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Column van de voorzitter

Op naar de 75

V

Volgend jaar is het dan zover: we vieren ons 75-jarig bestaan. In het afgelopen jaar zijn goede aanzetten
gemaakt om onze club (verder) te moderniseren. We willen een moderne vereniging worden die met zijn
tijd meegaat, maar natuurlijk wel met behoud van de goede tradities uit het verleden.
Zo zijn alle faciliterende en commerciële zaken uit de vereniging ondergebracht in aparte rechtspersonen en kan de club
zich nu uitsluitend richten op het voetbal en dat wat daarmee direct verband houdt: ons clubhuis.
We hebben inmiddels een prima jeugdopleiding met een gedreven en vakkundige technische staf die, en daar ben ik van
overtuigd, garant staat voor een goed resultaat. Opleiding is echter een kwestie van lange adem, dus geduld is hier op
zijn plaats. De meeste jeugdelftallen presteren echter al prima en ik verwacht nog dit seizoen dat een aantal elftallen in
de prijzen gaat vallen. Ook het vlaggenschip van onze jeugd, de A1 begint langzaam maar zeker weer omhoog te
kruipen. En dit is, gezien de moeilijke omstandigheden waarin dit team moet functioneren, zeker niet slecht.
Ook bij de seniorenselectie zie ik weer positieve ontwikkelingen: rust en teamgeest zijn bepalende elementen voor de
weg omhoog.
Onze kantine is in het afgelopen jaar getransformeerd naar een geweldig clubhuis. Dat heeft op zich al tot een
verbetering van het te bereiken resultaat geleid. Ik heb goede hoop dat met de komst van nieuwe vrijwilligers in de
kantinecommissie er opnieuw een aanvullende impuls komt!
We willen meer clubbinding bewerkstelligen door naast een goede voetbalopleiding ook alle facilitaire condities om
goed te kunnen voetballen op orde te krijgen en te houden. Accommodatie en velden liggen er al prima bij. Maar het kan
nog mooier. Zo denken we bijvoorbeeld na en zoeken mogelijkheden om het kantineplein bij het clubhuis te betrekken.
Dat levert ook aan de commerciële kant extra mogelijkheden op die goed kunnen worden ingezet om het aantrekkelijker
te maken bij ons te (blijven) voetballen. Het Westervoortse bedrijfsleven is ons, ondanks de economisch mindere tijden,
bijzonder goed gezind: zo gaat begin volgend jaar al een aantal teams met sponsoren een aantal dagen op trainingskamp
naar Turkije.
Kortom, we hebben een prima jaar achter de rug en hebben voldoende aanzetten gepleegd om alle vertrouwen in een
goede toekomst te hebben. Het was bovendien het jaar van de “plaatjesboeken” en die zullen ongetwijfeld ook bij het
jubileum volgend jaar weer uit de kast worden gehaald.
Ik wens een ieder prettige feestdagen en een gezond en vreugdevol nieuw (voetbal) jaar toe!
Gerrit Gudden, Voorzitter
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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	halfjaar	jaar
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

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
€
€
€
€

€ 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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Algemeen

Oud papier inzamelen loont!
Als u uw oud papier kwijt wilt en u gooit het oud papier / karton
in één van de groene containers die op de parkeerplaats staan
van onze buurman AVW’66, dan krijgt Sportclub hier een
vergoeding voor.
Het afgelopen jaar leverde dat Sportclub ongeveer € 15.000,- op, mede
door de hoge papierprijs. In slechte tijden levert het volgens onze
penningmeester Edwin Peters toch nog zo’n € 9.000,- op.
Daarnaast is het ook nog goed voor ons milieu. Na gebruik zijn papier en
karton zelf nieuw voedsel voor nieuwe producten. Zo’n 78% van het in
Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oud
papier en karton. In 2010 werd er in totaal in Nederland 2.610.000 ton
ingezameld en gerecycled. 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart
3,3 bomen, 2.610.000 ton betekent dat 8.613.000 (afgerond 8,5 miljoen)
bomen niet zijn geoogst.
Een kleine moeite om uw oud papier mee te nemen als u naar Sportclub
komt en het in deze containers achter te laten zodat het voor Sportclub

nog geld opbrengt. Let er wel op dat er alleen papier en karton in gaat en
graag in de container, dat scheelt een hoop werk en de parkeerplaats blijft
dan ook netjes.
N.B.: Sportclub Westervoort doet niet mee aan de huis aan huis inzameling.

Sinterklaasfeest
Uitgedost als Piet, Sint en zelfs cadeau zaten ze te wachten
op de Sint, de Pieten en natuurlijk het lekkers dat zij mee brachten
Het was zo ver, al strooiend en springend kwamen de Pieten binnen
Nu nog even wachten op de Sint en toen kon het echt beginnen
Daar kwam hij dan eindelijk aan en nam plaats op een mooie stoel
En de teams van de Champions League met Barcelona, Liverpool
Ajax, PSV, Chelsea, AS Roma, Arsenal en natuurlijk Inter Milaan
mochten één voor één, om de beurt, bij de Goedheiligman gaan staan
De Sint had vervolgens een woordje klaar over iedere speler
Over die dribbelaar, verdediger, bloemetjesplukker of spelverdeler
Na de Sint zijn zegje, werd er nog van een goede mop genoten
en kregen de kinderen van de Pieten een hand (of muts) vol pepernoten
In de daaropvolgende pauze was het tijd voor limonade en speculaas
maar na deze korte onderbreking was het woord weer aan Sinterklaas
De F6 tot en met de F1 voegden zich nu bij de Sint
die ook hier weer wat vertelde over trainers, leiders en ieder kind
Hierbij werden er zelfs Sinterklaasliedjes ten gehore gebracht
maar o jee, de Sint moest weer weg, want het was half acht
De spelers kregen een bidon, wat snoep en een zak voor op de rug
en konden zo voldaan en tevreden naar huis terug
Door: De roze Piet
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cat’s column

Blazen in
plaats van
fluiten
Opmerkelijk bericht uit Tsjechië: de scheidsrechter bij het duel
Jestrabí Lhota en Tynec bleek dronken op het veld te staan. De
lokale politie nam hem ter plekke een blaastest af en voerde hem
vervolgens af. Tomás Frida had de avond van tevoren een
verjaardagsfeestje gehad en dat was erg gezellig geweest. ,,Zijn
adem rook naar een brouwerij”, vertelde een woordvoerder van
de thuisclub aan de Tsjechische media.
Frida maakte er een potje van en stuurde onder andere drie spelers van het
veld, zonder dat duidelijk was waarom. Hij kon amper nog op zijn benen
staan, waarna de thuisclub agenten optrommelde. Die namen de fluitist
een blaastest af, om hem na het bekijken van de uitslag, mee te nemen
naar het bureau. De Tsjechische bond heeft het duel - met een 1-1 als
stand - inmiddels ongeldig verklaard. Frida kan voor minimaal een jaar
geschorst worden.

INLeVERDatum
BALLENVanGER
Inleverdatum kopij Ballenvanger nr. 3: 12 maart 2012
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Dag lieve lezers van
de ballenvanger,

H

et was nog niet zo heel lang geleden dat de vorige
ballenvanger bij jullie door de brievenbussen viel, en
nu zit ik toch weer het volgende stukje te schrijven voor de
kersteditie.
Nou ik zal je zeggen, dat valt niet mee, hoor, zo kort op elkaar.
Er is wel in die korte tijd een hoop gebeurd, zo zijn er helaas wat
lieve mensen overleden, en bij dezen wensen wij namens de
redactie van de ballenvanger de nabestaanden heel veel sterkte toe.
En we hebben de kermis natuurlijk weer gehad, en dat is weer een
heel gezellig feest geweest, heb ik van horen zeggen. Nu kan
iedereen zich weer gaan klaar maken voor het carnaval, en nu ik
het daar toch over heb, daar zijn nog wat sponsoren voor nodig.
We hebben al een bingo avond gehad bij Wieleman, en de
opbrengst is voor aanbouw en onderhoud van de hele grote loods,
die er moet komen voor de Westervoortse wagenbouwers.
Verderop staat er een berichtje over deze sponsoractie.
Ja, en dan kom ik toch op iets heel anders ……. Briefjes die
opgehangen worden, die hangen er natuurlijk niet voor niets hè.
Bijvoorbeeld bij de ingang van de kantine, daar hangt er een briefje,
niet met voetbalschoenen naar binnen. (niet doen dus).
In de commissie kamer hangt er één boven de koffiepot………….
gaarne de pot omspoelen en de lege kopjes even naar de keuken
brengen.(ff doen dus).
En waar er nog geen hangt , maar wel komt is in het toilet bij de
commissiekamer, ………. Lieve moeders/ vaders van lieve
baby’s, gooi alsjeblieft de luiers buiten in de prullenbakken en niet
in de prullenbak in de toiletruimte,
Lieve mensen, ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe, en een
gezond, liefdevol en sportief 2012!!!!

Door: Catherine
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interview Henk van der Sluis
SC Westervoort heeft een nieuwe jeugdcoördinator te weten; “Henk van der Sluis”

“Het allerbelangrijkste is dat de jeugd 
plezier beleeft aan het voetballen
en aan de trainingen”
Leeftijd: 55 jaar, geboren te Arnhem en woonachtig te Oosterbeek.
Getrouwd en 2 kinderen.
Beroep: Leraar basisonderwijs groep 8.
Wat heb je met voetbal?
“Allereerst heb ik altijd zelf gevoetbald o.a. op 2e klas niveau en daarnaast
heb ik ook nog 25 jaar zaalvoetbal in de voeten”.
Als 16-jarige jongen is Henk al begonnen met het verzorgen van
voetbaltrainingen.
Redelijk snel bleek dat Henk zijn hart bij de jeugd heeft liggen, wat ook
nog eens tot uitdrukking kwam in zijn beroepskeuze als leraar
basisonderwijs.
Onderstaand een overzicht van de clubs waar Henk als trainer en/of
coördinator gewerkt heeft:
- SML E t/m B
- Esca F t/m C tevens coördinator
- EVC F en E
- OVC’85 E, D, C
- SML B, A, C en tevens F-coordinator en begeleider CIOS studenten
- Duno 2 en
- Sinds 01.06.2011 bij SC Westervoort, als technisch coördinator.
Hoe is Henk bij SC Westervoort terecht gekomen?
In de jaren ‘80 kwam Henk in aanraking met de “Coerver-trainings-
methode”, genoemd naar de legendarische trainer goeroe “Wiel Coerver”.
Het vernieuwende aan deze trainingsmethode was toen het uitgangspunt,
namelijk zoveel mogelijk “balbeheersing in combinatie met techniek”.
Eenmaal in aanraking gekomen hiermee was het voor Henk een

“95% van de balcontacten
moet eigenlijk met de
binnenkant van de voet”
8

u itgemaakte zaak “de jeugd heeft de toekomst en daar wil hij graag zijn
steentje aan bijdragen”. Frank van Eldik volgde in die 80-er jaren
trainingen bij Henk en herinnerde ze bijna 30 jaar later nog. Toen
SC Westervoort afgelopen zomer een nieuw technisch coördinator zocht
werd Henk door Frank benaderd wat uiteindelijk heeft geleid tot de
benoeming van Henk tot jeugdcoördinator.
De visie van nieuwe jeugdcoördinator is:
Een club met de potentie van SC Westervoort moet hogerop kunnen
komen. Ik wil samen met de club er naar streven dat SC Westervoort met
alle 1e jeugdelftallen op hoofdklasse niveau komt en dat het liefst in de
komende 5 jaar.
Tijdens ons gesprek kwam Henk met een paar interessante uitspraken
zoals:
“Het allerbelangrijkste is dat de jeugd plezier beleeft aan het voetballen
en aan de trainingen”.
“Plezier hebben en houden in een sport leidt uiteindelijk tot een hoger
niveau”.
“Het is daarom van groot belang, dat de jeugdtrainers zich blijven
ontwikkelen”.
“95% van de balcontacten moet eigenlijk met de binnenkant van de voet”.
”Elke training moet eigenlijk tot zo’n 10.000 balcontacten leiden, techniek
is en blijft het uitgangspunt voor resultaten”.
”Een trainer met de handen in zakken, straalt geen plezier uit”.
Henk vertelt meteen ook maar eens waarom het nog niet zo eenvoudig is
om jeugdtrainer te zijn. Volgens zijn visie moeten jeugdtrainers over een
aantal specifieke eigenschappen beschikken zoals:
Enthousiasme, om kunnen gaan met kinderen, geduld hebben,
consequent zijn, inlevingsvermogen enz.
Maar bovenal moet de trainer uitstralen dat voetbaltrainingen, en
daardoor beter worden, leuk zijn.
Volgens Henk staat SC Westervoort bekend als de gezelligste club van
Westervoort, tegelijkertijd leeft ook de wens om als club hogerop te
komen, met bijvoorbeeld het eerste elftal op 3e klasse niveau.

scwestervoort.nl

S.C. Westervoort beschikt over veel enthousiaste mensen maar zoals bij
vele verenigingen, ook over te weinig schouders om op te steunen.
Uiteraard geldt ook hier dat veranderingen niet altijd eenvoudig zijn maar
tegelijkertijd is dat ook weer een uitdaging.
Henk is gestart met trainersbijeenkomsten 1x per maand op vrijdagavond,
op de eerste avond waren er 10 trainers maar op de tweede avond waren
dat er al 28.
Deze trainersbijeenkomsten worden in januari vervolgd met een “club
cursus techniek” door Cock van Dijk, een groot fan van Wiel Coerver. Cock is
naast jeugdtrainer bij BVV Barendrecht ook als techniektrainer bij AZ
geweest in het seizoen 2008-2009. Henk, maar ook het bestuur van SC
Westervoort, wil op deze manier in één klap het hele trainingskader een
“boost“omhoog geven. Verder vindt Henk dat hij persoonlijk, vaak op de
club, aanwezig moet zijn. Daarom is Henk doordeweeks minimaal 2
avonden aanwezig en op zaterdag bijna altijd de hele dag.

scwestervoort.nl



”Een trainer met de handen
in zakken, straalt geen
plezier uit”
Een ding is tijdens dit interview duidelijk geworden, Henk heeft veel
ervaring en hij is gemotiveerd, mee te werken aan de sportieve weg naar
boven. Uiteraard geldt dat ook voor alle anderen, zoals trainers,
bestuurders, vrijwilligers en de sport(st)ers die SC Westervoort in het hart
hebben gesloten.
Dat de komende jaren maar veel plezier en prestatie mogen brengen.
Door: Geurt van der Meij
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G-team

De dag dat we
goud wonnen…
Het is zaterdag 22 oktober 2011 16:30 uur en we staan op het
hoofdveld van de sportclub van Rohda Raalte op het erepodium.
Nou ja we…… Peppie, Ieniemienie en Willem dan, de rest staat
nog onder de douche. De heren worden gehuldigd met een
gouden medaille, die vandaag is gewonnen op de Special
Olympics Regionale Spelen. Deze prijs wordt uitgereikt door
niemand minder dan René Eijkelkamp, die ooit is begonnen met
voetballen bij Rohda Raalte.
Onder auspiciën van Special Olympics Nederland werd vandaag in Raalte
een Special Olympics Regionale Spelen georganiseerd. Het Sportcentrum
en Sportpark Tijenraan in Raalte waren vandaag het strijdtoneel voor
sporters met een verstandelijke handicap. De sporters streden hier om
medailles in de volgende takken van sport: gymnastiek, judo, tafeltennis,
voetbal en zwemmen.
Het behalen van de gouden medaille was natuurlijk niet zonder bloed,
zweet en tranen.
Er zijn vele offers gebracht om dit doel te bereiken. Ten eerste moesten we
op een belachelijk tijdstip vertrekken om op tijd aanwezig te zijn in Raalte.
Ik meen dat ik zaterdagochtend rechtstreeks van de FEBO in Arnhem ben
doorgegaan naar Sportclub om vervolgens met het team naar Raalte af te
reizen. De grillburgers zaten nog in de jaszak.
Helaas konden onze vedettes (Eusebio en Wanschers) niet mee, omdat ze
dan zo vroeg moesten vertrekken dat ze niet naar bed hadden gekund na
een hele week hard werken.
Bij aankomst bleek dat begeleider Hans eerst vier koffie nodig had,
voordat hij de ogen los kon doen. Ja, het was echt heel vroeg…….

We werden ’s morgens ingedeeld bij FC M.E.O., SV Colmschate en VV Bargeres. De start tegen FC M.E.O. was eenvoudig, want deze jongens waren
nog niet wakker (3-0). Wedstrijd tegen VV Bargeres was spannend, want
VV Bargeres kreeg de bal er niet in. Nadat zij tweemaal tegen de lat
schoten, kreeg onze Badmuts een enorme kans voor 1-0. Helaas, is scoren
niet één van Badmuts sterkste punten. VV Bargeres scoort vervolgens 1-0
en 2-0, waarna wij het hoogtepunt van de dag beleven. Geitje speelt de
bal naar Ieniemienie, die helemaal vrij vanaf de middenlijn op de keeper
afloopt. Hij schiet van 20 meter de bal strak langs de keeper binnenkant
paal in de goal. Wij zijn aan de kant allemaal in een keer wakker! Ramses
Nasi Messing, de toekomstige terreinknecht van Sportclub Westervoort en
ooit een echte slanke spits, had het niet beter kunnen doen.
In het laatste potje van de ochtend wordt SV Colmschate onderschat en na
een 1-0 voorsprong wordt dit in de laatste seconde toch nog 1-1, nog
bedankt René!
In het middagprogramma worden alle vier de wedstrijden gewonnen.
Geitje wordt onze topscoorder en maakt uiteindelijk 7 goals. De geleverde
prestaties worden beloond met een gouden plak.
Het was een fantastische dag. Dave, speciaal voor jou, omdat jij Jannes zijn
optreden heb gemist (de overige jongens wilden naar huis), heb ik een
foto van Jannes zijn optreden in Raalte bijgevoegd.
Een paar dagen later na het lezen van de Ballenvanger kwam opeens de
volgende gedachte bij mij op:
“Het halen van een gouden medaille is denk ik één van de grootste
prestaties van een Sportclub Westervoort elftal in onze 75-jarie
clubhistorie. Ik heb hierdoor sterk het vermoeden dat ook wij na dit
seizoen kunnen genieten van een welverdiende door Sportclub
Westervoort betaalde vakantie naar Turkije. Want waarom zouden we
alleen 1(ste) elftal in het zonnetje zetten?!?”
Door: Niels den Boer, trainer senioren G-team Sportclub Westervoort
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De blikvanger

Boy Bischoff
Boy, stel je zelf eens voor.
Ik ben Boy-Joshua Bischoff en ik ben 25 jaar en geboren in westervoort.
Wat is je achtergrond? ( wie is je vader, wie is je moeder)
Mijn vader heet Jos en mijn moeder heet Marion. Ik heb ook nog
2 broer(tje)s Kévin en Robert. Ik ben de enige die nog voetbalt.
Hoe is de liefde voor het voetbal ontstaan?
Toen ik klein was, wou ik altijd al voetballen.
In welk team voetbal je nu, en vertel daar is wat over.
Ik voetbal op zondag in het 9e elftal, een gezellig en sportief elftal.
Wat doe je buiten het voetbal om nog meer voor sportclub?
Ik doe verschillende dingen bij sportclub:
Jeugd Activiteiten Commissie, Toernooi Commissie, Scheidsrechter,
Clubhuis medewerker en zo zijn er nog een paar dingen, die ik doe.

Wat voor werk doe je, en is dat goed te combineren met alles wat
je doet bij sportclub?
Mijn beroep is timmerman bij Bam Gebouwservices in Arnhem en het is
goed te combineren met wat ik bij sportclub doe.
Wat is er leuk bij sportclub en wat zou er beter kunnen?
Bij sportclub is de donderdagavond en de zondagmiddag gezellig maar het
mag op de donderdagavonden drukker worden.
Dan wil ik je hartelijke bedanken voor je medewerking aan dit interview,
Tot slot… wil je misschien zelf nog iets kwijt aan de lezers van de
ballenvanger?
WEET JIJ HET BETER DAN DE SCHEIDSRECHTER, GEEF JE DAN OP!
Door: Catherine

Wat betekent sportclub voor jou?
Een gezellige vereniging waar ik niet weg zou gaan. Maar in het weekend
is het voetbal en een biertje drinken.

scwestervoort.nl
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In de schijnwerpers

Thijs Veelen
Deze editie van ‘In de schijnwerpers’ zijn we thuis bij Thijs Veelen. De vrolijke blonde linkspoot uit de
C3. We spraken af om zaterdagmiddag, 12:00 uur. Een tijd waarop je eigenlijk hoort te lunchen. Een
goede reden voor Thijs en de Ballenvanger om het interview te doen met een worstencroissant van
Bakker Koenen. Al heb je daar helemaal geen goede reden voor nodig. Dat kan altijd.
Kun je je in het kort voorstellen?
Ik ben Thijs Veelen, 14 jaar oud, en ik speel in de C3. Ik heb een vriendin,
Laura uit Duiven.
Waar woon je?
Ik woon op de Vredenburgstraat in Westervoort.
Woon je graag in Westervoort?
Ja, want het is er gezellig. Bovendien zit in Westervoort Sportclub
Westervoort.
Hoe kom je terecht bij Sportclub Westervoort, en niet bij AVW?
Geen idee, dat heeft mijn vader geregeld.
Hoe ziet jullie gezin eruit?
Jos en Lucy zijn mijn ouders, al zijn die er nu niet, die zijn een weekend
naar Rowwen Heze. Dus ik heb het rijk alleen met mijn zus Anna, en hond
Luca.
Op welke school zit je en in welke klas?
Ik zit op het Candea College, in 3VWO. Don Voogd is mijn mentor.
Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Meer voetballen, fitnessen, televisie kijken, kranten lopen, maar dat
laatste is natuurlijk geen hobby, maar werk.
Wat is het vervelendste huis om de krant te bezorgen?
Dat huis aan ’t Slag met die rode deur. Die heeft een zeer vervelende
brievenbus.
Kun je jezelf in het kort karakteriseren?
Een hele aardige jongen. En verder… Anna, zeg jij even, jij kent mij beter.
- Zus Anna: Je speelt veel met Luca
Ja, ik ben een dierenvriend. En gek op loempia’s.

12

scwestervoort.nl

In welk elftal speel je en op welke positie?
Ik speel in de C3, op linksback.
Op welke positie speel je het liefst?
Linksback is mijn favoriete positie. Ze kunnen mij overal zetten, maar
nergens ben ik zo goed als linksachter.
Wat zijn je sterke en zwakke voetbalkwaliteiten?
Ik ben groot, dat is een pluspunt. En gezellig. Dat zijn niet echt voetbalkwaliteiten hè. Maar wel belangrijk. Ik kan niet goed hard schieten.
Heb je een leuk team?
Ja, veel gezellige mensen. Zoals Roel Stevens, Lucas Heijting, Tom Bisselink
en Joris Snippenburg. En Lars, die kleine. Ik weet niet hoe hij verder heet.
Wie is de trainer van jouw team?
Peter Broekhuis, de vader van Michiel.
In welke elftallen heb je nog meer gespeeld?
F7, F5, F3, E6, E4, D4, D3 en nu twee keer in de C3.
Van welke trainers heb je het meeste geleerd?
Bart Krechting en Sjoerd Bisselink.
- Sjoerd: Dat zeg je natuurlijk alleen maar omdat ik erbij zit.
Dat klopt.
Hoe gaat het seizoen tot nu toe?
Het is heel gezellig haha! Maar het voetbal kan beter. We hebben wel twee
keer gewonnen. Vanmiddag gaan we voor de derde.
Wat is er leuk bij Sportclub en wat zou er beter kunnen?
Er worden leuke dingen georganiseerd, zoals het Kick-off-weekend. En er
lopen veel gezellige mensen rond. Gewoon een goede sfeer. Wat beter kan
is dat Bart Krechting weer trainer wordt. En grotere shirts.
Zit er nog meer voetbaltalent in de familie?
Nee, alleen de hond. Die haalt alle ballen op die ik wegschiet. Mijn vader
heeft vroeger gekeept in Limburg, maar daar is nu ook niks meer van te
merken. O ja, in de Kemper-tak kunnen er een paar voetballen.
Wat is je favoriete club?
Sportclub Westervoort, en verder niet eigenlijk.
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Wie is je favoriete speler?
Mag ik mezelf zeggen?
- Sjoerd: Natuurlijk.
Thijs Veelen!
Naar welk TV-programma kijk je graag?
Tsja, wat erop is. Ik kijk alleen dingen die ik leuk vind. En wat ik niet leuk
vind, daar kijk ik niet naar.
Wat is je favoriete muziek?
Rap, hiphop, Rowwen Heze en een groot fan van Gers Pardoel.
Wil je als afsluiting van dit interview nog iets kwijt aan de lezers
van “De Ballenvanger”?
Ik hoop dat jullie allemaal nog Bart Krechting als trainer krijgen.
Door: Sjoerd
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memoriam

In memoriam Hans Snelders
Onderstaande tekst is uitgesproken door de voorzitter van sportclub tijdens de uitvaartplechtigheid.
Beste Paulien en Jaap, Hans en Nicole, kleinkinderen, familie en bekenden,
Een icoon van ware clubliefde en clubtrouw: van de 75 jaar die Sportclub
Westervoort volgend jaar bestaat, was Hans al ruim 57 jaar lid. En niet
zomaar een lid: altijd actief, eerst als speler en later in allerlei functies,
variërend van lid van de Technische commissie, wedstrijdsecretaris, lid van
de Commissie van Beroep tot lid van de VUT-ploeg, waar hij vaak een
legendarisch koppeltje vormde met Bart Weiss. Sportclub maakte een
onafscheidelijk onderdeel uit van het leven van Hans. Iemand die altijd op
de club aanwezig was en waarvan het dus opviel, als hij er eens een keer
niet was. Dan was altijd de 1e vraag: “waar is Hans?” En hij voelde zich
verplicht de volgende keer omstandig uit te leggen waarom hij er dan niet
was geweest. Verjaardagen van of uitjes met de kinderen en kleinkinderen
waren eigenlijk de enige redenen als hij er eens een keer niet was (en daar
kon hij overigens met trots over vertellen).
Als je al zo lang lid bent, dan weet je veel over de geschiedenis van de club.
Bij Hans kon je dan ook altijd terecht als je op zoek was naar historische
feiten die hij overigens met de nodige vasthoudendheid wist te brengen.
Gelukkig kon Sportclub hem ook in moeilijke tijden een bijzondere vorm
van troost en onderdak bieden.
Maar, in welke tijd ook, Hans was eigenlijk altijd goed gemutst, nuchter en
optimistisch, zelfs toen hij in de afgelopen periode zichtbaar achteruit
ging. Op de vraag “Hans, hoe gaat het”, volgde steevast het antwoord:
“Goed”, of “môh”, maar op zo’n toon dat je vermoedde dat je een
overbodige vraag stelde.
En behalve bij ons was hij ook bij nog eens bij anderen, zoals bijv. bij
Mikado actief. Als ik ’s op maandagmiddag hoorde toeteren, dan wist ik
dat Hans met de maaltijdronde in de buurt bezig was.
Op Hans kon je altijd een beroep doen. Een zeer sociaal mens: jezelf wegcijferen en altijd voor anderen en je omgeving in de weer, en ook nog zeer
betrokken bij alles wat zich bij ons voordeed, dat was Hans ten voeten uit.

neemt, dan weet je dat je je in een illuster gezelschap begeeft: ga maar na,
de gebroeders Messing, Jan Ubing, Peter Smit, Gerard Klinkenberg (om
even een paar namen te noemen).
Dan loop je wel het risico, zonder aanziens des persoons, onderwerp te
worden van een bijzondere vorm van Westervoortse humor. Iedereen komt
dan wel een keer aan de beurt: misschien niet altijd even fijnzinnig, maar
in ieder geval genadeloos en messcherp. Hans onderging dat steevast met
een brede lach en schudde dan zijn wijze hoofd, zichtbaar genietend van
het feit dat hij in het middelpunt van de belangstelling van het gezelschap
stond.
Uit ons grote respect voor Hans vanwege zijn enorme inzet en betrokkenheid bij Sportclub hebben we afgelopen zondag voor aanvang van de
wedstrijden een minuut stilte in acht genomen.
Hans had zijn hart op de goede plek, had hart voor de club en zijn
omgeving, zijn hart had ook nog eens de echte blauwwitte kleur van de
club die hem zeer na aan het hart lag. Een mens met zo’n hart gun je een
lang leven. Helaas blijkt dat allemaal geen garantie te zijn en liet zijn hart
het voortijdig afweten. En dat voelt als zeer onrechtvaardig.
Er zijn doden die moeite moeten doen om bij ons in herinnering te blijven.
Bij Hans is dat zeker niet het geval. We verliezen in Hans niet alleen een
clubman in hart en nieren, maar vooral ook een zeer bijzonder mens. Wij
gaan hem zeer missen.
Namens Sportclub wensen we Paulien en Jaap, Hans en Nicole en de
kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Gelukkig kon Hans ook zeer genieten van laat ik zeggen, de meer ontspannen kant van het lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse clubavond
op donderdag. En dan kende de gezelligheid meestal geen tijd. En als je
dan, zoals Hans deed, in ons clubhuis aan de linkerkant van de bar plaats-
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Bovenste rij van links naar rechts: Gerda Wanders, Jeroen Wanders, Noery Polman, Gerald Bongers,
Koen Mientjes, Joost de Jong, Marco Hensen, Frank Schoonbeek, Boy Bischoff.
Voorste rij van links naar rechts: Leo Addink, Sander Smits, Roy Hoveijn, Dennis Tacke, Vincent Nibbelink,
Pim van der Glind, Jasper Schuilenburg, Harry Wanders
Er zijn 2 mutaties Noery Polman speelt nu in het 2e elftal en Sander Smits is verhuisd naar Apeldoorn.

Sc Westervoort 9

B.A.S.N.

B.A.S.N. TRAPT AF
Met een geslaagde eerste netwerkbijeenkomst op 4 oktober j.l.
heeft de in juni opgerichte businessclub Business Associates
Sportpark Naederhuyse, in de volksmond B.A.S.N., haar bestaan
luister bijgezet.
Ruim 80 leden en genodigden woonden deze bijeenkomst in het clubhuis
van onze vereniging bij. Tijdens deze bijeenkomst werden de gasten
getrakteerd op een Westervoorts kermisbuffet. Van de gelegenheid werd
tevens gebruik gemaakt om de kermis CD van Sjoerd Bisselink te
presenteren. Vervolgens konden de ondernemers netwerken en zorgde de
akoestische band Flamingo voor een sfeervolle ambiance. De avond kreeg
als thema “Feest”, omdat, zoals voorzitter Jos Jansen tijdens zijn openingsspeech verwoordde, het bestuur van B.A.S.N. het als een feest ervaart om
deze formule te kunnen aftrappen.
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B.A.S.N. had op deze avond nog een speciale verrassing in petto. Ter
gelegenheid van de oprichting en bedoeld om de aandacht op de v ereniging
te vestigen werd door Sjoerd Jansen een speciaal kermis T-shirt ontworpen,
waarin naast de kenmerkende kermiskamelen de kermisleus “Wi-j Same” en
het B.A.S.N. logo waren verwerkt. Dit T-shirt werd vol trots gepresenteerd.
B.A.S.N. kent een vliegende start. De voor het eerste seizoen voorzichtig
ingezette schatting van 30 leden is bij het ter perse gaan van deze
Ballenvanger al ruimschoots gehaald. Het bij oprichting gevormde bestuur
Jos Jansen (voorzitter), Edwin Peters (penningmeester) en Frank van Eldik
(algemeen bestuurslid), kon onlangs worden uitgebreid met een vierde
bestuurslid in de persoon van Paul Koenen. Tevens werd in een roep om
ondersteuning door jong talent gehoor gevonden bij Bart Krechting en
Wouter Hubers om zich voor B.A.S.N. te gaan inspannen. Bart zal in eerste
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aanleg vanuit de financieel organisatorische kant actief zijn en Wouter
vanuit de secretarieel organisatorische kant.
De tweede activiteit van B.A.S.N. heeft inmiddels eveneens plaats
gevonden. Op 7 december werd een middag met netwerkavond
georganiseerd in het kader van het jeugdvoetbal. Als tentamenopdracht
werd deze dag georganiseerd door een 7-tal HAN-studenten (waaronder
Wouter Hubers), waarmee B.A.S.N. een vervolg heeft gegeven aan één van
haar doelstellingen, t.w. het betrekken van jongeren bij activiteiten voor
Sportclub Westervoort. Aan deze dag werd een goed doel gekoppeld:
“Spieren voor Spieren”. In de volgende Ballenvanger van dit evenement
een uitvoeriger impressie.
B.A.S.N. houdt zich naast het organiseren van een netwerkplatform voor
haar zakelijke leden bezig met het leggen en onderhouden van contacten
met partijen die voor de op ons sportpark actieve partijen op enigerlei
wijze van commercieel belang (kunnen) zijn. Zij leidt het tot en bemiddelt
bij in- en verkoopcontracten voor de exploitant van het sportpark, S.E.S.N.
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(Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse), en de gebruiker, ons aller
Sportclub Westervoort. Mede door het tot stand komen van B.A.S.N. is het,
met dank aan haar leden, dit seizoen mogelijk geworden om voor de 1e en
2e heren- selecties en de 1e damesselectie in januari een meerdaags
trainingskamp in Turkije te organiseren.
Met deze trip zal ook een aantal zakelijke B.A.S.N. leden meereizen. Ook
voor de A1-selectie ligt in het voorjaar nog een activiteit in het verschiet.
Op dit moment wordt binnen B.A.S.N. gewerkt aan een eigen website. Ook
is er een webshop in voorbereiding, wordt in december een “sponsorbord”
in het clubhuis gepresenteerd, is er inmiddels een heuse “man of the
match”verkiezing gelanceerd en beschikken we over een presentatie CD
rondom de wedstrijden van ons eerste elftal.
Kortom, ontwikkelingen genoeg om een goed gevoel van te krijgen.
Door: Edwin Peters
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Team in het voetlicht

D4 naar Vitesse
Zaterdagavond 1 oktober gingen de kinderen van de D4 naar
Vitesse onder begeleiding van de trainers en leider.
Om half 7 spraken wij af bij de bushalte aan de Wyborgh. Iedereen had er
heel veel zin in.
Nadat wij met de bus naar Vitesse zijn gereden, kwamen wij aan op een
heel druk terrein van Vitesse. Alle kinderen hadden de opdracht netjes bij
elkaar te blijven en dat hebben ze dan ook prima gedaan.
Eerst het voorprogramma bekeken onder het genot van een drankje. De
Vitesse spelers deden samen met de Heerenveen spelers de warming up.
Goed kijken zei Gerald nog want zij hebben een half uur warming up en
niet zoals jullie 10 minuten. Vervolgens werden de spelers en hun plaats
op het veld omgeroepen waarop de kinderen heel hard meegilden, leuk
om te zien hoe ze zich in leefden.
Thijs zat heel gespannen te wachten tot Hertog 2 de mascotte van Vitesse,
over zou komen vliegen. En ja daar kwam hij. Na een kleine landing vloog
hij met 5 meter afstand bijna over ons heen. Ook de mascotte VITO werd
hard toegejuicht door de kinderen. Ellen en Lynn waren even druk een sms
te sturen naar het scorebord en Tim, Joel, Dani en Xander hadden
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o nderling de grootste lol met oeh en ah roepen. Jelle en Argjend zaten
heel geconcentreerd te kijken en Jan en Lars hadden ook plezier. Emre,
Robin en Jouissom beleefden de wedstrijd rustig en zaten vol aandacht te
kijken.
De eerste helft was wat slaapverwekkend. In de pauze konden de kinderen
zo nodig even naar toilet en kregen zij weer wat te drinken.
Gevolgd door de tweede helft en deze werd wel spannend. De 1-0 stond
op het bord. Maar helaas in de verlenging werd het toch nog 1-1. Er waren
wel mooie acties en af en toe was het overige publiek aardig rumoerig.
Sommigen van ons kenden dat niet, een hele beleving voor de kinderen.
De terugweg verliep ook prima. Gezellig met z’n allen weer de bus in. In
Westervoort aangekomen werden de kinderen netjes thuis gebracht door
Gerald en Gerrit.
Al met al een geslaagde avond voor een goede teambuilding!!!
Het allermooiste van deze avond was dat het geheel aan kaarten en een
flink bedrag voor drankjes werd gesponsord door EuroSelectief.
Door: Miranda Beeren (Leidster D4)
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Agenda

Oefen Winterprogramma
2011 – 2012
Zondag 22 - 01 – 2012
Westervoort 1 – F.C.Zutphen
Scheidsrechter: M. van Huet
Westervoort 2 – F.C.Zutphen 2
Scheidsrechter: E. Vercauteren

Van JAC / TC

De vastgestelde datums van activiteiten:

12.00 uur

27 december 2011:
Oliebollencup 2011
(Datum nog niet zeker i.v.m. opbouw ouderjaarsshow)

10.00 uur

20 / 21 januari 2012: Bingo Movieavond E-D Pupillen
11 april 2012: Voorronde Schoolvoetbal

Zondag 29 - 01 – 2012
Westervoort 1 – Loil 1		
Scheidsrechter: G. de Graaf
Westervoort 2 – S.D.Z.Z. 2		
Scheidsrechter: Th. Messing

26 mei 2012: G-team toernooi
12.00 uur
28 mei 2012: Familietoernooi (2e Pinksterdag)
10.00 uur

2 juni 2012: F-E Toernooi
3 juni 2012: Onderling Toernooi (i.a.v. jubileum commissie)

Zondag 05 - 02 - 2012
Westervoort 1 – R.V.W. 1		
Scheidsrechter: Th. Gieling
Westervoort 2 – Rijnland 2		
Scheidsrechter: E. Vercauteren



12.00 uur

10.00 uur

8/9/10 juni 2012: Pupillen weekend
(op 9 Juni zijn 2 velden nodig!)
Cursus techniektraining Cock van Dijk
Alle trainers hebben een uitnodiging gekregen voor de cursus
welke gehouden wordt op de volgende dinsdagen:
13-20-27 januari en 3 februari 2012.
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Uitgelicht

De Doelverdediger
“De doelverdediger” ook wel genoemd doelman, keeper, goalie
en/of de sluitpost was voor mij altijd de grote onbekende in een
elftal. Nu voetbalde ik zelf al jaren (volgens sommigen zelfs te
lang) maar tot voor dit seizoen heb ik me nooit gerealiseerd hoe
vaak en intensief een keeper traint. Het is niet alleen 2x per week
trainen met het eigen elftal maar vanaf de F1 wordt er ook nog
1x per week een aparte keeperstraining gevolgd. Tel daar de
zaterdagse wedstrijden bij en de gemiddelde keeper is al
minimaal 4x per week bezig met zijn of haar hobby.
Met ingang van dit seizoen mag ik assisteren bij de keeperstraining op
dinsdagavond en het eerste wat me tot nu opviel, is het feit dat de meeste
keepers er altijd zijn.
Weer of geen weer, elke week staan ze te trappelen om te beginnen, de
trainingsstof is gevarieerd maar zwaar. Ballen vangen hoog en/of laag,
duiken links en rechts, de bal gericht gooien met links en rechts, de bal
trappen met links en rechts vanaf de grond maar ook vanuit de hand. Bij
elke oefening valt het op dat er een duidelijke gedachte achter zit en dat is

niet zo verwonderlijk als er heel veel getraind wordt volgens de Frans Hoek
methode. Volgens velen dé keeperstrainer van Nederland.
Keepers moeten altijd geconcentreerd en alert blijven ook als er even niets
te doen is. Warm blijven, door oefeningen te doen en tegelijkertijd het
spel en met name de bal in de gaten houden. Ik zie veldspelers nog wel
eens dromen of hun tegenstander even laten lopen maar als een keeper
droomt of niet op tijd ingrijpt, dan vallen er meestal doelpunten. Johan
Cruijff zei ooit eens “zolang wij een doelpunt meer maken is er niets aan de
hand”, maar daar had de meester niet helemaal gelijk. Want elk mogelijk
doelpunt, dat door de eigen keeper wordt gestopt, kan het verschil maken
tussen winst en verlies. Gelukkig zag ook Johan dat later in en dat komt
niet vaak voor.
Keepers beschikken verder ook over katachtige reflexen en een goede
timing en bang zijn ze zeker niet. Het lijken individuele sporters maar in
werkelijkheid zijn het echte teamspelers.
Ik heb de keepers bij SC Westervoort leren kennen als geweldige
sportmensen met veel discipline en een ontzettende liefde voor het vak
van doelman/vrouw.

Keepers: 1e en 2e Elftal, A1, B1, B2.
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Alle keepers van F1 t/m C1

Door de historie van het voetbal heen zijn er altijd keepers geweest, die
zich wisten te onderscheiden en wiens naam men generaties later nog
kent. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn o.a. Piet Schrijvers (Ajax),
Heinz Stuy (Ajax), Edwin van de Sar (Ajax), Eddy Treijtel (Feijenoord) , Eddy
Pieters Graafland (Ajax/Feijenoord), Jan van Beveren (PSV) en uiteraard
onze eigen Theo Snelders (FC Twente/Aberdeen FC)) en geboren in ons
eigen Westervoort op 7 december 1963 (zie foto).
Kort geleden is Edwin van de Sar gestopt met zijn actieve carrière als
Nederlands record international (130 interlands 1993-2008). We hebben
allemaal gezien hoeveel grote voetballers op zijn afscheid aanwezig waren
en daarmee werd nogmaals onderstreept hoe belangrijk de keep(st)er is.

Theo Snelders

Tot slot een tip voor elke keep(st)er die ooit een belangrijke penalty reeks
moet keepen;“Kies geen hoek en wacht op de penalty, dat is je grootste
kans op het stoppen van die penalty”. Uit onderzoek is gebleken dat de
meeste spelers twijfelen bij het nemen van belangrijke strafschoppen en
dat is voor een keeper “goed nieuws”.
Onze keepers trainen elke dinsdagavond van 18.30-19.30 uur en van
19.30-20.30 uur.
Voor mij zijn deze sporters stuk voor stuk toppers en wellicht zal “Oranje” daar
ooit nog eens van profiteren.
Edwin van Sar stopt de beslissende penalty tijdens de Champions
League finale in 2008

Door: Geurt van der Meij
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De stelling
Dit keer een stelling over scheidsrechters.

Scheidsrechters worden in televisieprogramma’s
onterecht te negatief neergezet!

Quintina Goutier
Hoewel ik niet vaak naar sportprogramma’s kijk
pik ik weleens wat op. Ik denk dat er vaak
negatief over scheidsrechters gesproken wordt
als de ´eigen´ club benadeeld is.
Op het veld wordt de scheidsrechter niet altijd
gerespecteerd door spelers en toeschouwers.
Om ook nog negatieve aandacht te geven in de
media wordt de rol van scheidsrechter niet
eenvoudiger.

René Beerntsen (verzorger 1e)
Ook een scheidsrechter is een mens. Mensen
maken fouten. Dat moet je accepteren. Zeker op
amateurniveau is dit een te leren gedrag. Bij
betaald voetbal kunnen c.q. moeten we gaan
denken aan extra hulpmiddelen.

Randy van der Rhee (2e)
Mee eens. De financiële belangen zijn dusdanig
groot dat scheidsrechters ogen te kort komen.
Hulpmiddelen voorkomen discussie en zullen
bijdragen aan fairplay.
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Twan van der Sterren
Mee eens. Scheidsrechters nemen in een
wedstrijd gemiddeld 600 beslissingen. Ik ben
nog nooit iemand tegen gekomen die in 90
minuten 600 beslissingen goed kan hebben.

Tim Koenen (4e)
Oneens voor de verandering. Door deze
discussie duidelijk op de televisie te voeren
komen er misschien sneller hulpmiddelen. Als
zelfs een scheidsrechter en vier assistentscheidsrechters het niet meer kunnen zien, dan
weet ik het niet meer.
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Ronald Schoonbeek
Ja, ze worden onterecht te negatief neergezet.
Uiteraard niet in alle gevallen, dit seizoen al
meerdere malen gezien dat de scheidsrechters
en hun hulpjes echt grote fouten maakten.
Vooral de hulpjes zouden wat werk uit handen
moeten nemen van de scheidsrechters maar dat
blijkt vaak niet het geval. Ze lopen er als een
stelletje zombies langs de lijn en dan nog schijnt
het heel erg moeilijk te zijn om de vlag op het
juiste moment de lucht in te steken. Daarnaast
moeten de scheidsrechters ook meer een
wedstrijd aanvoelen en niet alleen maar altijd
de regeltjes volgen. Dus daar ligt voor bazen van
de scheidrechters een schone taak! Zorg ervoor
dat er een video scheidrechter komt en
eventueel mogen van mij ook de microfoons
hoorbaar zijn voor het publiek (net zoals bij

rugby) zodat iedereen ook weet wat er speelt. Er
gaan m
 iljoenen euro’s in om dus is het van de
gekke dat een foutje van de scheidsrechter een
wedstrijd op zijn kop kan zetten.
Maar even terugkomend op de stelling, in de
amusante voetbal praatprogramma’s en ook
presentatoren bij de live voetbaluitzendingen

o ordelen wel heel erg primitief. Direct een
oordeel klaar vanuit hun relaxte zetel, ze hebben
de beschikking over herhalingen uit alle
mogelijke hoeken, dit in tegenstelling tot de
arbiter die direct moet beslissen. En dan hebben
we het nog niet over de voetballers, die er alleen
maar er op uit zijn om de scheids op het
verkeerde been te zetten. Ze laten zich o verdreven vallen, trekken aan de shirts van elkaar
en blijven maar ieder besluit van de scheids
rechter in twijfel trekken. Ook de trainers mogen
zich dit laatste wel eens aantrekken, maar
blijven afgeven in woord en gebaar op de man
waar je eigenlijk veel respect voor moet hebben.
Ze zijn wel een voorbeeld voor de jeugd(trainers)
en als ik nu rond om heen kijk lopen er al heel
wat “Preud’hommetjes, Verbeekjes en
Ruttentjes” langs de lijn.

GOAL!

E

r wordt op doel geschoten. Vol spanning kijken circa 22 spelers of de bal er ingaat. Het
duurt fracties van seconden. En… hij zit er in!
De scheidsrechter fluit en wijst gedecideerd naar de middenstip alvorens hij het doelpunt
noteert in zijn boekje. Wisselspelers veren op vanaf de bank, Bob komt langzaam omhoog vanuit zijn
welbekende kikkerpositie, Jos zwaait lachend met het zwarte mapje en Marco steekt zijn vlag onder
zijn arm om te kunnen klappen. Afhankelijk van de stand juicht de doelpuntenmaker ingetogen, rent
naar de cornervlag of de dug-out, doet een gek dansje of haalt zo snel mogelijk de bal op. Negen
medespelers komen op hem af als vliegen op stront. Hij wordt over de bol geaaid en er ontstaat een
soort van groepsknuffel. Doelman Edwin blijft op zijn post. Honderd meter sprinten is iets te veel van
het goeie.
De bakbeesten van de familie Thijssen beginnen spontaan te blaffen en alsof Hein en Gandalf het
hebben ingezet, klinkt er een overweldigend applaus vanuit de tribune. Ook aan de andere kant van
het veld krijgt het team de handen op elkaar en de trouwe supporters op het terras klinken hun
plastic glazen zodat het bier alle kanten op vliegt. Maar dat maakt niet uit, want Westervoort heeft
gescoord.
Als de tegenstander aanstalten maakt om de aftrap te nemen en het gejoel en applaus bijna zijn
bedaard, komt hét moment. Het moment waarop ik, en met mij wellicht vele anderen, stiekem heb
gewacht sinds de bal tegen de touwen werd geschoten. Het moment waarop één man zijn blijdschap
op authentieke wijze laat blijken, ongeacht de stand. Op dit specifieke moment klinken er
legendarische woorden vanuit een jas vergezeld door een waterzak. “Goalgoalgoalgoooaaal!”
Door: Pelle
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F1 kampioen
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Historie Hans van Workum

Historie van Sportclub
Westervoort
Markante persoonlijkheden vind je bij elke club en zeker ook bij
Sportclub. Zo kan zonder veel overdrijven gesteld worden, dat
vrijwel elke geïnterviewde in de rubriek “Historie” in principe zo
gekarakteriseerd mag worden. Voor Hans van Workum, die
vandaag voorgesteld wordt, geldt dat zeker.
Tijdens het gesprek met Hans vallen vooral zijn veelzijdigheid en brede
interesses op: naast zijn werk bij de NS schaakt hij met Rolf Oostinga
(volgens eigen zeggen spelen beiden op vrijwel gelijk niveau), die hij al
sinds 1991 kent. Verder voetbalt hij nog steeds op het veld (hoewel hij
geen wedstrijden meer speelt) en in de zaal, doet aan tennis en biljarten
en vormt samen met John Kemper het in Westervoort wereldberoemde
cabaretduo ’t Benkske. Die laatste activiteit, die jaarlijks tijdens het
bekende Moesaete plaatsvindt en waar volgens eigen zeggen nogal
seksistisch getinte uitspraken en opmerkingen te horen zijn, kost nogal
wat tijd en vergt een behoorlijke voorbereiding. Het duo bestaat
ondertussen al 11 jaar is op een bijzondere manier ontstaan: beiden
wilden naar het Moesaete, maar konden geen kaartje krijgen. Er was maar
één manier om toch binnen te komen: inderdaad, door zelf een optreden
te geven! In de loop van de tijd is hun act een vast onderdeel van het
programma geworden waarbij bleek, dat ze elkaar perfect aanvullen.
Daarnaast is Hans “gewoon” een familieman: samen met zijn vrouw, met
wie hij al 28 jaar getrouwd is, heeft hij een dochter (Kim) van 21 en een
zoon (Peter) van 18 die momenteel in de A1 van Sportclub speelt.
Hans is sinds zijn achtste lid van Sportclub, heeft alle jeugdelftallen
doorlopen en heeft ook in de selectie (in die tijd een combinatie van het 1e
en 2e elftal) gezeten. Toch vond hij het zaalvoetbal eigenlijk leuker.
Hans is nog steeds bij de veteranen actief, maar zijn team speelt geen
wedstrijden meer. Op dinsdag en zaterdag (maar dan kort!) wordt er
getraind, waarbij op zaterdag vooral de derde helft belangrijk is. Binnen
het team heerst een uitstekende sfeer, waar ook de vrouwen bij betrokken
worden. De groep is erg sociaal en heeft een bijzondere band met elkaar.
Elk jaar vindt er ook een gezamenlijk uitstapje plaats: soms is dat uitstapje
een weekendje weg, soms een dag naar bijvoorbeeld Duitsland. Het is
kortom een echt vriendenteam.
Hij beschouwt het in 1991 behaalde kampioenschap, afgedwongen na het
spelen van twee beslissingswedstrijden tegen Kilder, als hoogtepunt van
zijn lidmaatschap van Sportclub. Naast dat hoogtepunt is er ook een heel
duidelijk dieptepunt aan te wijzen: dat is het overlijden van “Stone”
Hermsen in 2002 in de kleedkamer.
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Bij Sportclub is Hans niet alleen als voetballer bekend. Hij heeft tijdens een
blessure die hem twee jaar parten speelde het diploma “Oefenmeester 3”
gehaald. In die tijd trainde hij ook de B1 en eigenlijk had hij graag trainer
willen worden, maar door de onregelmatige diensten bij de NS zat dat er
niet in.
Toen zijn zoon ging voetballen is hij leider en trainer van diverse elftallen
geweest, hij heeft daarnaast zeker tien jaar in de kantine meegedraaid en
zit nu in de Technische Commissie. Dan kun je zeker over een “Sportclubhistorie” spreken.
Normen en waarden zijn volgens hem cruciaal, daar moet veel aandacht
aan besteed worden. Je moet elkaar durven aanspreken, maar dan wel op
een positieve manier. Belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft.
Begrip tonen is daarbij belangrijk, je moet mensen voor je winnen. Maar
als je iets ziet moet je de dingen wel benoemen en vooral ook mensen
daarop aanspreken.
Verder vindt hij Sportclub een heel warme vereniging, maar soms lijkt het
erop dat gezelligheid ten koste van alles voorop moet staan. Prestaties zijn
ook belangrijk, spelen in de 5e klasse bijvoorbeeld is zeker niet nodig.
Hans spreekt de hoop uit dat we met z’n allen ervoor zorgen dat Sportclub
weer een goede naam krijgt, want de laatste paar jaren is die goede naam
in het gedrang gekomen.
Als afsluiting van het gesprek wenst hij iedereen een heel fijne kerst!
Door: Gert
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Historie

Uit de historie: 1920 tot 1930
De “geschiedenisboeken” vertellen ons dat het voetbal in ons IJsseldorp zo
rond het jaar 1920 van start gaat. Op de zolder van aannemersbedrijf
Bolder worden goalpalen, netten, enkele ballen en een clubvlag
gevonden. De aannemer geeft toestemming om de gehele oude “troep”
mee te nemen. Zo vindt de introductie van Voetbal te Westervoort plaats.
Bij boeren informeert men naar een veld. Hendricus Wieleman geeft
toestemming om het weiland achter zijn bedrijf “Het Poolsch Café” ( later
zalencentrum Wieleman ) te gebruiken als voetbalveld. Op de gevonden
clubvlag stonden de letters O.D.O. De voetbalvrienden geven aan deze
afkorting de naam: Oefening Doet Overwinnen. De bakkerij van het
Poolsch Café dient als kleedkamer. Hoe lang het gezelligheidsclubje O.D.O.
heeft bestaan is niet bekend.
Ook komen de namen “Rapiditas” en “Opmars”, “Heerlijkheid Schans” en
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“Black Boys” om de hoek kijken. Later wordt de naam “Black Boys”, spelend
op een veldje nabij het beschilderde “Biddle-viaduct”, gewijzigd in
“Westervoortse Boys”. Deze laatste club, een algemene voetbalvereniging
waarvan een ieder ongeacht zijn geloofsovertuiging lid kon worden,
meldt zich officieel aan bij de “Algemene Nederlandse Voetbalbond”. De
Westervoortse Boys krijgen toestemming van Hendrikus Wieleman om aan
de Veerdam te gaan spelen. De gedachte van Wieleman zal zeker geweest
zijn”: Hoe groter de club, des te meer leven in de brouwerij ( Lees: Café ).
De heer Wieleman gaat ermee akkoord dat er een keet wordt neergezet
om zich te kunnen verkleden.

Door: Catherine
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Zoek de verschillen

Zoek de 5 verschillen

Er zitten 5 verschillen in deze
Weet jij welke ?

twee foto’s.

De winnaar van de puzzel van de vorige keer is Gilles Vink. De CD komt naar je toe.
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De babycorner

Horoscoop

Sasha Jairo
Onze zoon Sasha Jairo is op 1 oktober 2011
geboren om 10.17 uur. Zijn gewicht was
3720 gram en hij was 54 cm lang.
De moeder is Ilona de Bie-Diebels en de
vader Jan de Bie-Diebels. Hij is trainer van
de D3.
Het is ons eerste kindje en we zijn
helemaal in de wolken met deze knul.

Healow Rose Noirre
Healow Rose noirre is de 2e dochter van Niek Duyts en Roxanne Knoef
(zij speelt nog steeds in dames 1 ).
De geboortedatum is 8-11-2011. Healow Rose noirre is het zusje van
Paighton Fahrrah Caoife.

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

Steenbok | 22-12 tot 19-1
Je ziet niks meer. Diagnose: verrekte videobanden
Waterman | 20-1 tot 18-2
Voor de Waterman is deze maand niks te zien in de
sterren.
Vissen | 19-2 tot 20-3
De keeper mag weer volop ballen uit het net vissen.
Ram | 21-3 tot 19-4
Ram alle schietkansen deze maand ruim over
Stier | 20-4 tot 20-5
Koop tictacs en zeg tegen je trainer dat je
tikkietakkie-voetbal wil spelen.
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
Je wordt de nieuwe “Ronald Evers” genoemd.
Kreeft | 21-6 tot 22-7
De scheidsrechter maakt een eigen goal.
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Tikkie terug? Tikkie terug? Kom hier dan jongen!
Maagd | 23-8 tot 22-9
Nooit grappig: zeg tegen de hond dat hij Jeroen Tacke
op moet halen. Apport!
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
Je hebt last van die verrekte enkelband en die
verdraaide knie.
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Met oud en nieuw eet je net een oliebol teveel.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
In februari win je de straatprijs! De mooist versierde
straat van de carnavalsoptocht.
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column Ronny
ronny arends

Barpraot

H

eel lang geleden begonnen twee Westervoortse lichtgewichten met verhalen schrijven voor de
plaatselijke voetbalkrant. De start was veelbelovend, lovende kritieken, scherpe analyses in de
Gelderlander en een eervolle vermelding in het maandblad door de jury van de regionale columnistenvakbond.
Columns met titels als, de Frankfurter Stoeligan, 147,50, vijf bij zeuven, Opa Wienholts, Kernaval, de Toeterclub
Gezelligheid kent geen tijd, Ruiluh en Het gaat mis zijn die 8 jaar lang, onder de aandacht gebracht bij de leden van
Sportclub Westervoort. De populariteit steeg snel, er werd veel over gesproken. Vooral tijdens verjaardagen, met
de kermis en op de wekelijkse donderdagavond waren de columns onderwerp van gesprek. Men kon niet
wachten wanneer er weer een editie van de ‘Ballenvanger ‘ verscheen. De redactie was verheugd met deze
schrijverstalenten en zou graag een contract voor het leven aan willen gaan. De ‘Barpraoters’, toevalligerwijs ook
nog broers, hadden inmiddels een impresario in de arm genomen om de zaken te regelen. Het contract voor het
leven werd getekend met een clausule dat wanneer de Barpraoters zich daadwerkelijk konden verbeteren en
ontwikkelen ze met die nieuwe partij om de tafel mochten gaan zitten. Met de ondertekening van het
megacontract, er werd zelfs een b usiness club opgericht om delen te bekostigen en als bonus konden de broers
met vrouw een kinderen naar A ntalya, kwam ook de klad erin. De columns werden minder gelezen, de lovende
kritieken werden omgezet naar keiharde kritieken. De Gelderlander besteedde geen aandacht meer aan de
Barpraoters en zelfs in de Westervoort Post, het roddelblad van Duiven e.o. was er geen ruimte meer. De scherpte
was er ook vanaf, de columns waren gedateerd, er werden veel spreekwoordelijke ouwe koeien uit de sloot
gehaald en er werd niet meer over gepraat op de club. Dat deed de schrijvers het meeste pijn, er werden geen
gedachten meer uitgewisseld, het ging nu over onbelangrijke zaken als de ‘poule des doods’, de ajakkessoap en
de 2-2 van het eerste tegen Be Quick.
Na spoedoverleg tussen de broers, redactie Ballenvanger, de business club en de voltallige ondernemersraad van
de columnistenvakbond werd besloten om een andere weg in te slaan. Conclusie was dat het schrijversduo een
soloschrijver moest worden. De uitslag werd een deceptie voor die “Lange met die bril”. Zijn broertje was
smaakvoller, humoristischer, meer betrokken bij de club en bijna twee jaar jonger. De oudste Barpraoter, door
emoties overmand, laat via zijn Impresario in een korte reactie weten.; Ik wil de mensen met een echt blauwwit
hart bedanken voor hun toewijding, fijne reacties en positieve feedback gedurende mijn 8 jaar schrijversbestaan. Ik
heb het altijd met plezier gedaan maar kijk er nu met gemengde gevoelens op terug. Het voelt nu een beetje zoals ik
mijn jeugd bij de club heb gehad, een rol in de marge, van reservebank tot waterdrager. Sportclub Westervoort, het ga
je goed!
Zijn belangenbehartiger laat ook nog weten dat reacties op dit afscheid alleen via de e-mail beantwoord zullen
worden; barpraot@hotmail.com U krijgt z.s.m. een reactie.
Tegen de tijd dat deze afscheidscolumn de aarde bereikt, hebben we de trip naar Turkije al ver achter ons gelaten,
de wagenloze carnavalsoptocht bekeken en gaan we ons opmaken voor Denemarken, Duitsland en Portugal.
Makkie, toch?!
Ronny
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Selectie
2011 - 2012

Achterste rij van links naar rechts: Timothy Polman, Pelle Gerretzen, Tom Baltussen, Hein Smink, Marciano Bouwmeester, Joeri Jansen,
Tim Mecking, Randy van Rhee
Middelste rij van links naar rechts: Sjoerd Bisselink (Ass. Leider), Hugo Overgoor, Martijn Busser, Kevin Streutgers, Edwin Huuskes, Cas van
Wijhe, Jordie Thijssen, Marco Hubers (Ass. Scheidsrechter)
Voorste rij van links naar rechts: Gandalf Weijers, Jeroen van der Vliet, Justin Kreleger, Bob Hartemink (Hoofdtrainer), Jos Jansen (Leider),
Maurits Pelgrim (Shirt-sponsor), René Beerntsen (Verzorger), Dennis Rutjes, Twan van der Sterren, Sjoerd Jansen
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