet.

16. Wat is er leuk bij Sportclub en wat zou er beter kunnen?
Dat weet ik niet zo goed. Ik kwam bij Sportclub omdat Tycho Gerretzen
mij vroeg.
- Moeder Corine: Ja natuurlijk wel, de sfeer!

Door: Sjoerd

17. Was je liever naar AVW gegaan?
- Moeder Corine: Ha, ha, dat mocht hij niet van mij.

Vrijwilligers
Laura Matser en achter haar Aafke Kemper zijn op
z aterdag 17 september als vrijwilliger actief geweest
in de keuken, getuige deze foto.
(Volgens hen is vrijwilligerswerk bij Sportclub
hartstikke leuk).
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selectie

Een nieuw seizoen, Een
nieuwe selectie
Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen. De eerste wedstrijden zitten erop. Niet alleen het seizoen
is nieuw. Ook binnen de selectie is er het één en ander veranderd. Een aantal spelers heeft de selectie
verlaten, maar daarnaast zijn er zowel nieuwe spelers als stafleden aan de selectie toegevoegd. Hier
volgt een korte blik van de stafleden op de selectie en haar toekomst.
Om te beginnen is Bob Hartemink terug als trainer van het eerste elftal. Hij
was vorig jaar al trainer geweest van ons eerste elftal, maar kon toen om
privéomstandigheden het seizoen helaas niet afmaken. Bob was blij
verrast toen hij te horen kreeg dat zowel de spelers als de club hem graag
opnieuw aan het roer van het eerste elftal zagen. Aangezien zowel het
eerste elftal als Bob zelf in rustiger vaarwater verkeren, heeft hij besloten
om weer aan de slag te gaan bij het mooie Sportclub Westervoort. Tot het
moment van schrijven heeft hij zeker geen spijt van zijn beslissing.
Integendeel, de groep waarmee hij nu meermaals per week op het veld
staat, is naar zijn mening één van de meest fijne spelersgroepen om mee
te werken. De toekomst moet een stabiele en gestructureerde selectie
weergeven. Eind augustus was men nog bezig met het samenstellen van
de leiders voor het eerste elftal, maar met deze vernieuwde en fijne groep
moet dat geen problemen opleveren. Oud-trainer van het eerste elftal Rolf
Oostinga blijft de club verrijken door plaats te nemen in de Technische
Commissie.
Ook het tweede elftal kent een groot aantal nieuwe gezichten. De oude
staf is geheel vernieuwd. De trainers Frank van Eldik en Jeroen Tacke
nemen het stokje over van Berry van Dillen, die afgelopen jaar met een
vervelende rugblessure een deel van het seizoen moest missen. Leidster
Karin Gorel wordt opgevolgd door Michel Nass. De nieuwe technische staf
ziet het als een uitdaging om de spelersgroep een goed en leuk seizoen te
laten draaien, ze individueel beter te maken en ze dichter bij het eerste
elftal te brengen. Door de afwezigheid van een trainer de laatste periode
hopen zij de groep de aandacht te kunnen bieden die ze verdient. De
ambitie van de heren komt om de hoek kijken wanneer gevraagd wordt
naar de toekomst. “Als het aan ons ligt maken we het proces af waar we op
31 juli mee gestart zijn en eindigt dit binnen 2 jaar met een
kampioenschap. Wat er na die 2 jaar gebeurt, zien we dan wel weer.
Belangrijkste op dit moment is de ontwikkeling van het tweede elftal als
team en de spelers individueel. Er zit nog voldoende rek in, dus kunnen we
daar druk genoeg mee zijn”, aldus het trainersduo. De uitdaging ligt
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v olgens hen in het feit dat de spelersgroep een andere speelwijze gewend
is dan de trainers willen hanteren. Het is de bedoeling dat de spelers straks
zo ver mogelijk van de goal af spelen en proberen waar het kan vooruit te
lopen en meteen druk te zetten bij balverlies. Dit vergt tactisch vermogen,
durf, discipline, vertrouwen en een goede conditie. Om dit te bereiken
wordt hard getraind. Er is al zeker sprake van vooruitgang.
Zojuist zijn beide selectieteams apart aan bod gekomen. De stafleden van
de selectie hebben echter een goede samenwerking tussen beide teams
hoog in het vaandel staan. Omdat de trainers en leiders allemaal een
verleden bij de club hebben, weten zij als geen ander wat er afgelopen
jaar nog niet goed ging. Het creëren van eenheid is daar een voorbeeld
van. Meer dan dat wordt er niet achterom gekeken, maar alleen nog
vooruit. De gesprekken die de stafleden voor het seizoen hebben gehad
waren zeer positief. Het staat buiten kijf dat er weer een eenheidsselectie
wordt gecreëerd. De woorden liegen er niet om: “Een speler van 1 die met
2 mee moet doen, zal super gemotiveerd moeten zijn om zijn plek bij 1
weer te veroveren door een goede wedstrijd te spelen. Maar ook
andersom: een speler van 2 moet trots zijn als hij een keer met 1 mee mag
doen. Sterker nog: dat moet zijn drive zijn!” En zo is het maar net.
Bent u liefhebber van het spelletje en geïnteresseerd om op een of andere
wijze iets te betekenen voor de selectie? Zoals hierboven is beschreven zijn
de stafleden van de selectie ambitieus en is de huidige jonge spelersgroep
een genot om mee te mogen werken. Zij laten vooral hun voeten spreken.
Breng eens een bezoekje aan ons sportpark of neem op andere wijze
contact met ons op. Het tweede elftal speelt haar thuiswedstrijden in de
ochtend om 10.00 uur en het eerste elftal heeft haar voorkeurstijd
ingesteld in de middag om 14.00 uur.
Door: Joris
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Uitgelicht

Quiz: Hoe goed ken jij de spelregels
van het veldvoetbal?
De KNVB heeft de spelregels van het veldvoetbal gepubliceerd voor dit seizoen. Wat is er nu leuker dan een quiz?! Test je eigen kennis
over de spelregels, maar ook die van anderen. Wie kent de spelregels het beste zonder ze eerst op te zoeken? Als je niet in dit boekje
schrijft, dan kun je anderen ook de test laten doen. Pak een pen en papier en doe de quiz! Veel succes!
De antwoorden van de vragen staan op pagina 35. Daar kun je de antwoorden controleren. Ook staat er wat meer informatie over de betreffende
spelregel(s). Wil je echt alles weten over de spelregels voor het veldvoetbal van de KNVB? De gehele lijst is online te vinden!
1.	Wat is de minimale hoogte van een hoekvlag?
A. 1,00 meter
B. 1,25 meter
C. 1,50 meter
D. Er is geen minimale hoogte vastgesteld
2.	Wat moet de scheidsrechter doen als blijkt dat er een extra
persoon op het veld staat bij een doelpunt?
	A. Het doelpunt moet worden goedgekeurd als de extra persoon niet
ingreep in het spel of bij het team hoort dat het doelpunt tegen
kreeg.
B.Het doelpunt moet goed worden gekeurd als de extra persoon
ingreep in het spel en bij het team hoort dat het doelpunt scoorde.
C. Het doelpunt moet altijd worden afgekeurd.
D. Het doelpunt moet altijd worden goedgekeurd.
3.	Hoeveel spelers van een elftal moeten er minimaal in het veld
staan om de wedstrijd te beginnen?
A. 6 spelers
B. 7 spelers
C. 8 spelers
D. 9 spelers
4.	Mag een speler met sieraden en veld betreden?
A. Ja, maar alleen als ze van rubber of plastic zijn.
	B. Ja, maar alleen als ze zijn afgedekt (met tape bijvoorbeeld).
C. Ja, maar alleen als ze van religieuze aard zijn.
D. Nee, je mag helemaal geen sieraden dragen.
5.	De scheidsrechter fluit voor een vrije trap.
Waarom steekt hij zijn hand recht omhoog?
A. Hij heeft verzorging nodig.
B. Hij zwaait naar een bekende langs de zijlijn.
C. Hij geeft aan dat het een directe vrije trap is.
	D. Hij geeft aan dat het een indirecte vrije trap is.
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6.	Wat gebeurt er als er wordt gefloten voor buitenspel?
A. Het andere team krijgt een indirecte vrije trap op de plek waar
de speler stond toen de bal werd gespeeld.
B. Het andere team krijgt een indirecte vrije trap op de plek waar
de speler stond toen er werd gefloten.
C. Het andere team krijgt een directe vrije trap op de plek waar
de speler stond toen de bal werd gespeeld.
D. Het andere team krijgt een directe vrije trap op de plek waar
de speler stond toen er werd gefloten.
7.	Waarvoor wordt geen gele kaart toegekend door de
scheidsrechter?
A. Een tegenstander of ander persoon bespuwen.
B. Het rekken van tijd tijdens een spelhervatting.
C. Herhaaldelijk de spelregels overtreden.
D. Niet de vereiste afstand in acht nemen bij een inworp, vrije trap of
hoekschop.
8.	Wat gebeurt er als een speler een directe vrije schop ineens in
eigen doel schiet?
A. Er komt een doelpunt voor de tegenpartij.
B. De vrije schop moet opnieuw worden genomen.
C. Er komt een hoekschop voor de tegenpartij.
D. Er komt een vrije schop voor de tegenpartij.
9.	Wat gebeurt er als een speler een indirecte vrije schop ineens in
het doel van de tegenpartij schiet?
A. Er komt een vrije schop voor de tegenpartij.
B. Er komt een doelschop voor de tegenpartij.
C. De vrije schop moet opnieuw worden genomen.
D. Er komt een scheidsrechtersbal.
10.	In welke situatie kan er sprake zijn van buitenspel?
A. Een inworp op de helft van de tegenstander.
B. Een pass naar een speler op eigen helft.
C. Een doeltrap tot op de helft van de tegenstander.
D. Een lange bal voor de spits richting het doelgebied van de t egenstander.
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D3

Spelers D3 - seizoen 2011/2012: Roy van den Berg, Lorenzo de Bie, Merel Burgers, Remco Bus,
Niek Dorrepaal, Joran Haring, Mike Jeltema, Mylica de Jong, Rens Kierkels, Wendie van der Meij,
Michael Römer, Taha Shakeel, Lars Wigman en Luuk Wolsink.

website

Onze website:
meer dan alleen
maar nieuws
Hij is er al weer een tijdje: de website van onze vereniging. De
website is gemaakt voor alle leden en geïnteresseerden van
Sportclub Westervoort. Door regelmatig dingen aan de website
toe te voegen proberen we de website aantrekkelijk en
up-to-date te houden. Je vindt er onder andere
wedstrijdverslagen, foto’s, een agenda, het laatste nieuws en
teamstatistieken, zoals programma’s, standen en uitslagen.
Lang niet iedereen weet dat je gewoon je eigen wedstrijdverslag kunt
opsturen. Deze komt dan op de website te staan. Niet alleen op de
startpagina, maar ook op de teampagina. Elk team heeft een eigen
pagina. Daarop staat allerlei informatie over het team: de teamfoto, de
trainingsgegevens, de spelers, de begeleiders, de stand, het programma,
de uitslagen en ook de wedstrijdverslagen. Even een tip: zet je
teampagina bij je favorieten! Als er informatie op de pagina ontbreekt,
dan kun je dat aan ons doorgeven. Wat je ook kunt doorgeven zijn
activiteiten, zoals oefenwedstrijden. Deze wedstrijden worden dan in de
agenda gezet. In die agenda vind je ook vergaderingen en andere
activiteiten, zoals toernooien of bingo in het clubhuis bijvoorbeeld.
Op de website is ook informatie te vinden over de geschiedenis van de
vereniging, de sponsoring, het bestuur, de commissies en nog veel meer.
Zelfs de digitale versie van dit mooie clubblad is er te vinden. Het is dus
tijd om de website eens wat beter te gaan bekijken!
De één vindt de website helemaal top en de ander zou hier en daar liever
iets anders zien. We zijn altijd blij met tips, want zo kunnen we de
website verbeteren. Hieronder zie je de link naar de website en het
e-mailadres waar je naartoe kunt mailen. Je kunt mailen voor informatie
of tips, maar ook voor het toevoegen van agendapunten, verslagen of
teamgegevens.
Website: www.scwestervoort.nl
E-mail:
website@scwestervoort.nl
Door: Joris
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Blikvanger

Nicole Stevens
Nicole, stel je zelf eens voor!
Ik ben dus Nicole Stevens – Evers en ben 33 jaar.
Wat is je achtergrond?
Mijn vader is Wim Evers en mijn moeder Dinie Evers. Helaas is zij op 8
september 2005 overleden na 5 jaar ziek te zijn geweest, ik mis haar nog
iedere dag.
Hoe ziet je gezinssamenstelling eruit?
Ik ben in 2006 getrouwd met Marc Stevens en we hebben een lieve
dochter van 20 maanden, Lieke.
Hoe is de liefde voor de club ontstaan?
Doordat mijn vader al voor sportclub actief was in het hoofdbestuur en
mijn moeder de gasten ontving op zondag in de bestuurskamer
(de tegenstanders voor de wedstrijd van het eerste).
Dus moest ik natuurlijk mee op zondag, en ja dan ben je kind aan huis en
van het één komt het ander.
Wat doe jij dan nu bij sportclub en hoelang doe je dat al?
Ik ben de stem… de stem die op zondag de stand omroept, de stem die

omroept welke wedstrijd wordt gespeeld, maar ook bel ik in de rust en na
de wedstrijd de tegenstander op om de stand door te geven. En ik doe
dat nu al 15 jaar.
Wat doe je voor werk, en is dat goed te combineren met je gezin?
Ik zit in de catering, ik doe dat op een Rijn/IJssellocatie, dus in de kantine
van een school, en Lieke wordt tijdens mijn werk goed opgevangen door
familie.
Terugkijkend op 15 jaar, welke gebeurtenissen zijn je bij
gebleven?
Wat ik erg indrukwekkend vind, is dat als je 1 minuut stilte moet
aankondigen als er iemand is overleden, bv toen mijn eigen moeder was
overleden, en dit zijn toch wel heel erg emotionele momenten.
Wil je zelf nog wat kwijt?
Ha,ha, o ja hoor genoeg, maar dat hou ik voor me zelf.
Wel vond ik het erg leuk om nu in de Ballenvanger blikvanger te komen!!!
Dan wil ik jou bedanken voor het gezellige gesprek bij jou in de tuin.
Door: Catherine
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De stelling
Een vaste rubriek in de Ballenvanger is: De Stelling.

Profvoetballers met riante salarissen
moeten een deel afstaan aan goede doelen
Edwin Grob
Ik heb problemen met het moeten. Profvoet
ballers zouden m.i. zeker over sociaal bewustzijn
moeten beschikken. Ze zitten in een luxe positie
en moeten zich dat realiseren. Ik vind dat ze een
voorbeeldrol hebben; zo zouden ze bij
evenementen als bijvoorbeeld een G-toernooi
aanwezig kunnen zijn.

Pelle Gerretzen
Helemaal mee eens!

Boy Bischoff
Als iedere voetballer dat doet, kunnen meer
goede doelen gerealiseerd en ondersteund
worden. Ook al zou iedere speler in de Eredivisie
maar € 1000, - afstaan…

Hans Thijssen
Ik ben het er mee eens. Voetballers hebben
soms absurde salarissen, denk maar aan Eto’o.
Een deel van het geld moet terugvloeien naar de
bron, waar je alles aan te danken hebt.

Frank Schoonbeek
Ik ben het er mee eens. Voetballers krijgen
genoeg en ze vervullen een voorbeeldrol.
Misschien is het een goed idee een stichting in
het leven te roepen waarin spelers een deel van
hun salaris afstaan. Die stichting kan dan kijken
naar welke doelen dat geld gaat.
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Ronald Weiss
Ik ben het er ook helemaal mee eens, de
bijdrage zou alleen afhankelijk van het salaris
moeten zijn. De hoogte van de bijdrage zou
progressief moeten zijn: iemand die veel
verdient, moet ook meer afstaan. Mooier zou
het trouwens zijn, als profvoetballers actief
deelnemen aan activiteiten zoals een
G-toernooi.
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Team in het voetlicht

Onze D3: vooruitblik op het
nieuwe seizoen
In week 34 zijn voor ons de trainingen weer van start gegaan.
Voorafgaand aan de eerste training van het nieuwe seizoen,
hebben wij (als begeleiding van de D3) eerst in de kleedkamer een
korte introductie gehouden voor alle spelers en hun ouders.
Enerzijds ter kennismaking, anderzijds om alvast iedereen zoveel
mogelijk te informeren en om aan te geven wat wij van elkaar
tijdens dit seizoen mogen verwachten.
Ter voorbereiding op de najaarscompetitie staan er voor ons een tweetal
oefenwedstrijden op het programma. De eerste oefenwedstrijd wordt
onderling gespeeld tegen onze eigen D4. De tweede oefenwedstrijd spelen
wij bij AVW ’66 tegen hun D2. Na deze oefenwedstrijden is er dan nog ruim
een week de tijd om te werken aan de punten die tijdens de oefen
wedstrijden naar voren zijn gekomen. Ten opzichte van een training leidt
een wedstrijd immers vaak tot andere/nieuwe inzichten.
Onze eerste wedstrijd in de najaarscompetitie staat gepland voor zaterdag
10 september. Wij spelen dan uit tegen Concordia (D4) in Wehl. Zoals wij
het nu zien, hebben wij een goede mix van eerste- en tweedejaars
D-spelers. Wij gaan er vanuit dat wij met deze enthousiaste groep jongens
en meiden én hun ouders er met z’n allen weer een leuk seizoen van gaan

maken. De mogelijkheden voor een goed sportief resultaat zijn zeker
aanwezig, maar het plezier - van iedere speler afzonderlijk en bovenal als
team - staat bij ons zeker op de eerste plaats!
Graag vermelden wij hierbij nog even dat de ondersteuning vanuit de
jeugdcommissie ook dit seizoen weer bijzonder goed is. Wij weten dat hier
heel veel vrije uren van een groep enthousiaste vrijwilligers in zitten.
Dankzij deze vrijwilligers (en natuurlijk alle andere vrijwilligers binnen
Sportclub Westervoort) beleven heel veel kinderen ontzettend veel plezier
aan het voetballen bij onze club. Dat mag wat ons betreft best eens extra
onder de aandacht worden gebracht.
Naschrift redactie
De D3 is intussen zeer succesvol in oefenwedstrijden geweest. De eerste
(onderlinge) oefenwedstrijd tegen de D4 werd met 3-2 gewonnen. De tweede
oefenwedstrijd speelden zij (als vierdeklasser) in een aangepaste opstelling
bij AVW ’66 tegen hun D2 (tweedeklasser). Onze jongens en meiden hebben
hier voor een enorme stunt gezorgd door uiteindelijk een zwaarbevochten 0-1
overwinning mee naar huis te nemen!!!”
Door: Roel de Bie

Spelers D3 - seizoen 2011/2012: Roy van den Berg, Lorenzo de Bie, Merel Burgers, Remco Bus, Niek Dorrepaal, Joran Haring, Mike Jeltema, Mylica de
Jong, Rens Kierkels, Wendie van der Meij, Michael Römer, Taha Shakeel, Lars Wigman en Luuk Wolsink.
Deze foto is gemaakt, voorafgaand aan onze eerste competitiewedstrijd bij/tegen Concordia (D4) in Wehl. Onze jongens en meiden wisten hier een veelbelovende 1-7(!)
overwinning te behalen!!!
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Historie

Historie van Sportclub
Westervoort
Voor veel mensen bij Sportclub heeft Jan van de Brink een
vertrouwd gezicht. Geen wonder, want in de loop der jaren heeft
hij diverse functies binnen de club vervuld en is ook nu nog bij tal
van activiteiten betrokken. In het onderstaande interview volgt
een kort portret van Jan.
Jan is al sinds mensenheugenis lid van Sportclub. Als geboren en getogen
Arnhemmer kwam hij in 1976, na korte tijd in Dinxperlo gewoond te
hebben (volgens Jan het einde van de wereld), naar Westervoort en werd
lid van Sportclub.
Binnen onze club heeft hij in totaal 31 jaar meegelopen bij het jeugd
gebeuren: naast het organiseren van pupillenweekeinden is Jan ook
jeugdvoorzitter geweest en leider bij de A. Zijn motto: je kunt niet alleen
overal commentaar op geven, je moet ook iets doen.
Op dit moment is Jan al 10 jaar lid van de kantinecommissie en heeft in
die hoedanigheid op donderdagavond kantinedienst. Zijn drukke werkzaamheden (Jan heeft een eigen bedrijf) laten een grotere tijdsinvestering
niet toe, tenzij de nood echt aan de man komt: als iemand die kantine
dienst heeft niet kan, is hij in principe altijd bereid in te vallen. Ook de
jaarvergadering bezoekt hij elk jaar trouw.
De reden om lid van Sportclub te worden was een simpele: hij wilde niet
zaterdags voetballen en dan heb je in Westervoort geen alternatieven.
Spijt van die keuze heeft hij overigens nooit gehad. Bij Sportclub heeft hij

lang met bekende mensen gevoetbald: illustere namen zoals die van Jan
Ubing en de broers Messing vallen al snel. Naast het voetballen zelf v ormde
ook het sociale gebeuren er om heen, waar trouwens ook de dames nadrukkelijk bij betrokken werden, een belangrijke bindingsfactor met de club.
Een ervaring die hij nog steeds als een hoogtepunt in zijn voetbalcarrière
beschouwt, is de wedstrijd op Papendal met Sportclub tegen de Nigeriaanse
selectie onder leiding van Clemens Westerhof. Tegenwoordig gaat Jan nog
kijken bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en natuurlijk bij de
wedstrijden van zijn twee kleinzoons van 11 en 7 en zijn kleindochter van 9,
die vorig jaar met haar team kampioen geworden is.
Het valt hem op dat mensen steeds minder gemotiveerd zijn om als
vrijwilliger iets binnen de club te doen. Vroeger moest je als ouder leider of
trainer worden of op een andere manier betrokken zijn, maar die binding en
vooral motivatie is er niet meer.
Dat past ook bij het beeld dat hij zaterdags steeds vaker ziet: kinderen
worden gedumpt, de ouders hebben vaak weinig of geen belangstelling voor
de activiteiten van hun zoon of dochter. Daarnaast laat naar zijn mening ook
het gedrag langs de lijn vaker te wensen over.
Het feit dat het eerste in de 5e klasse voetbalt, vindt Jan te gek voor w
 oorden.
Ook hier speelt volgens hem mentaliteit een grote rol. Zijn hoop is dat er nu
een kentering plaatsvindt en het dit jaar beter wordt.
Door: Gert

Historie van de ballenvanger
dit keer een ´wist je dat-je´ en een grapje
Wist je, 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
sproeiers zit.
……… de gemakzucht van velen het moeilijk maakt om de bediening in
de kantine vlot te laten verlopen.
……… dit al veel meer 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” u erg dankbaar zijn voor deze medewerking?
……… iedereen er aan moet denken dat deze mensen pro-deo
werken,……… voor jou.



(uit seizoen 1976/1977) Wie niet rijk is………
Een liefhebber van bier, wiens dorst niet in evenredigheid was met zijn
portemonnee, had eens niet meer dan een stuiver op zak en wilde toch
een glas bier drinken. Hij ging een café binnen en zag hoe een heer op het
punt stond een flinke teug gerstenat te nemen. Hij wendde zich tot deze
heer en zei: ik wed om een stuiver, meneer, dat ik dat bier in mijn maag
kan krijgen, zonder het door mijn keel te gieten.
“Top”, zei de ander, terwijl hij een stuiver op tafel legde.
De ander nam het glas bier op en dronk het in een teug leeg. Daarna
haalde hij zijn stuiver tevoorschijn, legde die naast de stuiver van de heer
en zei: ”ik heb verloren, hier is mijn geld..”

Door: Catherine
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De babycorner
Senn
Dit is Senn van Erve, zoon van Sabine en
Jeroen van Erve-Teunissen en broertje van
Mila.
Senn is geboren op 4 juli 2011. Hij woog
4358 gram en was 54 cm lang.
Vader Jeroen voetbalt nu in het 4e

Horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1
Kermis of niet.. jij bent bezig met de bal (gehakt)
Waterman | 20-1 tot 18-2
Die pot met goud aan het eind van de regenboog
blijkt een wc-pot
Vissen | 19-2 tot 20-3
Bij twijfel altijd ja of nee

Nout
Martijn van Betuw voetbalt in
een seniorenteam, en is vader
geworden van een zoon , Nout,
geboren op 15 mei

Baby nieuw

s!!!
Hierbij de volg
ende oproep:
Mochten er “s
vriendinnen in pelers”vrouwen/
verwachting
zijn en je
wil een plekje
in de ballenvan
ger,
meldt dit dan
even bij
Catherine wiss
j.wisse5@upcm e.
ail.nl

HUMOR

Ram | 21-3 tot 19-4
Je hoeft niet naar de kapper, een agressieve
grasmaaier is genoeg
Stier | 20-4 tot 20-5
Dit seizoen ga jij de stoute voetbalschoenen
aantrekken
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
http://www.youtube.com/watch?v=nMpvq8mMZU&feature=feedupp
Kreeft | 21-6 tot 22-7
Die voetbalvrouw langs de lijn gaat met je flirten
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Stuur een brief naar het bestuur met het verzoek
om meer lollysmaken
Maagd | 23-8 tot 22-9
Neem deze maand geen penalty’s, het gaat je geld
kosten
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
Een huishoudelijk apparaat gaat ermee ophouden
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Roep de hele avond in de kantine: Rack Smank!
Rack Smank!
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Kijk uit voor uw grasmaaier. Hij zoekt ruzie.
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Dames 538 kampioensfeest
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antwoorden

Quiz: Hoe goed ken jij de spelregels
van het veldvoetbal?
1C. 	Hoekvlaggen zijn verplicht bij wedstrijden. De minimale hoogte van een hoekvlag is 1,50 meter.
2A.	De scheidsrechter keurt het doelpunt goed als de extra persoon op het veld bij het team hoort dat het doelpunt tegen kreeg en
als die speler niet ingreep in het spel. Het doelpunt wordt afgekeurd als de extra persoon bij het team hoort dat scoorde en
ingreep in het spel.
3B.	Hoewel een wedstrijd niet mag worden begonnen wanneer een team minder dan zeven spelers heeft, wordt het minimum
aantal spelers per team om een wedstrijd voort te zetten overgelaten aan de bevoegdheid van de bonden. Echter, de IFAB is van
mening dat een wedstrijd niet zou moeten worden voortgezet wanneer er minder dan zeven spelers in een team zijn. Wanneer
een team minder dan zeven spelers heeft omdat één of meerdere spelers met opzet het speelveld hebben verlaten, is de
scheidsrechter niet verplicht om de wedstrijd te onderbreken en mag hij de voordeelregel toepassen. In een dergelijk geval moet
de scheidsrechter de wedstrijd niet hervatten wanneer de bal uit het spel is gegaan en een team niet het vereiste aantal van
zeven spelers heeft.
4D.	Alle sieraden (halskettingen, ringen, armbanden, oorbellen, leren bandjes, rubberbandjes etc.) zijn strikt verboden en moeten
worden verwijderd. Het gebruik van tape om sieraden te bedekken is niet toegestaan. Ook scheidsrechters mogen geen sieraden
dragen (behalve een horloge of iets soortgelijks om de tijd bij te houden). De religieuze aard van sommige sieraden doet er niet
toe. Iedereen wordt gelijk behandeld.
5D.	De scheidsrechter steekt bij het toekennen van een vrije trap zijn hand recht omhoog als het gaat om een indirecte vrije trap.
Deze vrije trap mag niet ineens op doel worden geschoten. Wanneer hij zijn hand horizontaal houdt, dan geeft hij aan dat het
een directe vrije trap is en dus ineens op doel mag worden geschoten.
6A.	Wanneer zich een geval van strafbaar buitenspel voordoet, moet de scheidsrechter een indirecte vrije schop toekennen, te
nemen vanaf de plaats waar de buitenspel staande speler zich bevond op het moment, dat de bal voor het laatst naar hem
gespeeld werd door één van zijn medespelers.
7A.	Het bespuwen van een tegenstander of ander persoon wordt niet bestraft met een gele, maar met een rode kaart. Bij de overige
drie gevallen wordt wel de gele kaart getoond.
8C.	Ik heb het nog nooit gezien, maar het staat wel in de spelregels. Het is ongelofelijk, maar waar. Indien een directe vrije schop
rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.
9B.	Wanneer een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend. Als
je het vergelijkt met de andere mogelijkheden is dit de meest voor de hand liggende optie.
10D.	Bij een hoekschop, een doelschop of een inworp kun je nooit buitenspel staan. Ook op je eigen helft is buitenspel staan (voor
jouw team) niet mogelijk. Een lange bal naar voren op de helft van de tegenstander is de enige optie waarbij een speler buitenspel kan staan. Het hoeft niet, want je spits kan bijvoorbeeld ook vanaf de eigen helft beginnen te sprinten, maar het kán wel!

scwestervoort.nl
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Voetbalpuzzel
Tijd voor een puzzel na al dat serieuze gedoe!
En wederom is het een woordzoeker. Zoek het woord, streep ‘m weg, en zet alle
overgebleven letters achter elkaar. Het antwoord kun je sturen naar
sjoerdbisselink@gmail.com, en win een mooie SC-Westervoort cd van Arie!
Enkele goede antwoorden dit keer! Maar de winnaar is Michel Wanchers van de
G1! Natuurlijk is de verkiezing van de winnaar weer verlopen onder het vertrouwde
toezicht van notaris Bisselink. Diny, die cd komt zo snel mogelijk naar je toe!
De oplossing was natuurlijk: Klinkenberg!

Natuurlijk krijgen Diny, Yannick,
David en Ravi ook nog een cd!

De zoekwoorden:
Frank Wanders
Hugo Overgoor
Jeroen Zoet
Jordania
Kashia
Kees Jansma

Annan
Drost
Duiven
Erica
Eriksen
Feest

scwestervoort.nl



Leroy Fer
Ojo
Platje
Plet
PSV
Ramses

Rene van der Gijp
Serero
Supergoal
Telstar
Tyton
Velthuizen
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column Ronny
ronny arends

‘Gezelligheid
kent geen tijd’

D

De gezelligste voetbalclub ligt in het Oosten
van ons land…nee niet alleen de wijzen
komen daar vandaan, ook de gezelligste voetbalsters van
Dames 1 van sportclub Westervoort. Voorzitter Gudden
spreekt verheugd; “Het is toch prachtig om te zien dat de
Dames kampioen worden en dat ze daarna ook de meeste
fans op hen hebben laten stemmen via de e-mail”. Dankzij
hun inzet staat hier nu de truck van 538 met een paar
Deejays. Onze Dames zijn vorige jaargang kampioen
geworden in hun klasse en voetballen nu 2e klasse H.
Sportclub Westervoort is de gezelligste vereniging van het
land en weet wat feesten is!!! Vol trots laat ik de kinderen
van groep 7-8 deze uitspraak lezen op de site van de KNVB.
Het was altijd al gezellig bij de sportclub. De gezellige
randvoorwaarden waren altijd goed verzorgd……Gezellig
met Fc Natte Krant voetballen tegen FC Bal op het Dak
tijdens de pupillenweekenden, daarna gezellig bij Tiny een
zakje snoep halen om dat in de altijd knusse Nöalhoek op te
eten. Gezelligheid kon niet op bij John en Ella en de wereldberoemde broodjes gezond, de altijd vrolijke John Weidema
schreeuwend langs de lijn, de humor van Hans van Workum
als trainer van de B-junioren samen met zijn maatje Fibbe.
Het gezelligst was het met Willem Evers samen in de dug-out
van elke club in de regio. Praten over voetbal en over mijn
moeder, waar Willem vroeger een oogje op had. Het was
dan ook geen straf om elke wedstrijd langs de kant te zitten
en toe te kijken hoe mijn vriendjes aan het voetballen waren.
Ik had het gezellig met Willem, stel je voor dat je ook nog
moest voetballen!!?? Zij verloren dan met 14-1 van AVW ’66.
Ik kon de volgende dag gewoon op de Werenfridusschool
verschijnen……..
Gelukkig staat de gezelligheid nog steeds hoog in het
vaandel!! De echte Westervoortse jongens, die nu in de
selectie spelen, mogen met hun technische staf naar Turkije
in de winterstop. Gaaaaaf man, naar Turkije!! Ik vond
Hasselt al een hele ervaring, met Hobie’s luchtbed, de nicht
van Nilis en de Dockside.
Ze hebben het verdiend, want ze spelen hun hele leven al
voor de club, laten het biertje staan op de zaterdagavond en
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drinken lekker een glaasje ice-tea bij moeders op de bank. Ze
zorgen voor een positieve sfeer bij de vereniging en dragen
de clubkleuren ( die zijn blauwwit) in hun hart.
Keihard trainen op de dinsdag en donderdag behalve als het
gaat onweren in Schubbekutteveen en het dreigt deze kant
op te komen, dan is het al gauw te gevaarlijk en trainen ze
aan de bar. Laat die gasten van het vijfde maar gaan
trainen, zij hebben het nog nodig!!! Als dan de week erop
blijkt dat het trainingsveld waar ze normaal trainen, een
teken van een plasje water vertoont, nemen we maar het
trainingsveld van die gasten van het vijfde want die zijn te
laat en trainen toch maar 1 keer in de week-dus kunnen ze
nu wel ergens anders trainen-want de competitie begint
voor hen aanstaande zondag -en wij moeten nu echt
trainen. Laat die gasten van het vijfde maar een andere plek
zoeken, ze zijn maar het vijfde en trainen daar al anderhalf
jaar op datzelfde stukje veld dus kunnen ze nu ook wel
uitwijken naar de overkant, waar de gezellige Dames 1 met
7 vrouwen een half veld in beslag nemen en geen kwart van
de helft van een helft af wil staan aan die gasten van het
vijfde. Zij hebben competitie aanstaande zondag en ze
spelen tenslotte in de tweede Klasse! Voor diezelfde training
werd er ook nog een nieuwe speler, zonder overleg, bij het
vijfde gedumpt. Lekker om zo je nieuwe club binnen te
komen?!
Geweldig gezellig? was het deze donderdagavond, maar Bob
en ik zijn toch maar niet blijven hangen in de gezellige
kantine. Wij hadden zo’n vieze smaak in de mond, dat zelfs
die heerlijke Leffe hem niet weg kon spoelen.
Ik wil de selectie net zo veel plezier wensen als wij 16 jaar
geleden hadden in Hasselt. Ik hoop echt dat de resultaten,
voetbaltechnisch en op het sociale vlak, daarna ook
verbeteren zodat we over een jaar kunnen lezen; Sportclub
Westervoort een club met een visie, goede communicatie en
een positieve uitstraling op jeugd, ouders en senioren. Op
naar de derde klasse in 2013
Eğlence!!
Ronny
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