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Column van de voorzitter

Op naar de 75!

H

et is half maart. De plaats waar ik dit schrijf (Seefeld in Oostenrijk) is nog bedekt onder ruim een meter sneeuw.
Ondanks de opwarming van de aarde was de winter hier in de laatste 20 jaar niet zo streng en was er nog nooit
zo veel sneeuw gevallen. Maar dankzij de op deze hoogte (1200 meter) krachtig stralende zon wordt het overdag ruim 20 graden. Diepblauwe lucht en sneeuw: een mooier contrast, in combinatie met de prachtige panorama’s die dit
oplevert, kun je je haast niet bedenken. Maar de sneeuw gaat het uiteindelijk afleggen en de lente komt er aan.
Dat geldt natuurlijk ook voor Sportclub. Een groot aantal boffers onder ons heeft, met dank aan de Business club, de
afgelopen winter al van de Turkse zon kunnen genieten.
Maar we gaan letterlijk en figuurlijk allemaal weer betere tijden tegemoet.
Wel moeten we met het begin van de lente nog wat “winterse trekjes” bestrijden:
Zo is ons vernieuwde clubhuis de laatste tijd weer erg in trek. Het is weer behoorlijk gezellig. Helaas heeft dat ook een
keerzijde: het geluidsvolume van onze muziekinstallatie stoort de buurt. Ik begrijp dat de muziek de gezelligheid bevordert,
maar het mag niet zo zijn dat anderen daar last van hebben. Elders in dit blad tref je daarom over het gebruik van onze
muziekinstallatie regels aan. Ik verzoek dringend doch vriendelijk je aan deze regels te houden. Maar hou het vooral ook
rustig bij het verlaten van onze mooie accommodatie.
Ook hebben we een probleem met het verstrekken van alcohol aan personen die nog geen 16 jaar zijn. Bij controle namens
de gemeente zijn we al een paar keer door de mand gevallen. We hebben een paar jaar geleden middels een convenant met
de gemeente bevestigd dat de alcoholconsumptie aan vooral jeugdigen moet worden ontmoedigd vanwege bewezen
schadelijk effecten aan het jeugdige brein. Nu vrijblijvendheid kennelijk niet helpt is het dus tijd om tot meer drastische
maatregelen over te gaan: aan jeugdigen zal nog alleen alcohol worden verstrekt op vertoon van de ID-kaart, te controleren
met een ID-scanner. Is men nog geen 16, dan geen alcohol.
Ik verzoek ook het kader deze regels (waarover ook elders meer in dit blad) in acht te nemen.
Maar in het algemeen kunnen we uitzien naar een meer zonnige periode:
Zo zijn we er gelukkig in geslaagd het technisch kader ook voor het komende seizoen voor de club te behouden. Dat betekent
rust en structuur bij vooral ook de opleiding van onze jeugd.
Het overal verschijnen van beeldschermen is een gevolg van de ook in de voetbalwereld oprukkende digitalisering. Het biedt
ook volop kansen tot een verbeterde en altijd actuele informatievoorziening.
En over onze accommodatie gesproken: we hebben plannen om die opnieuw uit te breiden. We willen het clubhuis graag
vergroten en bovendien een ruimte maken voor de activiteiten van de business club. We hebben inmiddels onze
“huisarchitect” (Jan Jansen) een ontwerp laten maken en die inmiddels gedeeld met een groot aantal betrokkenen. Het
enthousiasme over dit ontwerp is groot. We gaan nu bekijken of we dit ook financieel (al dan niet gefaseerd) waar kunnen
maken. Een mogelijkheid om daarvoor kapitaal te vergaren, is om zoveel mogelijk loten te verkopen in het kader van ons
aanstaande jubileum. Het wordt echt een superloterij, dus buiten een grote kans op een (super)prijs, is de opbrengst bestemd
voor de gewenste accommodatie-uitbreiding. Reden te meer om zoveel mogelijk loten te (ver)kopen !
Kortom, met de komst van de lente, bruist de club weer van de positieve energie en kunnen we enthousiast op weg naar ons
75-jarig jubileum in augustus!
Gerrit Gudden, Voorzitter
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superloterij in het kader van het
75-jarig jubileum van sportclub.
Er zijn prachtige prijzen mee te
verdienen en u steunt sportclub in
het streven naar uitbreiding van
haar mooie accommodatie.
De bal is na een korte strenge
winter weer gaan rollen. De
redactie wenst een ieder dan ook
een sportieve tweede competitiehelft 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	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%

Inleverdatum kopij
Ballenvanger nr. 4:
Maandag 14 mei 2012
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Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021

scwestervoort.nl

inhoud

10

13

6

Column Catherine Wisse

7

Superloterij

8

In de schijnwerpers Tycho en Jasper Kaak

10

Kort Sportclub Nieuws

12

Blikvanger Bertus Nass

13

Frans Putman - Alpe D’Huzes

15

Cursus reanimeren / AED	

16

Meiden C1

19

interview Piet Bisseling

20

uit de Historie 1930 - 1940

21

Poster Meiden C1

22

uitgelicht

25

NIeuwjaarstoespraak

26

Column Pelle Gerretzen

27

INTERVIEW uit de historie John Kemper

28

De stelling

29

F6 zaalkampioen

30

D3 zaalkampioen

31

Trainingskamp in Turkije - Belek

32

Zoek de verschillen

40

Babycorner en horoscoop

41

Column Frank Arends

42

16

32

scwestervoort.nl

Bestuursmededeling



5

Bestuursmededeling

Beleid alcoholverstrekking onder
de 16 jaar verder aangescherpt:
De Gemeente Westervoort en Sportclub Westervoort
(naast de meeste verenigingen in ons dorp)
hebben in 2009 een convenant gesloten,
waarin is afgesproken dat het verstrekken
van alcohol aan personen onder de
16 jaar uit den boze is. Ondanks de
preventieve maatregelen die de
vereniging op dit punt heeft genomen
(instrueren bar vrijwilligers, plaatsen van
aankondigingen en in het clubhuis
verspreiden van flyers en bierviltjes die een
ieder er op attent maken dat alcoholgebruik
onder de 16 op ons sportpark niet wordt
getolereerd) blijkt het lastig om het uitdrukkelijke beleid in goede banen
te leiden. Gerrit Gudden is als voorzitter “vereerd” met een persoonlijk
huisbezoek van burgemeester Geukers, tijdens welk bezoek naar voren is
gekomen dat Sportclub Westervoort bij twee steekproeven door de mand
is gevallen. Een volgende negatieve uitslag gaat de vereniging een niet
mis te verstane boete opleveren. Het gemeentebestuur verlangt terecht
nakoming van het gesloten convenant. Het bestuur van de vereniging
staat volledig achter het ondertekende convenant en gaat er op
voorhand van uit dat dit tevens voor de leden en ouders/verzorgers geldt.
Ook het bestuur van BASN staat vierkant achter het
ontmoedigingsbesluit van alcoholgebruik onder de 16 jaar. Beide
besturen roepen de leden op om zich niet in de verleiding te laten
brengen om mee te werken aan het bestellen van alcohol voor deze
doelgroep.
Sportclub Westervoort zal in haar clubhuis het beleid op dit punt verder
aanscherpen. Er wordt overgegaan tot het aanschaffen van een
ID-scanner, en het barpersoneel zal worden geïnstrueerd om een ieder
waarvan men niet zeker weet of deze persoon 16 jaar of ouder is,
standaard pas alcohol te verstrekken indien de scanner “groen licht
geeft”. Wij vragen hiervoor voor zover nodig om begrip en rekenen op uw
medewerking.
Beleid sluitingstijden clubhuis en geluidsvolume:
Sinds jaar en dag bestaat er een spanningsveld tussen de
voetbalvereniging en de omwonenden van het park ten aanzien van het
geproduceerde geluid door vertrekkende leden vanaf het sportpark in de
latere avonduren en het volume van de geluidsinstallatie. Naarmate het
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’s avonds stiller wordt draagt het geluid nu eenmaal verder
dan je zou verwachten. Door de gelukkig weer
toenemende gezelligheid in het clubhuis is er
onlangs weer terecht geklaagd door één van de
omwonenden. We dienen ons te realiseren dat
een goede verstandhouding met de
omwonenden van cruciaal belang is voor onze
vereniging. Het bestuur doet een beroep op de
leden om, ook na een gezellige
verenigingsavond, bij vertrek vanaf ons park de
volumeknop laag te houden. Breng de vereniging
s.v.p. niet in de problemen!
Vervolgens is er onlangs overleg geweest met de clubhuiscommissie m.b.t.
de sluitingstijden en het volume van de geluidsinstallatie naarmate de
gezelligheid toeneemt. Hierbij is een drietal essentiële zaken afgesproken:
-	De in het clubhuis aangeplakte sluitingstijden zijn voor het bestuur
leidend. De clubhuiscommissie dient zich hier aan te houden, ook al
weten we uit ervaring dat er altijd een aantal leden is, die het niet laat
genoeg kan worden. Aan de clubhuiscommissie is verzocht om zich aan
de sluitingstijden te houden. Wanneer dit gebeurt, en dat zal dus regel
moeten zijn, ligt dit dus niet aan de staande vrijwilliger(s) maar aan het
verenigingsbeleid. E.e.a. is geen onwil, maar ingegeven door
regelgeving en in het belang van een goede relatie met de
omwonenden.
-	De clubhuiscommissie dient de vrijwilligers er op te attenderen dat het
volume van de geluidsinstallatie op een niveau moet blijven dat er op
een normale wijze een gesprek gevoerd kan worden. Op die manier
worden excessen voorkomen en blijven klachten van de buurt uit. Het
betere weer nadert en het geluid draagt verder indien de deuren
geopend zijn. Verder komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat
leden zelf de muziekcomputer bedienen en het volume regelen. Het is
uitsluitend toegestaan aan de vrijwilliger die dienst heeft om achter de
bar te komen, dus aan de clubhuiscommissie is verzocht om er op toe te
zien dat dit niet meer gebeurt.
-	Al een aantal jaren geldt er in ons clubhuis een algeheel rookverbod.
Binnenkort verschijnt er een rookruimte. Uitsluitend in die rookruimte
kan er worden gerookt, roken in de keuken of het clubhuis is niet
toegestaan. Aan de clubhuiscommissie is verzocht om er op toe te zien
dat dit ook niet gebeurt.
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cat’s column

Consumptieprijzen Happy Hour:
M.i.v. maart zijn de prijzen van bier en wijn in het clubhuis verhoogd na
een aantal jaren pas op de plaats te hebben gemaakt ondanks diverse
prijsverhogingen aan de inkoopkant. E.e.a. heeft tot gevolg dat ook de
prijzen op de laatste donderdag van de maand, de “happy hour” avond,
dienen te worden verhoogd. M.i.v. donderdag 29 maart a.s. geldt voor alle
consumpties op deze avond een prijs van € 1,20.
Hallo allemaal,
Wisseling van de wacht bij clubhuiscommissie:
De clubhuiscommissie van Sportclub Westervoort gaat een andere
bezetting krijgen. Hans Thijssen heeft aangegeven na een aantal jaren te
willen stoppen. Aan de oproep van het bestuur om nieuwe kandidaten
hebben Rob Pronk en Harm Slump zich gemeld om de kar te gaan trekken.
Beide heren hebben inmiddels een aantal gesprekken met het bestuur
gehad en zullen geleidelijk “ingroeien”. Hans Thijssen heeft zich bereid
verklaard de periode tot het einde van het clubhuisseizoen te gebruiken
om de nieuwe commissie in te werken. Hans blijft tot het einde van het
seizoen in functie.
De nieuwe commissie is enthousiast aan de slag gegaan met nieuwe
ideeën, die nog verder worden uitgewerkt. Ook willen zij graag een aantal
jongvolwassenen om zich heen verzamelen om plaats te nemen in de
commissie en gezamenlijk de kar te trekken. Inmiddels heeft zich een
drietal personen bij hen gemeld. Uitbreiding blijft echter welkom zodat de
taken kunnen worden verdeeld en er een breder draagvlak gaat ontstaan.
Enig gevoel voor horeca is uiteraard welkom. Schroom niet en meld je bij
Rob Pronk of Harm Slump indien je op dit punt wat zou willen of kunnen
betekenen.
Het gaat om organiseren en meehelpen het clubhuis tot een
activiteitencentrum te vormen. Niet alleen, of wellicht zelfs helemaal niet
om het draaien van bar- of keukendiensten, ook al is op dit punt uiteraard
iedere hulp van een serieuze kracht welkom.
De bestuurders van
Sportclub Westervoort en BASN.
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maart is het vandaag, en terwijl ik dit schrijf is
het somber b uiten.
En het ziet er ook echt niet naar uit, dat het
zonnetje er door komt.
Want door dat hele kleine beetje zon gaat iedereen toch echt veel
vrolijker door het leven.
Serieus hoor, mensen zeggen dan toch echt veel sneller goedendag,
lachen allemaal wat vriendelijker.
Maar goed, vanmiddag heb ik ook een interview met Bertus, en die
is het toonbeeld van altijd goedgemutst, echt hoor ik heb die man
nog nooit boos of chagrijnig gezien.
Maar vanmiddag ga ik lekker een blikvangerbabbel maken, want
als iemand het verdient om daarvoor te staan is hij het wel. Dat is
een meneer van zoveel kwaliteiten, dat we daar wel een plekje voor
hebben. Bertus is een man, die een idee ook uitwerkt, wil je een
plankje daar, of een kastje hier, je knippert een keer met je ogen, en
dat plankje hangt er.
Nadeel is, dat als je handig bent en veeeeel weet, weten ze je ook al
heel gauw te vinden natuurlijk.
Maar dat ondervindt niet alleen Bertus, zo zijn er nog meer mensen
op en rond sportclub.
Zo lieve lezers, ik wens jullie fijne paasdagen,en een gezellige
Koninginnedag.
En veel plezier in het leven, met of zonder zonnestraaltje.
Lieve groetjes, Catherine

Door: Catherine

scwestervoort.nl



7

In de schijnwerpers

Tycho en Jasper Kaak in hun achtertuin.

Tycho en Jasper Kaak
Je hebt Ronald en Frank de Boer, John en Wesley Verhoek, Siem en Luuk de Jong, en natuurlijk
Tycho en Jasper Kaak. Wat zeg je? Ken je Tycho en Jasper Kaak nog niet? Belachelijk! Lees dan
maar snel meer over Tycho en Jasper, de talentvolle broers uit de D1.
Kunnen jullie je in het kort voorstellen?
J: Ik ben Jasper, 12 jaar, en ik voetbal in de D1. Ik voetbal al zes jaar.
T: Ik ben Tycho, 10 jaar, en ik zit óók in de D1. Ik voetbal al vijf jaar.

Op welke school zitten jullie en in welke klas?
J: Op het Candea Collega, in de eerste, bij mevrouw Klein Heerenbrink.
T: Op de Tuimelaar in groep zeven bij meester Fred.

Waar wonen jullie?
J: Aan de Jufferblock in Westervoort bij mijn vader, en aan de Jagerskamp
bij mijn moeder.

Wat willen jullie later worden?
T:Profvoetballer
J: Ik wil in elk geval verder gaan met sport. Als dat niet lukt, dan wil ik iets
met dieren.

Wonen jullie graag in Westervoort?
J: Ja, het is erg rustgevend. En er zijn veel speeltuinen dichtbij. We doen
ook veel voetballen, bij ons in de achtertuin of in Park Steenderens.
Hoe ziet jullie gezin eruit?
T: Papa, Sandra, Jasper, ons kleine broertje Job en ik.
J: En bij mijn moeder zijn we gewoon met z’n drietjes.
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Hebben jullie naast voetbal nog andere hobby’s?
J: We tennissen allebei.
T:En ik hou ook van gamen. Sinds vanmiddag hebben we Minecraft van
David Pennekamp gekregen. Daarnaast spelen we ook veel op de
Playstation en Wii.
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Hou zouden jullie jezelf omschrijven?
J: Klein, snel, technisch en slim.
T: Klein, technisch, slim en snel geërgerd. Maar ik heb ook veel geduld.
J: We zijn dus echt broertjes.

Van welke trainers hebben jullie het meeste geleerd?
J: Rick Smink in de E2 en Ronnie ten Brinke in de E3.
T:In de E1 bij Sjoerd en Rick.

In welk elftal spelen jullie?
T:We zitten allebei in de D1.
Hoe komt het dat jullie allebei in de D1 zitten?
T:Ik ben een jaar versneld vooruit gegaan. Ik zat één jaar in de E1 en toen
mocht ik al gelijk door naar de D1.
Is dat niet raar om samen met je broertje in een team te zitten?
J: Het kan erg vervelend zijn, want we maken regelmatig ruzie in het
team. Maar natuurlijk is het ook fijn en gezellig. Ook voor onze ouders, die
ons tegelijk weg kunnen brengen en ophalen. En op zaterdag hoeven ze
ook niet te kiezen.
Maar helpt het jullie ook?
J: Ja, want we voetbalden vroeger al heel veel samen. Soms kwam het
voor dat we tegen een paar grote jongens voetbalden. En dat wonnen we
dan gewoon, omdat we van elkaar precies wisten waar we stonden en wat
we konden verwachten. We kennen elkaar qua voetbal dus goed.
En op welke positie?
J: Linksback of rechtsback, maar ik speel liever op het middenveld.
T: Links of rechts op het middenveld, en dat is ook mijn favoriete plek. Het
komt dus ook voor dat ik vóór mijn broer speel in het veld.
Wat zijn jullie sterke en zwakke voetbalkwaliteiten?
J: Ik kan hard lopen en heb een goed uithoudingsvermogen. Bovendien
ben ik technisch. Eén op één duels, daar heb ik moeite mee.
T: Ik vind ook dat ik technisch ben en dat ik een goed inzicht heb. Mijn
schot kan beter. En ik ben natuurlijk jonger en kleiner dan de rest. Dan
word ik gewoon weggeduwd. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn.
Is het een leuk team?
J: Ja, het is leuk. Al is het soms iets te gezellig. Dan moet de trainer weer
de training stilleggen omdat we te veel praten. Ook in de kleedkamer kan
het erg lawaaiig zijn.
T:En daar kunnen we zelf ook wel aan meedoen.
Wie is de trainer van jullie team?
J: Freddy Dahm, samen met Martijn Busser en Peter van Elk.
T: Goede trainers.
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In welke elftallen hebben jullie nog meer gespeeld?
J: De ukken, de F8, F2, E3, E2, D2 en de D1.
T:De ukken, de F8, F3, F2, F1, E1 en nu de D1.



Hoe gaat het seizoen tot nu toe?
J: Erg goed, want we staan tweede. We winnen bijna elke wedstrijd met
ruime cijfers. Behalve dan tegen de nummer 1, die hebben we verloren.
T:Dat is RKHVV. Daar moeten we binnenkort weer tegen, dus dat wordt
spannend.
Wat is er leuk bij Sportclub en wat zou er beter kunnen?
J: Het is leuk dat er zoveel trainers en mensen betrokken zijn bij de club.
T:Het is ook een warme club. Niemand praat achter iemands rug om.
J: Er kan wel iets beter: de douche in kleedkamer 9 of 10 is erg slap. Het
water valt zo op de grond.
Zit er nog meer voetbaltalent in de familie?
T:Ons broertje Job, dat wordt wel een goede. Hij trapt nu al af en toe tegen
een bal aan.
J: Papa kan wel goed voetballen, maar dat kun je geen talent meer
noemen.
Wat is jullie favoriete club?
J: Vitesse, en in het buitenland Tottenham Hotspur.
T:De Graafschap en Barcelona.
En jullie favoriete speler?
J: Dennis Bergkamp
T:Ja, hij had een heel goede techniek en hij maakte mooie doelpunten.
Naar welk TV-programma kijken jullie graag?
T:Sportprogramma’s, tennis, voetbal en waterpolo.
J: Ik ook alles met sport. Federer is onze favoriete tennisser.
Willen jullie als afsluiting van dit interview nog iets kwijt aan de
lezers van De Ballenvanger?
J: Je moet altijd plezier hebben in het voetbal. Geniet ervan.
T: En altijd positief blijven. Als iemand boos op je is, gewoon denken: hij
bedoelt het goed, hij wil je beter maken.
Door: Sjoerd
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Kort sportclub Nieuws

Winnaars Grote
Clubactie
Op de Nieuwjaarsreceptie zijn de volgende jongens gehuldigd die de
meeste loten hebben verkocht.
Jasper Lemmers (F2) en Angelo de Vries (F3) ontvingen een sc Westervoort
bal, handdoek en een oorkonde, terwijl winnaar Steijn Neijenhuis (F2) een
tenue van zijn favoriete club PSV in ontvangst mocht nemen.
De uiteindelijke opbrengst kwam uit op € 2200,-- en is vooral bedoeld om
jeugdactiviteiten tijdens het Jubileum in augustus te laten plaatsvinden.

Oud jeugdspeler
Sportclub naar
Veendam

Contractverlengingen
Hoofd Technische Zaken, Rolf Oostinga, heeft zijn contract bij Sportclub
Westervoort met 3 jaar verlengd. Ook Voetbaltechnisch Jeugdcoördinator
Henk v.d. Sluis blijft voor dezelfde periode verbonden aan de club. De
voetbaltechnische commissie en de jeugdcommissie zijn hier uitermate blij
mee. Op deze manier blijft de continuïteit in het (jeugd) voetbal
gehandhaafd. Rolf en Henk zijn nu bijna een jaar bezig en moeten er
samen met de vele jeugdtrainers voor zorgen dat onze jeugdteams op een
hoger plan komen. En dat leden zich laten scholen tot jeugdbegeleider en
/ of jeugdvoetbaltrainer. Dit seizoen is er voor alle jeugdtrainers een cursus
techniektraining bij Sportclub Westervoort georganiseerd. De cursus
bestond uit een deel theorie en veel praktijk op het veld. Op 4 avonden
werd de cursus gegeven door Cock van Dijk, een goeroe op het gebied van
jeugd- en techniektrainingen.

Sportclub Veendam huurt voor de rest van het seizoen de 20-jarige Kaye
Coppoolse van De Graafschap. Zijn contract bij De Graafschap loopt af. Door
zich bij SC Veendam in de kijker te spelen, hoopt hij zijn verblijf in het
betaald voetbal in ieder geval te kunnen verlengen. Kaye heeft op
11 januari zijn eerste wedstrijd gespeeld tegen topklasser HHC
Hardenberg. Het bleef 0-0. In 2002 maakte Kay de stap van ons D1 naar de
jeugdopleiding van de Graafschap.

VRIJWILLIGERSAVOND
Sc. WESTERVOORT
20 APRIL
Op vrijdagavond 20 april zal door de vrijwilligerscommissie in
samenwerking met het hoofdbestuur weer de jaarlijkse
vrijwilligersavond georganiseerd worden voor alle
vrijwilligers van ons mooie Sc. Westervoort. Natuurlijk worden
ook de partners daarbij van harte uitgenodigd!!
De uitnodiging zal binnenkort aan een ieder verzonden
worden, maar hou in ieder geval alvast 20 april vrij!!
De avond zal naast een hapje en wat drankjes worden
opgeluisterd met muziek, een loterij en, NIEUW: de verkiezing
van de vrijwilliger en vrijwilligster van het jaar. En misschien
zit er nog wel een optreden van mystery guests in….
Tot 20 april!!!!
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Bedankt
Tijdens mijn verblijf in ziekenhuis Rijnstate en Regina Pacis, waar ik een
nieuwe heup kreeg, heeft het mij aan belangstelling niet ontbroken.
Bij dezen wil ik de “ Club van 100” bedanken voor de mooie fruitmand.
Ook de Vutploeg, die precies wist, waarmee ik de 7-up mix, de meisjes van
de schoonmaakploeg (Gerda, Dien en Catherine) en natuurlijk Bertus Nass
wil ik bedanken voor hun bezoek aan mij.
Verder wil ik iedereen bedanken die bij mij op bezoek is geweest.
BEDANKT ALLEMAAL.
Boy Hengelman (VUTploeg)
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De blikvanger

Bertus Nass
Bertus, stel je zelf eens voor!
Ik ben Bertus Nass, ik ben 61 jaar oud en al 50 jaar lid van sportclub.
Heb jij het echte sc Westervoort gevoel?
Jazeker, ik heb absoluut het blauwwitte hart.
Hoe is je gezinssamenstelling, en zijn je gezinsleden ook zo
betrokken bij de club?
Ik ben getrouwd met Hennie Willemsen. Mijn zoon Michel is leider van het
2e, en ik heb een dochter Simone. Hennie is altijd aanwezig bij zowel de
uit- als thuiswedstrijden.
Wat betekent sportclub voor jou?
Heel veel, het is eigenlijk mijn grote hobby.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen bereikt?
Op mijn vrije dagen ben ik hier veel te vinden, en op die vrije dagen help ik
dan de vutters mee.
Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
Jazeker, in het 2e en het 3e. En tweemaal een wedstrijd in het eerste.

Wil je als afsluiting zelf nog wat kwijt?
Ik zou willen, dat de leiders van zowel de jeugd- als de seniorenteams
de spelers wat meer discipline bijbrengen en dat het afval in de
prullenbakken terechtkomt. Er staan 15 bakken rond de velden, er
staan 10 gele containers en ook nog een grote grijze container. Voor
de plastic flesjes hebben we een blikvanger. Dus er is genoeg om het
afval kwijt te kunnen.
Maar wat ik ook graag kwijt wil, is meer een compliment aan een
ieder. Er is namelijk geconstateerd dat de vernielingen op en rond de
club aanzienlijk minder zijn.
Het kan natuurlijk altijd beter, maar we zijn op de goede weg!!!!
Door: Catherine

Loterij G-toernooi Sc. Westervoort 26 mei
Op 26 mei zal alweer voor de 11e keer het jaarlijkse G-toernooi
van Sc. Westervoort plaats gaan vinden.
Die dag staat natuurlijk volledig in het teken van het voetbal voor
mensen met een beperking. Zowel de volwassenen als de jeugd
zullen op 26 mei op sportieve wijze hun beste beentje voor gaan
zetten.
Net als alle voorgaande jaren zal deze dag ook weer een grote loterij
worden georganiseerd. Er zijn allerlei prijzen te winnen, van groot tot
klein. Om de prijzenpot zo groot mogelijk te maken zijn wij als
G-commissie op zoek naar mensen die prijzen ter beschikking willen
stellen. De opbrengst van de loterij komt naast het G-voetbal ook Sc.
Westervoort zelf ten goede.
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We zijn blij met allerlei dingen. Zo zitten er vaak in het kerstpakket zaken
waarvan je denkt: wat moet ik ermee? Maar ook sleutelhangers, pennen,
fietsen, shirts, handdoeken, een auto, andere hebbedingetjes: alles is
welkom!!!
Het moet wel nieuw zijn; het is geen rommelmarkt.
Heb je wat, laat het ons dan weten. Dan maken we een afspraak. Neem
contact op met Willem van Bussel (026-3114307) of John Kemper
(026-3115172 of kemping@hetnet.nl)
Bedankt alvast en: kom op 26 mei naar ons sportpark om te genieten van
het voetbal en mee te doen aan de loterij!!!
Door: John Kemper
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Frans Putman

Alpe d’HuZes
Beste sportvrienden,
Mijn naam is Frans Putman, ik ben trainer van het derde elftal en
al 45 jaar lid van Sportclub Westervoort. Met de stichting Alpe
d’HuZes/KWF ga ik onder het motto “opgeven is geen optie” op
donderdag 7 juni 2012 de uitdaging aan om fietsend op één dag
vier maal de Alpe d’Huez te beklimmen. Ik doe dit individueel.

Daarom wil ik mij inzetten geld in te zamelen om kankerpatiënten een
betere levenskwaliteit te geven. Daarbij heb ik jullie, leden van Sportclub
Westervoort, nodig. We moeten deze wedstrijd proberen te winnen. Als
jullie mij meehelpen om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen, dan ga ik
op 7 juni viermaal die berg beklimmen.

De organisatie Alpe d’HuZes zet zich in om kankerpatiënten optimaal te
ondersteunen door hen de mogelijkheid te geven goed, gelukkig en
gezond te leven met kanker. Onze droom is dat kanker van een dodelijkenaar een chronische ziekte evolueert. Om dit te kunnen realiseren is er
geld nodig, veel geld voor onderzoek.

Bij voorbaat dank voor uw donatie
Frans Putman, Tel.: 06 – 15063698
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Via deze link kunt u mij steunen met een donatie:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/fransputman/frans-putman
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cursus Reanimeren/AED

DE TUSSENSTAND
Beste leden,
Het gaat dan nu niet over de tussenstand van een wedstrijd, maar
de tussenstand na drie jaar Reanimatie Onderwijs op Sportclub
Westervoort.
Sporten is leuk, ontspannend en gezond. Het verlaagt zelfs de kans op
hart- en vaatziekten, zoals arteriosclerose (aderverkalking). Ondanks deze
grote voordelen, overlijden er in Nederland ongeveer 150-200 mensen per
jaar tijdens of vlak na het sporten. Een sporter is iemand die voldoende
beweegt en dus wordt diegene gezond beschouwd. Het is moeilijk te
bevatten als een “gezond” persoon zomaar overlijdt.
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De oorzaak van de plotse dood en hartstilstand is onder te verdelen in 2
leeftijdsgroepen. In de groep sporters boven de 35 jaar is er vaak sprake
van coronair hartlijden; het dichtslibben van kransslagaderen. De sporters
jonger dan 35 jaar overlijden voornamelijk ten gevolge van een
aangeboren (soms erfelijke) hartziekte. Het is dus niet zo dat sport de
oorzaak is van de hartstilstand, maar een hartaandoening.
In 2009 is binnen sportclub het besluit genomen om een AED aan te
schaffen. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator. Dit is een
draagbaar apparaat dat gebruikt wordt bij een reanimatie en dient om een
persoon met een circulatiestilstand t.g.v. een levensbedreigende
ritmestoornis, te behandelen.
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Dit betekent voor het slachtoffer een enorme tijdwinst, omdat er niet op
de ambulance gewacht hoeft te worden voor het toedienen van een
stroomstoot. Voor het opheffen van deze ritmestoornis is zo’n
stroomstootje de enige behandeling. Deze tijdwinst is van essentieel
belang voor het herstel van hartritme en de kans op overleven. Uiteraard is
verdere specialistische hulp noodzakelijk.
Door de aanschaf van deze AED was de consequentie dat er ook mensen
opgeleid moesten worden. We zijn gestart met een bericht hierover in de
ballenvanger. Mede door de aandacht in de media en de mogelijkheid om
op sportclub de opleiding te volgen, bleek er een groot aantal
geïnteresseerde leden te zijn. Ongeveer 30 leden zijn toen opgeleid. De
jaren daarna hebben deze mensen ieder jaar de herhalingsles op sportclub
gevolgd. Het volgen van deze herhalingslessen is van belang omdat de
vaardigheden weer getraind kunnen worden en hier ook eventuele nieuwe
ontwikkelingen besproken worden.
De stand van zaken is dat er nu 20 mensen binnen sportclub opgeleid zijn
om te reanimeren en de AED te bedienen. Verder zijn er 7 mensen binnen
sportclub aanwezig die de cursus via hun werk hebben gevolgd. Dus
hebben we een totaal van 27 opgeleide mensen. Hiermee is er, denk ik,
een goede basis gelegd, om in geval van een circulatiestilstand de eerste
hulp te kunnen verlenen.
Maar .... dit is niet genoeg!!
Sportclub Westervoort is een grote vereniging waarin veel mensen
participeren. Actief op het veld of actief op een andere wijze. Het aantal
aanwezigen tijdens trainingen/wedstrijden is groot. Van jong tot oud. De
kans op een circulatiestilstand is altijd aanwezig. Daarom zoeken wij nog
steeds leden die de cursus Reanimeren/AED willen volgen. Het zou mooi
zijn als er van ieder seniorenteam en de hogere junioren teams, één of
twee spelers opgeleid willen worden. Verder denken we aan
scheidsrechters, begeleiders, trainers, personeel van de kantine, etc.

Meld je aan bij:
Ronald Schoonbeek
Tel: (026) 311 34 55,
Email: rschoonbeek@upcmail.nl
Edwin Pijpers
Tel: (026) 311 60 86
Email: e.pijpers5@upcmail.nl
De cursus vindt meestal plaats tijdens de zomer- en winterstop.
Edwin Pijpers
Docent Nederlandse Hartstichting

Dus trainers en begeleiding: motiveer je spelers en kom zelf ook mee!!

scwestervoort.nl
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V.l.n.r. staand: Petra Klom, Fitore Zuhranaj, Femke Degen, Chloë Berendsen, Joelle Kraaijenvanger, Sabine Koenen
V.l.n.r. gehurkt: Sabrina Lips, Kim Straatman, Saskia Kemperman, Awaz Ahmad, Vera Achterkamp en Renee van Wissen.
Op de foto ontbreekt Demi Lee Warlich die gedurende het seizoen erbij gekomen is.

Een leuk stel meiden
Na de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie stond
onderstaand verslag op de website van de meiden van Sportclub
(http://www.meidenc1.tk): De rapportcijfers zijn uitstekend. De
meeste doelpunten gemaakt, de minste doelpunten tegen,
ongeslagen in 11 wedstrijden, het beste doelsaldo, van de
kampioen gewonnen en naar de mening van ondergetekende ook
het beste elftal. Dit alles heeft helaas niet tot een kampioenschap
geleid want we komen net twee puntjes tekort. Heel erg jammer
maar na de winter weten we wat ons te doen staat!
De start van de meiden van sportclub begon natuurlijk al in het voorjaar
van 2011 toen het nieuwe jeugdbestuur echt werk maakte van een
meidenteam. Vol enthousiasme werd eerst de techniektraining opgezet
om vervolgens aan de meiden zelf te vragen wat ze van het idee vonden.
Dat viel in de smaak dus werd er een trainer/leider gezocht. Die werd
helaas niet gevonden maar met Veronique Geurds als trainer en René
Berendsen als coach/leider op de zaterdagen werd er wel kader gevonden.
Zo begon het seizoen in augustus met een vriendschappelijke pot tegen
ESA MC1 uit. Bij 25 graden (boven nul!) werd de wedstrijd al vrij snel
gedicteerd. Samen met gastspeler Jade Hensen werd het uiteindelijk 0-3.



Een mooie winst en een opsteker voor het begin van de competitie.
Die competitie was een grote triomftocht die begon met een 1-10 winst en
eindigde met een 5-0 winst. 53 goals gemaakt, slechts 9 doelpunten tegen
en nog steeds ongeslagen. Wat jammer was het dat we 4 maal gelijk
hebben gespeeld. Eén maal minder en we waren op datzelfde doelsaldo
kampioen geworden.
In oktober zijn de meiden met zijn allen wezen kijken naar de Oranje
Leeuwinnen in het stadion van FC Zwolle. Helaas was de wedstrijd niet om
naar huis te schrijven (een bloedeloze 0-0 tegen Engeland) maar we
hadden veel plezier met zijn allen en hadden dan ook een leuke avond.
De meiden staan dus hun mannetje en hopen dan ook dat ze de vorm van
voor de feestdagen vast kunnen houden na de lange winterstop. Helaas
(onbegrijpelijk) heeft de KNVB in al haar wijsheid bedacht dat het leuker is
om een hele competitie te spelen. Dat betekent uit en thuis tegen 5
tegenstanders waarvan er 3! ook al in onze najaarscompetitie zaten. We
gaan er echter wel het beste van maken. We spelen meestal op het
hoofdveld om 12.30 uur, dus kom gerust eens kijken!
René Berendsen
Coach MC1
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Interview

Interview met Piet Bisseling
Op die mooie dag 14 april 1961 begon het indrukwekkende
lidmaatschap van Piet Bisseling. Piet moest, van zijn ouders
wachten tot zijn 16e verjaardag, om lid te mogen worden van
Sportclub Westervoort. Op die bewuste dag kreeg Piet van zijn
ouders een complete voetbaloutfit en begon aan zijn carrière bij
de B-tjes.
Na de B-tjes volgden de A-tjes, waar Piet begon te trainen onder o.a. Jan
Volman, Jan Siebenheller en Cobus Cobussen. In die tijd was er maar 1
A-elftal en bij de senioren waren er in totaal 3 elftallen.
In 1963 kwam Piet naar bij het 3e seniorenelftal waar ook Freek van Eldik,
Ton Stevens, Gerrit Distili en Bart Weiss speelden. “Bart was een keeper, die
het liefst achter een doelpaal ging staan als er te hard geschoten werd”
aldus een lachende Piet.
In 1967 start het 4e elftal op de zaterdag en Piet speelde in ook dat elftal.
Piet wilde al snel als jeugdleider aan de slag, maar dat ging niet zomaar.
Piet mocht in 1967 op “audiëntie” komen bij de toenmalige voorzitter
André Janssen.
In dat gesprek werd Piet verteld wat de “verwachtingen” waren en ook dat
hij bij de KNVB een “jeugdleiderscursus” met goed gevolg moest afleggen,
waarin ook EHBO en de spelregels werden bijgeschoold. Piet sloot deze
cursus met succes af en mede door deze cursus raakte hij geïnteresseerd in
het “rechtspreken in het voetbal” oftewel “Scheidsrechter” worden.
Scheidsrechter zijn leek Piet heel leuk en hij haalde al snel zijn
“scheidsrechtersdiploma”.
Piet heeft uiteindelijk meer dan 45 jaar op de velden gefloten. Toch iets om
als voetballer eens vaker bij stil te staan “want zonder scheidsrechters kun
je geen competitievoetbal spelen”.
Piet vertelt er meteen bij, dat hij van de KNVB altijd in Ede-Wageningen of
Driel moest fluiten en dat de KNVB geen enkele rekening hield, met het
feit waar scheidsrechters vandaan kwamen. Piet had daar op een gegeven
moment genoeg van en meldde zich aan bij AVW en Sportclub
Westervoort als “clubscheidsrechter”. Beide verenigingen maakten daar
dankbaar gebruik van en Piet floot regelmatig 3 tot 4 wedstrijden per
weekend.
Piet is een veelzijdige man, naast voetballen en het fluiten heeft hij zich
met van alles bezig gehouden bij Sportclub zoals:
•	Lid van de Technische Commissie samen met Hans Snelders en Mart
Messing,
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•	Vaste scheidsrechter bij het G-toernooi en tot op de dag van vandaag
heeft Piet warme banden en goede herinneringen daaraan
•	Begeleider bij de competitie “spelregel avonden” die in Arnhem werden
gehouden voor de A- en B-jeugd
•	Jeugdleider van diverse elftallen met een aantal kampioenschappen,
o.a. uit bij Eldenia
• Vlaggenist bij het 2e en ruim 10 jaar bij het 1e elftal
• Uiteraard ook als voetballer, gestopt in 1990
•	Ca. 25 jaar penningmeester geweest bij de Supportersvereniging.
Helaas in November 2011 gestopt. Er liggen nog een aantal
documenten bij Piet thuis, die wellicht nog opgehaald moeten
worden ?
• Scheidsrechter tot en met 2009
• Lid van de club van 100
•	Redactielid van het clubblad “Sportzicht”, waar Wim Krechting de
eindredacteur was. Later is Piet is ook nog eindredacteur geweest. Het
clubblad samenstellen, kopiëren, nieten etc. behoorde toen ook tot de
werkzaamheden van de redactie.
Piet weet ook te vertellen waar de huidige naam “Ballenvanger” vandaan
komt, de naam stamt uit de tijd dat de “eerste ballenvangers” werden
geplaatst, bij het veldje aan de Hamersestraat.
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Historie

In die tijd moest je voor de training nog de ballen ophalen bij de
ballenbeheerder Geert Greveling. Pratend over de Hamersestraat komen
we op de donderdagavond, dat na de training iedereen naar het
“Parochiehuis” ging voor een kop koffie (verzorgd door Bart Oversteeg
tegen betaling), een potje kaarten of dammen, een kantine was er toen
nog niet. Soms gingen we daarna nog even naar Hugen. “Bij het 25-jarig
bestaan van Sportclub hadden we gewoon een koffietafel in hetzelfde
Parochiehuis”.
De jaarlijkse wedstrijd op Koninginnedag tussen de Gemeente en de
Winkeliersvereniging met Henk Wanders als scheidsrechter en Bart Weiss
en Piet als grensrechter waren toen al legendarisch.
Piet vertelt ook over het pupillenweekend dat jaarlijks werd gehouden in
Nunspeet. Op mijn vraag waarom in Nunspeet? “Daar zijn we ooit via Eef
Bouwman terecht gekomen”. Meteen volgt een verhaal over de wedstrijd
tussen de jeugdleiders en de pupillen met Theo Snelders als doelman, Piet
scoorde 2 doelpunten en Theo was daar “niet echt blij” mee.
Mooiste moment volgens Piet : “Uitwedstrijd bij Ostrabeke waar ik vanaf
de middenstip scoorde, helaas ging de wedstrijd in de laatste minuut met
10-1 verloren. Als scheidsrechter een wedstrijd leiden, daar heb ik ook
altijd van genoten”.
Op 12 juli 2009 is Piet, na een wandeling met zijn hond BORA getroffen
door een herseninfarct, daardoor heeft Piet zijn scheidsrechters carrière
moeten beëindigen. Gelukkig gaat het goed met Piet en geniet hij nog
volop van het “voetbal”. Hij heeft zelfs Eredivisie Live genomen en volgt
alles nog uitgebreid.

Uit de historie:
1930 tot 1940
In de beginjaren dertig wordt door de geestelijkheid in
Westervoort het plan geopperd om een R.K.-voetbalclub op
te richten. Deze club krijgt de naam D.W.S.W. ( Door
Wilskracht Sterk Westervoort ) Het clubtenue bestaat uit een
groen shirt, zwarte broek en zwarte kousen. De komst van
DWSW veroorzaakte in ons dorp een ware voetbalstrijd. Wie
gaat er katholiek (DWSW) en wie algemeen (Westervoortse
Boys) spelen? Langzaam maar zeker wint DWSW terrein op de
Boys. Westervoortse Boys krijgt een gebrek aan spelers. In
een emotionele vergadering wordt besloten de Boys op te
heffen. De keet wordt voor fl. 35,- verkocht. Ook DWSW heeft
problemen. Men mocht niet langer gebruik maken van het
weiland, waarop gevoetbald werd.
Op 10 augustus 1936 wordt een nieuwe voetbalvereniging
opgericht met als naam “Sint Werenfried” , de patroonheilige
van de Westervoortse parochie. In deze club worden alle
Westervoortse voetballers verenigd. Het eerste jaar verloopt
zeer chaotisch. Er zijn problemen met de kas en de
wedstrijdformulieren. Er komt dan ook een nieuw bestuur
dat op 10 augustus 1937 de naam St Werenfried omdoopt in:
RK Sportclub Westervoort.

Een ding is duidelijk bij Piet Bisseling stroomt geen rood maar “Blauw Wit”
bloed door zijn aderen. Piet namens alle spelers , jong en oud, van harte
bedankt voor je bijdrage aan ons cluppie.
Ik wil ook nog even een andere kant van Piet laten zien. Zijn bloed stroomt
niet alleen sneller voor het voetbal. Ook voor het carnaval. Piet was Prins
carnaval in 2006-2007.
Piet viert dit jaar zijn 51-jarig lidmaatschap en dat is op zich al een
prestatie. Verder zijn mensen als Piet een uitstekende bron voor informatie
over Sportclub Westervoort.
Door: Geurt van der Meij
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Staand v.l.n.r.: Petra Klom, Fitore Zuhranaj, Femke Degen,
Chloë Berendsen, Joelle Kraaijenvanger, Sabine Koenen
Hurkend v.l.n.r.: Sabrina Lips, Kim Straatman,
Saskia K emperman, Awaz Ahmad, Vera Achterkamp en
Renee van Wissen.
Demi Lee Warlich staat niet op deze foto.

uitgelicht

Een lang verhaal over
iets heel korts
Wie kent de afkorting van het Duivense DVV niet? De afkorting
staat niet voor ‘Duivense Voetbalvereniging’. De vereniging, die
enkele maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog is
opgericht, draagt de naam ‘Door Vriendschap Vooruit’. De meeste
voetballiefhebbers uit de omgeving weten dat wel. Er zijn echter
nog veel meer leuke afkortingen te vinden. We nemen een kijkje
in de grote zee van afkortingen van namen van verenigingen die
ooit in KNVB competities zijn uitgekomen.
Nederland is vrij uniek wat betreft de naamgeving door middel van
afkortingen. De KNVB is zelf ook een afkorting. De bond en haar afkorting
hebben ook een verleden. Eind 1889 werd de Nederlandschen Voetbal- en
Athletischen Bond (NVAB) opgericht. In 1895 gingen de atleten zelfstandig
verder en werd de naam veranderd in Nederlandse Voetbalbond (NVB). Bij
het veertigjarig jubileum in 1929 kende Koningin Wilhelmina de NVB het
predicaat ‘koninklijk’ toe, zodat de bond werd omgedoopt tot de
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
De KNVB was in die tijd niet de enige voetbalbond. De verzuiling in
Nederland bracht verscheidene voetbalorganisaties voort voor onder meer
katholieken, christenen en arbeiders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
gingen deze bonden echter noodgedwongen samen. Dit beviel zo goed
dat de fusering ook na de oorlog werd voortgezet. Dit heeft ertoe geleid
dat een groot aantal verenigingen zijn naam veranderde. Zo hebben veel
verenigingen uit de rooms-katholieke bond destijds gekozen voor de
volledige plaatsnaam of een afkorting (inclusief r.k.). Een voorbeeld uit
onze omgeving is de in 1945 opgerichte vereniging RKPSC, ofwel de
‘Rooms Katholieke Pannerdense Sport Club’.
Wanneer je in de zee van afkortingen aan het vissen gaat, kom je veel
grappige namen tegen. Het valt op dat veel namen zijn gebaseerd op
eenheid en gezamenlijke kracht. Neem nu ‘Vol Vertrouwen Samen Verder’
(VVSV ‘09) en ‘Volhardende IJver Doet Overwinnen’ (VIJDO).
Laatstgenoemde is in 1995 gefuseerd met de Arnhemse Voetbalclub
Wilhelmina (AVW) tot voetbalvereniging Cranevelt. Deze vereniging is
echter in 2007 opgeheven. Het ontvangen geldbedrag dat is vrijgekomen
door de verkoop van de kantine en de kleedkamers wordt geleidelijk
geschonken aan goede doelen. In 2010 heeft ook het jeugd G-team van
sportclub Westervoort hiervan mogen profiteren.
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Ook vriendschap blijkt een belangrijk begrip bij de totstandkoming van
voetbalverenigingen. Dat blijkt wel uit het Zeelandse ‘Met Enige Vrienden
Opgericht’ (MEVO), dat vorig jaar fuseerde en toen helaas een andere
naam kreeg. Ook leuk is de gelijknamige voetbalvereniging van het
toenmalige ministerie van Oorlog en Sociale Zaken (OSZ). Deze naam werd
later omgedoopt tot ‘Onderlinge Samenwerking Zegeviert’. Waarschijnlijk
ging het er nog niet vriendschappelijk genoeg aan toe, want op
aandringen van het ministerie werd de naam later opnieuw veranderd, in
‘Meer Vriendschap Onderling’ (MVO ’72). Sinds die laatste naamswijziging
mochten ook leden van buiten het ministerie lid worden. De vereniging is
in het jaar 2000 opgeheven.
In de zee van afkortingen zijn ook langere afkortingen te vinden. Het
wordt dan nog lastiger om te raden waar de letters voor staan. Een paar
voorbeelden van zulke verenigingen zijn ‘Onze Leus Is Vooruit En
Overwinnen’ (OLIVEO) uit Pijnacker, ‘Rooms Katholieke Sport Vereniging
Roomse Adel Prijkt In Daden’ (RKSV RAPID) uit Maastricht, ‘Nijmeegse
Arbeiders Sport Club Groen Wit’ (NASCGW) uit Nijmegen en ‘Samenspel En
Oefening Leiden Tot Overwinning’ (SEOLTO) uit Zevenbergen.
Ten slotte volgt nog een lijstje met leuke afkortingen van een aantal
verenigingen uit de omgeving. Misschien heb je zelf al wel eens tegen
deze verenigingen gespeeld. Nu weet je ook waar die afkortingen precies
voor staan. DVV en RKPSC zijn al voorbij gekomen.
RKHVV: ‘Rooms Katholieke Huissense Voetbalvereniging’ uit Huissen
OVC ‘85: ‘Oosterbeekse Voetbal Combinatie’ uit Oosterbeek
AVW ’66: ‘Algemene Voetbalvereniging Westervoort’ uit Westervoort
GSV ‘38: ‘Giesbeekse Sportvereniging’ uit Giesbeek.
SDZZ: ‘Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar’ uit Zevenaar
VDZ:
‘Volharding Doet Zegevieren’ uit Arnhem
DVC ‘26: ‘Didamse Voetbal Club’ uit Didam
Speciale dank gaat uit naar Fer van Dijk.
Wil je meer lezen over dit onderwerp?
http://www.rsssf.com
http://knvb.nl
Door: Joris
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Nieuwjaarstoespraak
Beste mensen,
Je moet tegenwoordig heel voorzichtig zijn bij het houden van een toespraak:
voor je het weet roep je de toorn van die man met dat “Noorse kapsel”
(typering Youp van ’t Hek, tijdens zijn oudejaars-conference) over je af. Ik
neem het risico toch maar.
Het wordt voor Sportclub een bijzonder jaar, want we vieren ons 75-jarig
bestaan!
Met name de afgelopen jaren is Sportclub getransformeerd van een
traditionele voetbalvereniging naar een moderne voetbalorganisatie. Het
is niet zo dat dit een hobby van het bestuur is, maar wil je vandaag de dag
als vereniging kunnen overleven, dan moet je je wel aanpassen aan de
maatschappelijke ontwikkelingen.
“Verenigingen moeten serieus werk maken van professionalisering” aldus
ene Jan Janssens, die als lector sportbusiness development verbonden is
aan de Hogeschool van Amsterdam. Er is, zo stelt hij, een zoektocht naar
de sportprofessional, ter ondersteuning van de vrijwilliger. Hij of zij is
onderweg, hier en daar al ergens gearriveerd. Er is veel aan het veranderen
in de sportverenigingen, de clubhuizen, de kantines, de kleedlokalen, de
bestuurskamers. Er is veel werk aan de winkel om mee te gaan met deze
tijd. Ze zijn er heus nog wel, die onbezoldigde, goedwillenden die in een
pyjama slapen met de kleuren van hun geliefde club en die in actie komen
nog voordat het telefoontje van de voorzitter die om assistentie verlegen
zit, is gaan rinkelen. Hij constateert echter dat de beschikbaarheid en
inzetbaarheid van vrijwilligers in de sport, net als in andere sectoren waar
met vrijwilligers wordt gewerkt, is afgenomen. Er is volgens Janssens een
groeiende druk op sportverenigingen ontstaan. Intern door het kader en
de leden en extern door de bonden, concurrenten en overheden. Soms
omdat er nieuwe maatschappelijke claims op verenigingen wordt gelegd
(denk aan kinderopvang, huiswerkbegeleiding, integratie, enzovoort),
maar meestal vanwege hogere normen, eisen en verwachtingen die in de
samenleving gelden en waaraan sportverenigingen zich niet kunnen en/of
(zouden moeten) willen onttrekken. En daarbij zijn het vooral de
verwachtingen ten aanzien van de hygiëne van bijv. de kleedlokalen, de
kwaliteit van de sporttechnische begeleiding en materialen, de HACCPregelgeving voor de kantine (dat is wettelijke hygiënecode die voor de
horeca verplicht is), gedragsregels voor de omgang tussen trainers,
coaches en sporters, zorgvuldige tuchtrechtprocedures, enzovoorts.
Dat maakt het, volgens Janssens, noodzakelijk om werk te maken van
professionalisering. Niet om de vrijwilligers te vervangen, maar om met
die vrijwilligers de kwaliteit en continuïteit in de verenigingen naar de
eisen van de tijd te brengen.
Met Sportclub zijn we aardig op de goede weg: alle facilitaire en
commerciële zaken zijn uit de club gehaald en in aparte rechtspersonen
ondergebracht. De club kan zich dus helemaal richten op het voetbal en
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ons fantastische clubhuis. En, om elk misverstand uit de weg te ruimen,
nog steeds gerealiseerd met de vele vrijwilligers die Sportclub rijk is. Niet
alleen in ons clubhuis, maar bijv. ook op en rond de accommodatie, de
scheidsrechters en het onmisbare kader. Hulde daarvoor en zeker een
groot applaus waard.
Voor een club van meer dan 800 leden moet het mogelijk zijn om onze
talenten te ontdekken en te cultiveren. We hebben ook alle condities
daarvoor in huis: een prima jeugdcommissie en een knappe trainingsstaf.
Samen met het kader moeten we in staat zijn om een nog hoger
rendement uit onze jeugdopleiding te halen. Ik ben er van overtuigd dat
dit op enig moment gaat lukken. Het kost even tijd, maar de eerste
resultaten bij de jeugd zijn bemoedigend.
Ook bij de 1e seniorenselectie hebben we de weg omhoog weer te pakken.
Dit jeugdige team, onder leiding van Bob Hartemink, weet regelmatig
respect af te dwingen door de manier van voetballen en de aanwezige
teamspirit. Dat de resultaten nog wisselvallig zijn, mag de pret niet
drukken. De selectie heeft er unaniem voor gekozen het contract met Bob
Hartemink te verlengen. Het bestuur heeft deze aanbeveling uiteraard
overgenomen.
Maar dan zijn we er nog niet. Om er voor te zorgen dat ook de betere
voetballers bij ons blijven voetballen, willen we dat bevorderen door dat
ook aantrekkelijk te maken. De in het afgelopen jaar opgerichte
businessclub gaat daar mede voor zorgdragen. Het eerste begin is er: de
helft van de club is al voorzien van mooie nieuwe tenues en de eerste
selectie-elftallen (zowel dames als heren) gaan morgen op pad naar een
trainingskamp in het verre Turkije! Een geweldig succes voor de mensen
die dat van de grond hebben gekregen. Zonder de anderen te kort te
willen doen, noem ik hier toch even de namen van Edwin Peters, Frank van
Eldik en Jos Jansen.
Met name Edwin Peters is een manusje van alles. Duikt overal in het dorp
in verschillende gedaantes op: soms zie je hem in carnavalstenue, dan
weer als opa Flodder die ons nieuwe stationsgebied onveilig maakt. Het
had mij helemaal niet verbaasd dat hij ook als oliebollenbakker bij Koenen
aan de slag was geweest op 2e kerstdag. Dat doen overigens wel meer
sportclubleden.
Ik heb horen fluisteren dat het logo van de echte bakker binnenkort van
kleur verschiet….
Maar goed, bij de businessclub leven nog veel plannen en ambities. We
gaan er de komende tijd nog veel van merken.
Laten we ook niet vergeten dat de Westervoortse ondernemers ons
bijzonder goed gezind zijn, want zonder de actieve inbreng van die
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Column pelle

ondernemers kan geen businessclub, hoe goed gerund ook, bestaan. We
kunnen kennelijk teren op onze goede naam en de in de afgelopen 75 jaar
opgebouwde goede reputatie binnen de Westervoortse gemeenschap.
Kortom, met de opsomming van al deze positieve, nieuwe ontwikkelingen
denk ik aangegeven te hebben dat Sportclub weer volop bezig is met het
uitwerken van mooie plannen en ideeën die de basis kunnen vormen en
perspectief bieden voor een prachtige toekomst. Daar hebben we wel de
medewerking voor nodig hebben van veel kader en vrijwilligers. Met de
ondersteuning van de vrijwilligerscommissie ben ik er van overtuigd dat
dit gaat lukken. Er zit in veel commissies, mede dankzij de inzet van
vrijwilligers, al veel nieuwe energie. In het nieuwe jaar gaan we dat
ongetwijfeld nog meer merken.
Vrijwilligers zijn vaak ook trouwe leden. Sinds een aantal jaar hebben we
de gewoonte ontwikkeld om bij de nieuwjaarsreceptie ook onze trouwe
leden te eren. Dit jaar zijn dat:
Ik wil een ieder die zich bij Sportclub heeft ingezet als lid, of als sponsor
financieel heeft bijgedragen, daarvoor hartelijk danken. Dat geldt
25 jaar lid:
Martijn van Betuw
Dennis Dahm
Patrick Krechting
Maarten Looijen
40 jaar lid:
Jos Jansen

50 jaar lid:
Willem Evers
Toon Evers
Henk Hermsen
Bertus Nass
Jan Siebenheller
Riny Wanders

60 jaar lid:
Dick Tiecken

onverkort voor al onze vrijwilligers van al onze commissies voor de
prestaties in het afgelopen jaar en we gaan er van uit dat we in het nieuwe
jaar ook weer op jullie kunnen rekenen. Want een voetbalclub kan, zeker in
ons jubileumjaar, nu eenmaal niet bestaan zonder jullie inzet !
Ik wil de supportersvereniging in het bijzonder bedanken voor de
financiële bijdrage aan dit nieuwjaarsfeest.
Namens het bestuur wens ik jullie een fantastisch, gezond en vooral
sportief 2012 toe !
Gerrit Gudden
voorzitter

Sportclub’s
Frikandelleneter

H

et is donderdagavond, tegen een uur of tien. Ik zit, zoals
elke donderdagavond, aan de tafel voor de keuken in de
kantine. Genietend van een welverdiend biertje. Jordie
Thijssen slaat een bakje borrelnootjes achterover. Zoals alleen hij dat kan.
Maar dan, rond half elf, zie ik hem vanuit mijn ooghoek aan komen
wandelen. Hij dropt zijn tas bij de deur naar het terras en met een paar
grote stappen staat hij midden in de kantine. Met een bijna uniek
handgebaar bestelt hij bij de keuken twee frikandellen met mayonaise of
twee frikandellen speciaal. Ze kennen hem inmiddels in de keuken. Het is
elke donderdag weer raak. Ondertussen haalt hij bij ons een biertje en
dan wordt hij geroepen door één van de weinige keukenvrijwilligers(!). Ze
zijn klaar. Je ziet hem genieten. Aandachtig bekijk ik hoe hij de
frikandellen verorbert. Het is een fascinerend tafereel. Slechts enkele
happen zijn benodigd om de twee bruine staven te laten verdwijnen.
Luttele seconden later begeeft hij zich weer naar de keuken waar hij
wederom twee frikandellen bestelt. En dan begint alles weer opnieuw.
Ik zit ook wel eens met hem in de snackbar. Op zaterdag of zondag. Of op
zaterdag én zondag. Zelf heb ik genoeg aan een frietje kapsalon, maar
sommigen nemen er nog Griekse yoghurt met honing en walnoten bij. Hij
niet. Hij bestelt er nog vrolijk één.
Door: Pelle
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interview uit de historie John Kemper
De redactie is er deze keer in geslaagd een interview te regelen
met John Kemper, die mede door zijn vrijwilligerswerk bij de
meeste leden bekend en al van kinds af aan lid van Sportclub is.
Dat betekent dat hij momenteel al 41 jaar lid is!
John laat zich tijdens het interview zien als een gedreven man,
die weet wat hij wel en niet wil: hij staat voor zijn principes.

Samen met Trees (met wie hij al 27 jaar samen is) en hun 2 dochters woont
John in het centrum van Westervoort in de buurt van de Wyborgh.
John speelde vanaf zijn 15e in het 1e van Sportclub op het middenveld,
maar was het niet altijd eens met de trainer. In de kop van dit interview is
al gezegd dat John voor zijn principes staat en dat liet hij ook merken: hij
heeft daarom ook een tijd in het 2e en het 3e gespeeld. Op 32-jarige
leeftijd heeft hij nog anderhalf jaar in het 1e gespeeld en daarna nog weer
een jaar in het 2e. Vervolgens is hij naar de veteranen gegaan. Dit jaar is hij
gestopt met veldvoetbal; als het niet regent, traint hij nog af en toe bij zijn
oude veteranenteam. Hij speelt nog wel steeds in de zaal.
Zijn beide dochters van 18 en 16 spelen respectievelijk in dames 2 en 1 en
laten daarmee zien het (voetbal)talent zeker voor een deel van hun vader
geërfd te hebben.
John werkt voor de gemeente Arnhem en begeleidt voor de helft van de
tijd mensen die een subsidiebaan hebben. Doel daarvan is om te zorgen
dat die mensen ook aan het werk blijven. In dat werk komt een aantal van
zijn karaktereigenschappen zoals gedrevenheid, relativeringsvermogen,
humor en zelfkennis goed van pas. Natuurlijk horen daar ook goed
ontwikkelde sociale vaardigheden bij en van die vaardigheden heeft hij
ook profijt bij de andere helft van zijn werk: John probeert mensen met
een (lichamelijke of geestelijke) beperking aan het werk te krijgen en te
houden. Tekenend voor zijn instelling is het verzoek dat hij tijdens het
interview deed om te vermelden, dat hij nog steeds banen zoekt om deze
mensen aan het werk te krijgen. Aan dat verzoek geven we bij deze graag
gehoor!
Naast zijn drukke werkzaamheden probeert hij ook tijd te vinden voor zijn
hobby’s. Naast voetbal zijn dat theater (en dan vooral cabaret) en ook
hardlopen, hoewel het niet meevalt daar altijd tijd voor te vinden (of te
maken…)
Dat cabaret tot zijn hobby’s behoort is niet zo vreemd: samen met Hans
van Workum vormt hij het bij de meeste Westervoorters bekende duo ’t
Benkske, dat altijd optreedt tijdens het Moesaete. In dat verband
herinnert hij aan het interview met Hans van Workum in de vorige uitgave
van de Ballenvanger, waarin Hans aangaf dat ze zijn gaan optreden omdat
ze geen kaartjes konden krijgen. Volgens John klopt dat niet helemaal, ze
zijn met hun act begonnen omdat ze vonden dat ze het beter konden dan
degenen die toen optraden…
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Sinds een jaar of vier of vijf is John trainer van het G-jeugdelftal en dat
doet hij met heel veel plezier. Hij is ooit hiervoor gevraagd vanwege zijn
vroegere werkzaamheden als begeleider in de gehandicaptenzorg.
Het elftal bestaat nu uit 13 spelers en speelt geen competitie. Het gaat bij
het G-jeugdelftal met name om de sfeer, die staat met afstand voorop.
Belangrijk is dat de spelers leren elkaar te accepteren en dat proces loopt
fantastisch. Samen met de betrokkenheid van de ouders vormt dat voor
hem de basis om als trainer verder te gaan.
Tenslotte is hij ook al een jaar of vijf lid van de vrijwilligerscommissie.
Hoogtepunt en dieptepunt tijdens zijn lidmaatschap van Sportclub liggen
vrij dicht bij elkaar. John is tweemaal kampioen geworden met de
veteranen, maar in beide seizoenen is er ook iemand overleden. Die
kampioenschappen vormden voor zijn gevoel een postuum eerbetoon en
veroorzaakten heftige emoties.
Sportclub staat voor John gelijk aan gezelligheid. Die gemoedelijkheid en
het ouwehoeren vormen de meerwaarde en zorgen voor de clubbinding.
Daardoor wil je ook tijd in de club steken. Tegelijkertijd moet je wel
oppassen door te schieten met de prestaties of zoals John het zelf
verwoordt: ik heb nog nooit met het eerste elftal in de 5e klasse gespeeld.
We zijn nu weer goed bezig en het is belangrijk dat Sportclub een
gezellige club blijft. Initiatieven zoals nu door BASN ontwikkeld worden,
kunnen erg positief voor Sportclub zijn, maar het is wel zaak op te passen
dat Sportclub geen bedrijf wordt. Het clubgevoel moet voorop staan en
dat moet bij de elftallen zelf geregeld worden. Dan kun je ook voor een
elftal als bijvoorbeeld de C4 een trainer vinden.
Door: Gert
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De stelling

Het plezier in het voetbal is belangrijker
dan het niveau

Hein Smink
Het begint allemaal met plezier, dat is de basis.
Vanuit dat principe moet je gaan bouwen aan
een team. Als het plezier er is en de neuzen
dezelfde kant opstaan, zal dat ook de prestaties
bevorderen.

Marc de Lange
Voor mij als leider van de F2 is dat absoluut een
feit. Het plezier, dat afstraalt van de kanjers van
de F2 is echter het allerbelangrijkst. Wanneer je
dan ook goede resultaten haalt, dan is het
helemaal top!

Vincent Nibbelink
Als scheidsrechter van de jeugd ben ik het eens
met deze stelling. Wanneer de jonge spelers
plezier in het spel hebben, komt het niveau
vanzelf, omdat de inzet dan beter is. Ik ben dan
ook voor het positieve coachen i.p.v. het
schreeuwen. Geef de jonge gasten dan ook
complimentjes als ze iets goed doen, want daar
krijgen ze meer zelfvertrouwen van. Daardoor
gaan ze ook beter/makkelijker voetballen.
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Roel de Bie, Leider D3
Hier ben ik het volledig mee eens! Met het
streven naar een goed resultaat, daar is absoluut
niets mis mee. Maar het plezier hoort bij het
(amateur)voetbal, net als bij iedere sport, die
wordt beoefend in verenigingsverband c.q. op
amateurniveau, ALTIJD voorop te staan.

Walter Bouwman, trainer F4
Sporten in algemene zin doe je natuurlijk in
eerste instantie voor je plezier en ontspanning!
Maar sporten is toch ook (op elk niveau)
prestatiegericht bezig zijn, of het nu individueel
of teamverband betreft. Ik heb zelf als speler en
nu als trainer ervaren dat het behalen van een
‘goed’ resultaat of het ‘beste’ uit spelers halen,
voor ieder enorm bijdraagt aan het beleven van
veel plezier!
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F6 zaalvoetbalkampioen

Op de foto van links naar rechts boven: Beau Buijtenhuijs, Stan Bastein, Leon Leenders, Camaron Hupje, Jules Baijens, Robin Vrijns
Onder: Mathijs Hendriksen, Stan Rosenbrand, Tycho de Boer, Jeb Heinst

De F6 is zaalvoetbalkampioen
geworden!
Op zaterdag 11 februari moesten zij spelen tegen Loil F2 en Duiven
F11. Loil en Sportclub Westervoort waren allebei nog in de race voor de
titel, dus deze wedstrijd moest gewonnen worden. De tribune was
goed bezet en het team werd luid aangemoedigd door papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s! Het was heel spannend en het eerste doelpunt liet even
op zich wachten, maar toen die eenmaal was gevallen aan
Westervoortse zijde, was de ban gebroken. Zeker toen het snel daarna
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2-0 en 3-0 werd. Iedereen was door het dolle heen, maar voor de
zekerheid moest toch tegen Duiven ook nog maar worden gewonnen. En
dat deden de “mannen” met ruime cijfers. Na die wedstrijd was het echt
feest! Iedereen was blij en trots. De F6 is een hecht team. Er heerst altijd
een goede sfeer en iedereen is enthousiast: de jongens, de trainers/leiders
en de ouders. Dit “kampioenschap” is dan ook een mooie kroon op het
werk en komt iedereen toe.

scwestervoort.nl

D3 zaalvoetbalkampioen

Sportclub Westervoort D3:
Kampioen KNVB winter-
zaalcompetitie 2011-2012!
Tijdens de winterstop werd er door onze D3 deelgenomen aan de ‘KNVB
Winterzaalcompetitie 2011-2012’ voor D-pupillen. Door de onlangs behaalde
promotie naar de derde klasse(!) was het zelfvertrouwen bij de spelers groot.
Omdat er bij het zaalvoetbal voor D-pupillen per team slechts gespeeld wordt
met vier veldspelers en een keeper, werden onze spelers in wisselende
samenstelling verdeeld over twee teams. De eerste speelronde werd
afgewerkt tegen de teams van OBW D4 in sporthal ‘De Spelleward’ in Duiven,
met aan het eind nog een onderlinge wedstrijd tussen onze twee teams.
Door met ons ‘team 1’ alle wedstrijden overtuigend te winnen (6-0, 6-0 en
onderling 5-1), gingen wij met ons ‘team 1’ al direct na de eerste speelronde
aan kop van deze competitie! Voor de tweede speelronde moesten wij met
onze teams aantreden tegen de teams van DVC’26 D4 in sporthal ‘De Cluse’ in
Herwen. Het was niet moeilijk om de spelers gemotiveerd te krijgen: nu
konden wij revanche nemen voor onze verliespartij tijdens de afgelopen
najaarscompetitie... De vreugde van onze spelers was dan ook extra groot
toen wij met ons ‘team 1’ beide teams van DVC’26 D4 (met 4-1 en 2-0) wisten

te verslaan! Hierdoor werd de koppositie van ons ‘team 1’ (15 punten uit 5
wedstrijden en een doelsaldo van maar liefst +21) nog eens extra
versterkt. Alles kwam nu aan op de derde en laatste speelronde tegen de
teams van DVV D7, wederom in sporthal ‘De Spelleward’ in Duiven. Omdat
beide teams van DVV D7 het tot dan ook goed deden in de competitie en
alleen zij ons op dat moment nog van de eerste plaats konden verdringen,
was het direct vanaf de eerste wedstrijd “erop of eronder”. Door met onze
beide teams alle wedstrijden tegen de teams van DVV D7 te winnen (3-2,
2-1, 3-0 en 1-0) zijn wij met ons ‘team 1’ met een ruime voorsprong
ongeslagen kampioen geworden van de ‘KNVB winterzaalcompetitie
2011-2012’ voor D-pupillen! Daarnaast zijn wij hierdoor met ons ‘team 2’
uiteindelijk ook nog eens gedeeld tweede geworden. Kortom: onze spelers
hebben een prestatie geleverd om supertrots op te zijn!
Begeleiding D3
Jan en Roel de Bie

Achterste rij van links naar rechts: Roy van den Berg, Remco Bus, Niek Dorrepaal, Joran Haring, Taha Shakeel, Rens Kierkels.
Voorste rij van links naar rechts: Mike Jeltema, Luuk Wolsink, Lorenzo de Bie, Merel Burgers, Mylica de Jong.
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turkije - Belek
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Trainingskamp onder
de turkse zon
Maandagavond 2 januari vanaf 23:00 uur verzamelden de spelers/speelsters van Heren 1 &2
en Dames 1 zich samen met een aantal (bestuurs)leden van de BASN om zich klaar te maken
voor vertrek richting Turkije.
Geheel mogelijk gemaakt door de onlangs opgerichte businessclub BASN, konden maar liefst
64 personen afreizen richting Belek voor een vijfdaags trainingskamp onder de Turkse zon.
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turkije - Belek

Onder het genot van diverse belegde broodjes en drankjes werd de
laatste info gegeven als aftrap voor een gezellige en sportieve trip.
Om 01:00 uur vertrok de luxe touringcar richting Schiphol, alwaar er direct
kon worden ingecheckt voor de vlucht. Vergezeld van zo’n 100 KNVBofficials, waaronder alle betaald voetbal scheidsrechters en hun
assistenten, en een verdwaalde Willem II fan kon er gewacht worden tot
het boarden om 04:00 uur zou beginnen. Een rustige vlucht volgde.
09:30 uur plaatselijke tijd kon er voet op de Turkse bodem worden gezet.
Scheidsrechter Bas Nijhuis was blijkbaar nog wat van slag door de reis,
want in een oogwenk was hij vertrokken met een koffer van een speelster
van DA1.
Gelukkig kon hij buiten de aankomsthal nog staande worden gehouden,
zodat beiden met de juiste koffer verder konden reizen naar de plaats van
bestemming.
Aangekomen bij het hotel, Melissa Garden, kon iedereen zich installeren in
de kamers en was er voor gekozen de rest van de dag geen programma te
organiseren.
In de zon was het meer dan 20 graden en naast luieren op het buitenterras
bij het (helaas) niet gevulde zwembad samen met een lekker koel drankje,
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zijn er ook groepjes richting strand getrokken voor o.a. een potje
beachvoetbal.
De avond werd doorgebracht in de bar van het hotel, waar het tot in de late
uurtjes onrustig bleef.
Woensdag 4 januari werd gestart met een gezamenlijk ontbijt, waarna tegen
11:00 uur het vertrek richting de trainingsaccommodatie stond gepland.
Na een aantal schitterende velden gepasseerd te hebben (die met
handmaaiers bijgehouden werden), kwamen we aan bij drie achteraf
gelegen, maar prima bespeelbare grasvelden.
Dat er hoofdkranen van de sproei-installaties net op of binnen de lijnen van
het veld gepositioneerd waren, mocht de pret niet drukken.
In de volle zon kon iedereen vol aan de bak en zelfs een drietal sponsoren
had de voetbalschoenen aangetrokken om samen met het 2e elftal op
niveau te trainen.
Moe, maar voldaan, vertrokken we zo’n 1,5 uur later dan ook weer richting
het hotel.
Na een snelle douche en de lunch wachtte de eerste gezamenlijke activiteit:
paintball!
In een mooie bosrijke omgeving was er een speelveld uitgezet, waarin twee
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teams het tegen elkaar zouden opnemen om de vlag te veroveren. Met
verfmunitie kon men elkaar uitschakelen om dit gewenste resultaat te
bereiken.
Al snel was de totale groep opgesplitst in vier teams en kon de strijd
beginnen.
Dat sommige spelers dezelfde speelstijl hanteren bij paintball als bij het
voetballen was snel te zien.
De één technisch en doordacht, de ander op snelheid en met brute kracht
over de flanken. Maar zoals ook in een wedstrijd, won het team met het
beste van beide en het goede samenspel.
De overwinningen en het verlies konden de rest van de dag weer gevierd of
verdronken worden in de bar van het hotel, waar het wederom leek op een
donderdagavond in ons eigen clubhuis.
Voor een aantal kwam de ochtend dan ook alweer vrij vroeg, maar ook
deze ochtend stond iedereen weer netjes op tijd op het trainingsveld.
Dames 1 had een wedstrijd georganiseerd tegen een Duits
B-Juniorenelftal, dat helaas uiteindelijk een maatje te groot bleek te zijn.
Heren 1&2 werkten een training af als voorbereiding op de eventuele
oefenwedstrijden van morgen.
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’s Middags stond er een heuse golfclinic op het programma, zodat we
maatje 5 moesten inruilen voor een miniballetje en de voetbalschoen voor
een club.
Ons werden wel de fijne kneepjes van het afmaken (putten) en het lange
afstandsrammen vanaf de tee bijgebracht. Voornamelijk dat laatste deed
bij veel personen nogal denken aan tuinieren in een moestuin, want
onkruid werd gewied en land omgeploegd.
Ondanks dat was het een geweldige ervaring!
Wat zich de rest van de dag/avond afspeelde laat zich nu wel raden.
De volgende ochtend was het echter wel opstaan met regenbuien. De zon
liet zich een stuk minder zien en de Dames moesten al vroeg vertrekken
vanwege de oefenwedstrijd die zij tegen een Nederlands vrouwenelftal
hadden georganiseerd op een ander sportpark.
Voor Heren 1 stond er ook een wedstrijd tegen een Nederlandse opponent
op het programma, terwijl bekend was geworden dat voor Heren 2 geen
tegenstander gevonden was die het aandurfde.
Heren 1 speelde een prima wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft
waren zij heer en meester tegen Deel 1 van de opponent. Na rust werd het
een stuk lastiger tegen een geheel nieuw elftal en moest er hard gewerkt
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worden om de voorsprong vast te houden en de winst naar zich toe te
trekken. Iets dat uiteindelijk wel lukte en een knappe prestatie was!
Helaas verloor Dames 1 haar wedstrijd wel, maar daar werd de stemming
niet minder van.
Op de laatste middag van deze trip bezochten we de stad Antalya. Rustig
op het gemak werd er rondgekeken, afgedongen en genoten van het
Turkse eten.
Zelfs een tot voor kort in Nederland zwartwerkende bouwvakker, bleek
een kledingwinkel in de bazaar te bezitten. Hij vroeg menigeen of hij hen
nog iets kon ‘ansjmeren’ (aansmeren). Dat hem dat ook nog lukte getuigt
van grote klasse. Wat een held!
Op de afsluitende avond werden de barkrukjes weer verwarmd en kon de,
inmiddels Nederlands sprekende, barman Alpay weer aan de bak. De
lampjes brandden tot diep in de nacht, ook al gingen een aantal kaarsjes al
wat eerder uit.
Zaterdag 7 januari, de dag van de terugreis. Het weer was inmiddels
verslechterd en regen in combinatie met harde wind was het dat de klok
sloeg. Gelukkig hoefden we vandaag alleen nog twee busreizen en een
vlucht te ondergaan, dus het weer was gelukkig geen spelbreker.
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Eenmaal aangekomen in Nederland en uiteindelijk Westervoort werden
we weer opgevangen in ons eigen clubhuis onder het genot van een hapje
en een drankje, net zoals we hadden afgetrapt.
Hier werd voor de laatste keer deze trip nog eens flink geapplaudisseerd.
Langs deze weg wil ik, namens iedereen, alle mensen bedanken die ook
maar op enige wijze hebben bijgedragen aan het succes van deze trip. Ik
kan zeggen dat het een zeer bijzondere ervaring was om met al deze
spelers, begeleiders en sponsoren op reis te gaan, waarbij alles op
sublieme wijze was georganiseerd. Bedankt!!!


Door: Freddy Dahm, 2e Elftal
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Maar dat terzijde
Vink, Kuipers, Blom, Gözübüyük; ze waren allemaal op Schiphol.
De mannen die we zo graag uitmaken voor van alles en nog wat
als ze onze cluppies in de Eredivisie benadelen. En ze gingen maar
al te graag met het grote Westervoort mee naar Belek. Evenals
een verdwaalde supporter van Willem II en één van Excelsior.
Maar dat terzijde…
De jassen en trainingsjacks konden uit en de zonnebrillen konden op. Het
was prachtig weer in het verre Turkijke. Werkelijk prachtig. Een graad of 22
á 23 en volop zon. Na een korte busreis kwamen we dan eindelijk aan op
de plaats van bestemming. De Westervoortse brigade verkende de boel en
genoot van hun vrije dag, van het weer, van de zee en eventueel al van een
lekker drankje. ’s Avonds werd vooral de bar bezichtigd. Het was dan ook
wel een mooie, typisch Turkse bar. Het deed me denken aan de bar in
Maksim. Maar goed. In de aangrenzende lounge werd over voetbal geluld,
gelachen, gekaart en nog meer gelachen.
De volgende dag stond de eerste training op het programma. Goed veld,
moet ik zeggen. Maar een nog beter uitzicht. In de verte hoge bergen met
besneeuwde toppen en wederom fantastisch weer. Volop zon en een graad
of 22 á 23. Werkelijk fantastisch. Ter illustratie: in Nederland werd op dit
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moment code oranje afgegeven. ’s Middags werd er fanatiek gepaintballd
en ’s avonds werd de lounge weer omgetoverd tot het Westervoortse
clubhuis. In de daaropvolgende dag werd het weer wat minder zonnig. Een
graad of 17, geloof ik. Met een licht briesje. Heerlijk voetbalweer. In de
middag werd er voor de verandering eens tegen een bal aangeslagen in
plaats van geschopt en ’s avonds werd er gerust. Op de kamers en in de
lounge. Het weer begon te verslechteren en ook in het, over het algemeen,
zonnige Belek vielen wat regendruppels. ’s Ochtends bleef het echter niet
bij enkele regendrupjes. Maar gelukkig was het tussen de regendruppels
door droog. Letterlijk. Op het moment dat er gevoetbald werd, was alleen
het veld nog nat. De wedstrijd van het eerste werd met 5-3 gewonnen en ’s
middags werd er door de Westervoortse delegatie cultuur geproefd in
Antalya. En daarmee bedoel ik het zo goedkoop mogelijk shoppen, het
uitwaaien op de terrasjes en het waterpijp roken. De laatste avond brak
aan. Het was gezellig, het was leuk, het was uniek. Ja, dat was het. Uniek.
Zondagavond zat ik thuis op de bank voor de buis. Studio Sport. Een item
over de scheidsrechters in Turkije. Het was verschrikkelijk weer, daar in
Belek. Maar dat terzijde…

Door: Pelle
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Dames 1
Op maandagavond 3 januari is het dan eindelijk zover, lang naar
uitgekeken maar daar staan we dan met z’n allen in de kantine.
Wat gespannen kopjes her en der (al die mensen met vliegangst/
reisstress en wat nog meer), maar voornamelijk in volle
verwachting van wat komen gaat.
Na uitleg over het programma, de bekendmaking van de kamerindeling en
een heerlijk broodje beenham gaan we dan toch echt op weg. Slechts twee
kleine incidenten de heenreis, veroorzaakt door onze medereizigers in het
vliegtuig (de scheidsrechters van het betaald voetbal). Zo moet Twan de
rode kaart uitdelen aan de heer Vink, deze wordt van zijn stoel
weggestuurd zodat Twan op zijn plek kan plaatsnemen en steelt een
andere scheidsrechter de koffer van Linn (deze is gelukkig snel weer
terug). Deze mannen kennen de spelregels van het vliegen dan weer niet
zo goed… Het is een mooi gezicht hoe we op de vliegvelden Schiphol en
Antalya lopen, een enthousiaste stoet in onze blauwe trainingspakken.
Aangekomen bij ons hotel, genieten we de eerste dag allemaal van het
mooie weer; lekker luieren in de zon, wandelen en de durfallen gaan
zwemmen in zee. Aan de rand van het zwembad in het zonnetje wordt ook
al kennis gemaakt met de Gin Fanta lemon, mochten jullie interesse
hebben in ‘het verhaal’, wil Amanda dat graag nog eens vertellen. Wij
hebben met de dames op de woensdag getraind. Wat een geweldig gevoel
geeft dat, heerlijk in de zon (met korte broek en shirt) trainen en op de
achtergrond besneeuwde bergtoppen. De woensdagmiddag gaan we
paintballen, goed voor de teambuilding schijnt, maar zeker de oorzaak
voor veel, heel veel blauwe plekken. Op woensdagavond wordt voor ons
de discotheek geopend, hier toont Jos zijn animatietalent aan ons, een
´sportclub Westervoort sfeertje´ in een Turkse discotheek. De donderdag
spelen we een oefenwedstrijd tegen Duitse jongentJES, we verliezen in de
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laatste minuut. In de middag krijgen we een golfclinic, er zaten wat
talenten tussen! Donderdagavond maken we er een rustig avondje van,
want wij moeten de volgende dag om 8 uur aan het ontbijt zitten om te
voetballen tegen Glanerbrug dames 1. Gandi belooft iets dat hij
vervolgens verbazingwekkend gewoon nakomt, hij zit met dames 1 om 8
uur aan het ontbijt! Helaas helpt het niet, want de wedstrijd (in de
stromende regen) verliezen we. Na een broodnodig opwarmrondje in de
sauna en de lunch, gaan we shoppen in Antalya! Hier zoeken we de
hamburgerketens of dönertenten op, en trainen we onze afdingstrategieën
om onder andere vesten en voetbalshirts in te slaan. Een gezamenlijk
diner, net als lunch en ontbijt zijn standaard onderdelen in het
programma. De avonden zijn ‘vrij te besteden’, dit wordt meestal ingevuld
met in de sauna zitten, zwemmen, een drankje drinken in de lobby en
spelletjes spelen. Dit zijn de momenten dat iedereen gezellig bij kan
praten of zelfs elkaar eens kan leren kennen. Dit laatste geldt voor een
groot deel van ons damesteam die de andere leden van de club deze trip
(beter) hebben leren kennen en andersom. Na nog één gezellige avond en
een stormachtige nacht is het op zaterdag helaas al weer tijd om naar huis
te gaan! Wij zijn er trots op vele malen te horen hebben gekregen dat wij
(met ons relatief jonge team) een positieve bijdrage hebben geleverd aan
het trainingskamp. Zo is meteen nadat we terug waren uit Turkije al te zien
dat de betrokkenheid met dames 1 groter is geworden. Eén doel van het
trainingskamp is daarmee reeds behaald. Nu de andere doelen nog,
waaronder ons eigen sportieve doel: lijfsbehoud in de tweede klasse.
Applaudisseren was een veel voorkomende bezigheid gedurende het
trainingskamp. Graag nog één applausje voor alle mensen die dit
geweldige trainingskamp mogelijk hebben gemaakt!!


Namens dames 1, Isabel en Amanda
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Zoek de 5 verschillen

F4 zaalkampioen.

Zoek de 5 verschillen
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De babycorner

Horoscoop

Finn Aalders
Hallo, ja daar ben ik dan, mijn naam is Finn Aalders en ik
ben geboren op 23 januari!
Ik ben de zoon van Irghin en Marije.
Papa voetbalt al vanaf zijn vijfde bij SC Westervoort.
Ik hoop dat ik zijn voetbaltalent heb!

Steenbok | 22-12 tot 19-1
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Waterman | 20-1 tot 18-2
Zie Boogschutter
Vissen | 19-2 tot 20-3
Je moet minder zout gaan eten.

Daniël Janssen
Kleinzoon van Jan Koers (redacteur Ballenvanger), tweede
zoon van Mathilde en Richard, en broertje van Thijmen.
Geboren op dinsdag 29 november 2011.
Gewicht 3442 gram, lengte 54 cm.
Mama Mathilde speelde jaren geleden enige tijd in het
meisjesteam van Sportclub.

Ram | 21-3 tot 19-4
Die ene Valentijnskaart bleek van Gerda Dahm te
komen.
Stier | 20-4 tot 20-5
Zou je niet eens stoppen met voetbal?

Finn Weiss
Ik ben geboren op 16 maart om 13.00 uur en bij mijn
geboorte woog ik 4034 gram en was mijn lengte 51 cm.
Ik ben het broertje van Fleur en Sem, mijn papa Ronald
voetbalt in het 5e en mijn mama is Esther Weiss-Hermsen.

Tweelingen | 21-5 tot 20-6
Uranus staat achter Jupiter, dus het zal er wel koud
zijn.
Kreeft | 21-6 tot 22-7
Ga toch eens langs bij die ouwe Tante Thea van je.
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Liever rijk en gelukkig dan dood en een piano op je
voet.
Maagd | 23-8 tot 22-9
Je gaat in het vak met Heerenveen-fans zitten. Het
Friesvak.
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
Iemand heeft fireballs in je shampoo gedaan.
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Een baard is ook maar gewoon een snor met
grootheidswaan.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Zie Waterman

Wie is deze persoon?

Het gaat hier om een persoon, die al jaren werkzaam is als vrijwilliger en
dit schijnt zijn laatste jaar te zijn bij SC Westervoort.
Volgens velen zo’n vrijwilliger die altijd, zonder veel bombarie klaar staat
voor de club. Hij stopt als “coördinator van de kantinecommissie”.
Hans Thijssen
scwestervoort.nl



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
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column Frank
ronny arends
arends

Feesboek
“Lekker in de tuin zitten met een biertje”
Heb je goed ha ha!!
Ik ben jaloers
Vind ik leuk
“Ik moet poepen”
Drietze
Zet hem op
“Jarig vandaag”
Gefeliciteerd Bolle
Dankje Dikke
Van harte Arie
Dankje groetjes daar
Hoest?
Goed en met jou?
Vind ik leuk
Jijzelf en 16 anderen vinden dit leuk
“De kleine weer de hele nacht wakker”
Ahhhhhh tutje toch (hi hi)
Bij jullie ook al, bij ons de hele nacht aan het spoken
Vind ik leuk
Vind ik niet meer leuk
“Marietje reageert op het prikbord van Theetje”
“Frank vindt de status van Tanja leuk”
“Tim checked in by Wielemans house”
Even lekker tien minuutjes op Facebook gezeten net!
Ik moet eerlijk zeggen, ik doe er zelf ook aan mee hoor! Maar wordt het
tegenwoordig niet echt te gek dat je alles en iedereen maar op Facebook,
Twitter, Hyves etc. etc. pleurt?
Dat je foto’s, filmpjes, verhalen en nog veel meer “on”zinnige dingen van
jezelf erop zet dat is niet zo erg, dat bepaal je immers zelf, maar laat
anderen hierin met rust!
Laatst zat ik nietsvermoedend een beetje te surfen en zag ik zo ineens
een foto van mijzelf op internet verschijnen. Nu stond ik er voor mijn
doen redelijk op maar het had ook anders kunnen zijn.
Op het werk, zit ik met een collega op de kamer. Deze fijne vent is inmiddels 93 jaar oud en kent het principe Facebook niet. Vorige week kwam
de beste man op het werk en ik laat hem een foto van zijn pasgeboren
kleindochter zien. Leuk snuutje zegt hij en gaat vervolgens zitten! Hij was
terecht verbaasd over het feit dat ik zijn eigen kleindochter eerder had
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gezien dan hijzelf. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal tegenwoordig.
Zo ben ik twee maanden geleden live getuige geweest van een bevalling,
uiteraard ook via Facebook. Het leek wel of ik midden in een televisie
programma zat. Van 4 cm naar 5 cm……en ja hoor een paar uur later
was het kindje er…..”De spreidende rechter”noem ik het maar.
18 maart, de mooiste dag van het jaar werd ik ineens getagd (voor de
ouderen onder ons, lees: getegt) in een foto van mijn zwager. Ik had hem
zelf gevraagd om dit erop te zetten dus dat was geen probleem. Een elftalfoto van de B1 uit 1993. Jongens als Bart de Wijs, Patrick Krechting,
Frank Wanders en nog veel meer sterren uit die tijd. We waren jong en
heel wat kilo’s lichter.
Allemaal van die piepkleine jochies, alleen Frank stak er letterlijk en
figuurlijk met kop en schouders bovenuit. Ook mooi om te zien dat Peter
alias “Pietje” Abbink nog niks is veranderd. En helemaal aan de linkerkant daar stond hij onze eigen Cur Hendriks ……geweldig. We hadden
helemaal nog geen social media, wij praatten die tijd nog “gewoon” met
elkaar, gek hè? Wij hadden zelfs nog geen één van allen een telefoon, ja
alleen Cur, maar die reed taxi en moest er eentje hebben.
Nu gaat het allemaal heel anders. Gisteren verbaasde ik me er weer over.
16 jongens van een jaar of 17 waren “gezellig” aan het eten bij het
Pannenkoekenhuis in Duiven. Op tafel lagen ongeveer twintig telefoons.
Er werd niet tegen elkaar gepraat, ze waren alleen maar bezig om
woordjes te leggen (digitaal scrabbelen), tekeningetjes te maken
(digitaal pictionary) en te Whatsappen, erg jammer dat het tegen
woordig allemaal zo moet gaan……
“Ik voel me rot”
Wat is er lieffie
Tegenslag gehad maar kan niet zeggen wat
Hopen dat het snel beter gaat schattie
Bedankt dat je er altijd voor me bent xxx
Ik weet wat er is ….denk aan je
Vind ik leuk
“Morgen lekker met me meisje naar Rhodos”
Lekker hoe lang
8 dagen ik heb er zin in
Veel plezier
Dankjewel…..
Fijn dat ik het weet, groetjes de inbreker….
Allemaal een hele fijne zomer en we zien elkaar weer op Facebook.
Groetjes, Frank
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