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Column van de voorzitter

Vooruitblik

E

n opnieuw is een seizoen voorbij. Een aantal jeugdteams en het 4e elftal zijn kampioen geworden. Het
1e elftal (heren) kon nog niet meedoen om de prijzen, maar ik verwacht dat dit in het nieuwe seizoen
wel het geval zal zijn. De dames zijn (na de prachtige promotie van vorig seizoen) helaas weer
gedegradeerd. Ook de A1 wist zich niet te handhaven in de 1e klasse.
Kortom, een seizoen dat zich weliswaar kenmerkte door beperkte sportieve successen, maar waarbij vooral in de
basis is gewerkt aan de toekomst door veel te investeren in onze jeugd. Met de introductie van een nieuwe manier
van trainen (circuit) in het nieuwe seizoen verwacht ik dat onze jeugdopleiding opnieuw een aanvullende impuls
gaat krijgen.
We hebben in het afgelopen seizoen ook de structuur in en rond de club gemoderniseerd. Dat is eerder uitvoerig
(op ook de ledenvergaderingen) uitgelegd en toegelicht. Om vandaag de dag als voetbalvereniging goed te
kunnen functioneren is dat dringend noodzakelijk. We moeten met de tijd mee om al onze leden (en dat zijn er
nog altijd meer dan 800) goede mogelijkheden en faciliteiten te kunnen bieden om (op een zo hoog mogelijk)
niveau te kunnen (blijven) voetballen.
Maar ook in een moderne structuur blijven we dringend behoefte houden aan directe betrokkenheid van onze
leden bij de club: de inzet van vrijwilligers is nog steeds onmisbaar. Iedereen heeft wel vaardigheden die we bij de
club goed kunnen gebruiken. Aarzel dus niet om je te melden, we kunnen niet zonder actieve leden!
Maar voor de korte termijn gaan we ons richten op toernooien, het pupillenweekend en het 75-jarig jubileumfeest
in het weekend van 18 en 19 augustus: het belooft een prachtig feest te worden.
En tussendoor is daar natuurlijk ook nog het EK waarin we weer allemaal van Oranje zijn…..
Veel plezier en een prettige vakantie toegewenst.

Gerrit Gudden, Voorzitter
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van de redactie
Dit seizoen is inmiddels weer ten
einde en er is met wisselend succes
gestreden door alle teams van
sportclub.
Het nieuwe seizoen zal starten met
de feestelijke viering van het
75-jarig bestaan van sportclub
Westervoort.
Maar eerst genieten van het EK.
De redactie wenst vervolgens allen
een prettige vakantie toe en kom
gezond terug op de velden.
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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. 1, 2012-2013:
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Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021
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Algemeen
Coördinator G-afdeling gezocht!
Wie helpt ons hem of haar te vinden?
Na dit seizoen wil Willem van Bussel, de huidige coördinator van het
G-voetbal bij Sportclub Westervoort, het wat rustiger aan gaan doen. Dit
betekent dat de G-afdeling met spoed op zoek is naar één of meerdere
mensen, die zijn taken op korte termijn willen gaan overnemen. Je moet
dan denken aan taken als contactpersoon zijn voor KNVB en voor de
spelers en begeleiders e.d. van de spelers. Ook ben je lid van de
G-commissie, die regelmatig overleg heeft met het hoofdbestuur.
Daarnaast zou het fijn zijn als je met de competitiewedstrijden van het
senioren G-team mee kunt op zaterdag. En zo is er nog wel meer wat
Willem deed. Dit is zoals je ziet een zeer uitgebreid pakket voor één
persoon. Het zou daarom ook prima opgedeeld kunnen worden, wat het
misschien qua tijd ook aantrekkelijker maakt. Dat betekent wel dat we dus
nog meer mensen zoeken….
We hebben als overige leden van de G-commissie al diverse mensen
gepolst, maar tot nu toe tevergeefs. Wie oh wie heeft er belangstelling of
weet iemand die misschien wel belangstelling heeft??? Tip ons dan!!
Willem heeft al toegezegd voor een prima overdracht te zorgen.
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Voor meer info kun je contact opnemen met Willem van Bussel
zelf (tel. 026-3114307 of w.bussel6@chello.nl) of met
John Kemper, lid van de G-commissie (tel. 026-3115172 of
kemping@hetnet.nl)
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cat’s column
ZaterdagCommissie
Op zoek naar een leuke vrijwilligerstaak die niet structureel is?
We hebben nog steeds een tekort aan gast vrouwen / mannen
voor de jeugdwedstrijden op de zaterdagen. Deze taak staat niet
alleen open voor ouders van onze jeugdleden maar uiteraard ook
voor andere geïnteresseerden.
De voornaamste taken zijn:
• ontvangst van bezoekende teams en scheidsrechters (ze voorzien van
een bakje koffie / thee)
• aanbieden van een drankje, maak een praatje met ze en geef
informatie over de vereniging, velden en kleedkamers
• controleren of er scheidsrechters aanwezig zijn voor elke wedstrijd
vanaf de D-pupillen
• bijhouden van de uitslagen van de jeugdwedstrijden
• openen (ochtenddienst) of sluiten (middagdienst) van de
commissiekamer
• controleren van de wedstrijdformulieren
• aanspreekpunt, vraagbaak en hulppost.
Je draait als ZCL (Zaterdag Commissie Lid) ongeveer eenmaal per maand
op zaterdag een dienst, meestal ‘s ochtends van 08.00 uur tot 12.30 uur of
‘s middags van 12.30 uur tot 17.00 uur in de periode van september tot
half mei. Het is een afwisselende job, waarbij je het leuk moet vinden om
veel te communiceren en om als visitekaartje van onze vereniging naar
buiten te treden. Een dienstverlenende instelling is hierbij een pré.
Ben je geïnteresseerd in deze gezellige job? Ken je iemand die voor deze
taak geschikt is? Of wil je een bijdrage aan Sportclub Westervoort geven
door een paar keer per jaar te helpen?
Meld je dan snel aan bij de jeugdcommissie van Sportclub Westervoort. Je
kunt daarbij aangeven of je een keertje als proef wilt meedraaien en of je
beperkt beschikbaar bent. Neem voor meer informatie contact op met de
jeugdcommissie, e-mail: jeugdcommissie@scwestervoort.nl

Kort nieuws
-	Veld 3 krijgt dug-outs die de huidige bankjes zullen
vervangen. Vanwege de wind worden de dug-outs aan de
andere zijde van het veld geplaatst.
-	De nieuwe, grotere dug-outs op het hoofdveld zijn voorzien
van vaste banken en zijn nu dus helemaal klaar.
-	Er worden nog steeds sporen gevonden, die wijzen op
rokers op het kunstgrasveld. We willen nogmaals
benadrukken, dat dit niet is toegestaan omdat het veld
hierdoor beschadigd raakt.

scwestervoort.nl



Gouden confetti!!

E

Er hebben weer wat platte wagens door het dorp
gereden met echte kampioenen erop.
Veelal kampioenen van sportclub Westervoort!!!
En bij dezen feliciteren wij van de redactie alle teams die kampioen
zijn geworden in het afgelopen seizoen.
Door sommige teams is dat natuurlijk ook al gevierd in de kantine en
dat moet vast heel gezellig geweest zijn, te zien aan de leuke
gekleurde confetti, die dus werkelijk zelfs tussen de grijze houten
planken van het plafond zat.
Nadeel van die leuke gekleurde slingertjes is dat als het nat word het
heel erg afgeeft en dus de kleur achterlaat op de meubels en vloer en
als je dat niet in de gaten hebt krijg je het er niet of heel erg slecht af.
Nu het einde van het seizoen weer nadert, en we richting de
zomerstop gaan, zijn er nog wat toernooien te gaan en het kick-off in
juni.
Dan is voor alle voetballers het seizoen afgelopen, maar voor een
ander team van sportclub gaat het dan nog door.
Dit is een groepje, dat er dan weer voor moet zorgen dat al het
materiaal weer in orde komt, denk maar aan de ballen, de
waterzakken, de sponzen, de wedstrijdtenues en al dat soort dingen,
die allemaal worden ingeleverd, zodat ze nagekeken kunnen
worden. Dus lieve trainers, leiders en verzorgers, probeer er voor te
zorgen dat alles compleet ingeleverd wordt.
Informeer nog bij je team om eventuele spoorloze dingen terug te
vinden.
Rest mij nog om een ieder een hele fijne zomervakantie te wensen, in
Nederland of in het buitenland.
Tot volgend seizoen en lieve groetjes van Cat
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interview

Ferry van der Meij
Een interview maken uit de historie van Sc. Westervoort. Nu bestaat onze club dit jaar al 75 jaar en heel veel mensen
zijn daar al jaren getuige van. Tegelijkertijd maakt dat de vraag “Wie vraag ik voor een interview een stuk moeilijker,
want die keus is bijna onmogelijk”. Ineens kwam het besef dat de keus eigenlijk niet zo moeilijk was, want al snel viel
mijn keus op mijn eigen broer, die al jaren lid en vrijwilliger is bij Sc Westervoort.

Naam: Ferry van der Meij
Geboortedatum: 09.12.1958
Geboorteplaats: Arnhem
Wanneer ben je begonnen met voetballen?
In 1970 ben ik begonnen met voetballen. Als 12-jarige bij de
voetbalvereniging Arnhemia in Arnhem.
Mijn start was bij de jeugd in de D1 waar ik begon als een echte
ouderwetse rechtsbuiten.

Hoe ben je ooit keeper geworden?
In de D1 moesten we ooit eens een wedstrijd spelen maar onze keeper
kwam niet opdagen. Na kort overleg ben ik toen in het doel gaan staan.
Vanaf dat moment wist ik het zeker “Keeper zijn” is de allermooiste plek in
een voetbalelftal. Vanaf de D1 heb ik alle jeugdelftallen doorlopen tot en
met de A1. Tijdens mijn periode in de A1 bij Arnhemia, ben ik nog eens
benaderd door “Vitesse” om naar de A1 te komen. Echter op dat moment
was ik net gevraagd door de toenmalige trainer bij Arnhemia om naar het
1e senioren elftal te komen. Ik heb toen bewust gekozen om bij Arnhemia
te blijven.
Hoe ben je bij Sc. Westervoort terecht gekomen?
Na afloop van een vriendschappelijke wedstrijd tussen Arnhemia en
Sc. Westervoort, werd ik gevraagd door Herman Janssen, de toenmalige
trainer om naar Sc. Westervoort te komen. Aangezien ik net verhuisd was
naar Westervoort vond ik dat meteen een goed idee. Ik ben toen begonnen
in het 2e elftal maar na een wedstrijdje of vier moest ik met het 1e elftal
mee. Ik heb vanaf dat moment, 4 tot 5 jaar met veel plezier maar ook met
trots, in het doel van Sc. Westervoort 1 gestaan.
In welke elftallen van Sc. Westervoort heb je gespeeld?
Ik heb chronologisch gespeeld in de volgende elftallen:
2e, 1e, 5e, 3e, 5e, 2e, 7e, 9e. Mijn terugkeer, in met name het 2e en 3e
elftal leverden mij zelfs een tijdje de bijnaam “de Heintje Davids van
Westervoort” op.
Wie is de beste trainer die je hebt gehad?
Dat zijn er twee geweest ten eerste dhr. Veentjer bij Arnhemia, dat was
een echte stugge Fries maar met ontzettend veel passie voor het voetbal.
Bij Sc. Westervoort is dat voor mij Clemens Westerhof geweest. Dat was
een trainer met eredivisie ervaring en hij straalde dat ook uit. Ik heb ook
nog een tijdje “keeperstraining” gehad van Willie Messing maar over diens
stijl doe ik geen uitspraken, degenen die hem kennen weten dan wel
genoeg.
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Wat is je slechtste herinnering?
Dat is een uitwedstrijd bij de Paasberg geweest. In een weekend, dat alle
competitiewedstrijden werden afgelast maar alleen deze wedstrijd door
ging. In deze wedstrijd brak ik mijn kaak op 2 plaatsen en dat was wel heel
ongelukkig getimed, aangezien mijn vrouw toen hoogzwanger was.
Wanneer en waarom ben je gestopt met het actief voetballen?
Dat is ongeveer in 2004 geweest. Met het ouder worden duurt het genezen
van “pijntjes” wat langer en het was ook sportief een slecht seizoen voor
het elftal. Elk weekend was weer de vraag “hebben we wel genoeg spelers”
en dat was voor mij de bekende druppel. Wel heb ik toen nog een mooi
afscheid gekregen van het 9e, georganiseerd door o.a. Harry Wanders.
Wat heb je nu nog met Sc. Westervoort?
Ten eerste spelen onze 3 kinderen, Patrick, Sander en Wendie bij
Sc. Westervoort, van wie Sander in mijn voetstappen is getreden als
keeper. Verder train ik al jaren zowel de keepers van de jeugd als de
senioren en dat doe ik nog steeds met veel plezier en hopelijk ook tot
plezier van de keepers zelf.

Wie is de beste speler waar je ooit mee gespeeld hebt?
Bij Arnhemia is dat zonder enkele twijfel Anton Wout geweest en bij
Sc. Westervoort is dat voor mij John Kemper geweest, die soms
onnavolgbare dingen kon doen met de bal en zijn tegenstander.
Wat is je beste herinnering uit je voetbal carrière?
Tijdens een beslissingswedstrijd tussen Sc. Westervoort en de Dierense
Boys flipte de spits van de Dierense Boys. Hij kreeg een aantal enorme
kansen maar faalde elke keer, volgens eigen zeggen door die “Muur van
Westervoort” in het doel. Dat heb ik altijd een enorm compliment
gevonden.
Verder speelden we ooit met het 1e van Sc. Westervoort een fantastische
eerste seizoenshelft en stonden we glorieus bovenaan, helaas viel toen de
“Spits van de Liemers” (Johan Schriever) geblesseerd weg voor de rest van
het seizoen en wonnen we niets meer. Uiteindelijk degradeerden we net
niet.
Verder zal ik het kampioenschap, in de onderafdeling met Arnhemia nooit
vergeten. Na jarenlang 2e te zijn geworden, was dat een geweldige
gebeurtenis.

scwestervoort.nl



Wie wint volgens jou de Champions Leugue en wie wordt Europees Kampioen?
Ik heb helemaal niets met Chelsea FC dus dan maar FC Bayern Munchen.
Europees kampioen: Ik hoop Nederland maar als ik er geld op moet zetten
zou ik zeggen 1) Duitsland 2) Nederland en 3) Spanje.
Wil je nog iets toevoegen aan het bovenstaande?
Nee, alles over mij is wel opgeschreven. Sc. Westervoort vind ik een
fantastische vereniging. Als ik alleen al kijk hoeveel “vrijwilligers” er waren
op de laatste vrijwilligersavond. Dan denk ik dat Sportclub blij moet zijn
met zoveel enthousiaste mensen, die zich keer op keer belangeloos
inzetten voor de club. Ik denk hierbij nog eens extra aan de “VUT-ploeg”,
misschien wel de grote onbekende onder de vrijwilligers. Kleedkamers,
kantine en zelfs de speelvelden worden door deze groep regelmatig
grondig onder handen genomen. Zelfs de temperatuur van het
douchewater lijkt onder controle te zijn.
Door: Geurt van der Meij
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4e elftal kampioen
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blikvanger

Dit keer in de blikvanger
Hans Thijssen
Hans gaat de club helaas verlaten
Hans stel je zelf eens even voor
Ik ben Hans Thijssen, ik ben geboren in Nijmegen op 10 november 1959.
Getrouwd met Marjorie van Barneveld. Samen hebben we twee kinderen
Marnie en Jordie.
Sinds een jaar ben ik opa van kleinzoon Dean.
Sinds wanneer ben je betrokken bij sportclub?
Sinds 1994, toen begon mijn zoon te voetballen.
Heb je zelf ook gevoetbald?
Jazeker, ik ben begonnen bij de Nijmeegse boys, deze club is opgericht
door mijn opa. Helaas bestaat de club niet meer.

Daarna bij SCH ook in Nijmegen. Na de verhuizing naar Arnhem ging ik
naar SML. Ik speelde 1 jaar in het eerste, maar na een zware enkelblessure
heb ik een paar jaar niet gevoetbald. Toen ben ik weer gaan voetballen bij
Eldenia samen met de huidige trainer van DVV. Helaas heb ik tijdens de
voorbereidingen een kruisband afgescheurd.
Einde voetbal dacht ik, maar na de verhuizing naar Westervoort heb ik een
paar jaar in het 4e gevoetbald.
Zijn er ook gezinsleden die voetballen?
Ja mijn zoon Jordie speelt op dit moment in het eerste en mijn dochter
Marnie heeft ook gevoetbald bij sportclub.
Wat doe je zoal bij sportclub?
Ik ben trainer geweest bij diverse jeugdelftallen, leider van het 4e en
grensrechter bij het eerste.
Ik heb in het bestuur van het JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) gezeten,
7 jaar lang in de kantinecommissie en ik draai nog bardiensten.
Kun je je baan goed combineren met al je activiteiten bij
sportclub?
Ja, nu nog wel, maar in verband met wijzigingen van werktijden zal dat in
de toekomst lastiger worden.
Wil je verder nog wat kwijt?
Ja, dat wil ik wel,
Wist je dat, Arnhem en Nijmegen heel goed samen kunnen (zie vraag 1)?
Wist je dat, het heel leuk is om opa te zijn?
Wist je dat, sportclub een hele leuke vereniging is, en het met dank aan
alle vele vrijwilligers daar heel goed vertoeven is.
Wist je dat, we best trots mogen zijn op ons nieuwe clubhuis?
En voor de nieuwe clubhuiscommissie, succes!!
En wees zuinig op jullie vrijwilligers.
Door: Catherine
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4e Elftal

Achterste rij van links naar rechts: Bob Jansen, Martijn Wieleman, Ronny Sessink, Danny Kampschreur
(met Noah), Barry Peeters, Arjan Hetterschijt, René Alofs, Robin Leemans, Joy Bouhuys, Ronny ten Brinke,
Gerko Koenen en Irghin Aalders.
Midden van links naar rechts: Jeroen Wieleman, Paul Maatman, Ianto Aalders en Tim Koenen
Voor van links naar rechts: Mark Hermsen, Jeroen van Erve, Marcel Tebbes, Wouter Neelis, Torsten van Mierlo
en Dennis Beumer. Niet op de foto wegens vakantie in Turkije: Maarten Looijen

In de schijnwerpers

Sjoerd Laarakker
Deze editie staat in de schijnwerpers: Sjoerd Laarakker, de goede verdediger van de F4. De F4 is
afgelopen seizoen kampioen in de zaalcompetitie geworden en tweede in de voorjaarscompetitie!
Een uitstekende prestatie. Reden genoeg om even met Sjoerd te kletsen. Sjoerd en Sjoerd om tafel.
Dat is gegarandeerd gezelligheid!
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Kun je je in het kort voorstellen?
Ik ben Sjoerd Laarakker en ik ben 7 jaar oud.
Waar woon je?
Aan de Rijndijk in Westervoort.

Wie zitten er allemaal in je team? Vrienden?
Jesper Bouwman, Vera Grob, Thymon Mes, Sverre Brands, Sascha Rutten,
Joey van Enckevort, Nino Meijer en Brent Slijkhuis.
Wie zijn de trainers van jouw team?
Chios Slijkhuis, Walter Bouwman en Arjan Koenen.

Woon je daar graag?
Ja, we hebben een mooie grote tuin.
Doe je daar ook oefenen met voetballen?
Nee, eigenlijk nooit.
Hoe ziet jullie gezin eruit?
Mijn vader heet Martin, mijn moeder heet Petra, en ik heb nog een broer
Sjeng. Die speelt in de E’tjes.
Wie is er beter, jij of je broer?
Mijn broer. Omdat hij ouder is, maar hij is ook gewoon beter.
Op welke school zit je en in welke klas?
Op De Brug, in groep 4. Bij juf Ina en juf Lisette.
Wat wil je ‘later worden’?
Een profvoetballer bij Ajax.
Mama Petra: Echt!?
Ja hoor. Dan kom ik ook op televisie.
Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Nee, ik zou het niet weten.
Mama Petra: En buitenspelen dan?
Nee, dat is geen hobby!
In welk elftal speel je en op welke positie?
Ik speel in de F4, in de verdediging.
Op welke positie speel je het liefst?
Ik speel het liefste in de verdediging. Laatst gingen we met trainen
oefenen op scoren. Maar dat vind ik toch minder leuk dan verdedigen.
Wat zijn je sterke voetbalkwaliteiten?
Ik kan heel goed een bal afpakken en weer goed overspelen naar een
teamgenoot. Tackelen mogen we niet van de trainers.

Zijn dat goede trainers?
Ja, maar soms wel een beetje streng.
In welke elftallen heb je nog meer gespeeld?
Vorig jaar speelde ik in de Champions League, bij Ajax en bij Arsenal.
Hoe is het afgelopen seizoen gegaan?
Erg goed. We zijn kampioen geworden in de zaal. En in de competitie in
het voorjaar zijn we tweede geworden!
Waarom zit je eigenlijk bij Sportclub en niet bij AVW?
Al mijn familie zit bij Sportclub. Dus ik moet wel. En anders was oom Harry
heel boos geworden.
Zit er nog meer voetbaltalent in de familie?
Ja, heel veel. Roel, Koen, Willem, Toon, Rob, Harry.
Wat is je favoriete club?
Ajax
Wie is je favoriete speler?
Ik ken niet zoveel spelers van Ajax.
Wat is je favoriete buitenlandse club?
Spanje, Barcelona.
Naar welk Tv-programma kijk je graag?
Naar de Power Rangers op Nickelodeon.
Wat is je favoriete muziek?
Heb ik niet
Mama Petra: En wat zei je van de week dan? Bon Jovi.
Nee, dat is niet leuk. Dat is gewoon.
Dankjewel Sjoerd!
Door: Sjoerd

scwestervoort.nl
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De stelling

“Hoe ver gaat het Nederlands elftal
het schoppen op het EK?”

Tom Baltussen
Het zal erg van de vorm van de dag afhangen, vooral van de
creatievelingen van Oranje voorin.
Als van Marwijk het aandurft om Huntelaar, Sneijder, Van Persie, Robben
en Van der Vaart allemaal tegelijk op te stellen, denk ik dat het Nederlands
elftal het in zich heeft om tegen elke tegenstander het spel te kunnen
maken. Maar eerst maar eens de poule overleven, dat gaat al moeilijk
genoeg worden.
Ik denk dat de titel sowieso gaat tussen Nederland, Spanje en Duitsland.
De rest van de landen maakt geen schijn van kans.
Wat onze Bert heeft gedacht, toen hij Jetro Willems en Bouma erbij haalde
en Emanuelson naar huis stuurde, weet ik ook niet, maar het zal niet fataal
zijn, omdat ik niet verwacht dat één van deze drie spelers veel speeltijd
gaat krijgen op het EK.

Yvonne de Kinkelder, dames 1
Ik denk dat Nederland de finale gaat halen.
Ze winnen in de voorrondes met 1-0 van Duitsland, met 2-0 van
Denemarken en met 2-1 van Portugal.
De kwartfinale wordt Nederland – Tsjechië, die winnen ze met 2-0.
De halve finale spelen ze tegen Italië en winnen ze met 1-0.
Finale: Nederland – Spanje.
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Walter Bouwman (leider F4)
Naar mijn mening zijn drie landen topfavoriet: Spanje,
Duitsland en Nederland. De verschillen zijn minimaal en
zullen afhankelijk zijn van een tweetal factoren:
de vorm van de bepalende spelers, die het verschil kunnen
maken en hoe we doorkomen in de poulefase.
Gezien onze selectie met wereldsterren als Robin van Persie
(beste speler Premier League), Klaas Jan Huntelaar
(topscorer in de Duitse Bundesliga) en Arjan Robben
(bepalende speler bij Champions League finalist Bayern
München) beschikken wij over voldoende spelers die een
wedstrijd kunnen beslissen.
Daarnaast zal het verloop in het toernooi bepalend kunnen
zijn. Om met name ‘angstgegner’ Spanje te ontlopen,
moeten we: 1e worden in de poule, krijgen we in de
kwartfinale een eenvoudige tegenstander uit de zwakke
poule A, ontmoeten we in de halve finale een ‘outsider’
Frankrijk of Italië en treffen we in de finale de winnaar
tussen Spanje en Duitsland.
Dan zouden we het dus héél ver kunnen schoppen....
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Historie

Uit de historie:
1940 tot 1950
Dave van den Hurk
Ik denk persoonlijk dat voor het Nederlands elftal de eerste wedstrijd
tegen Denemarken van groot belang is. Als Nederland die wedstrijd
wint en goed speelt, kan ze ver komen. Dit elftal moet gelijk goed in
vorm zijn, want volgens mij kan het niet zoals de Duitsers in een
toernooi groeien. Lukt dit, dan kan het Nederlands elftal ver komen. En
wie weet met goed voetbal en een beetje geluk de finale halen. Als dit
allemaal gebeurt, gaan wij een mooie en sportieve zomer tegemoet.
Ik wens iedereen veel kijkplezier toe

Men heeft in het begin de tijd niet mee, want op 10 mei 1940
vallen de Duitsers ons land binnen. Na de bevrijding in mei
1945 steken al ras verschillende dorpsgenoten de koppen bij
elkaar om de RK Sportclub Westervoort weer nieuw leven in
te blazen. Als shirts moeten de witte overhemden van vaders
het ontgelden, terwijl er van oude lakens broeken worden
gemaakt. Met sokophouders werden de sokken hoog
gehouden. De vereniging beschikte toen over één leren bal
en 10 voetbalschoenen. Tien paar voetbalschoenen is
natuurlijk te weinig voor een voetbalvereniging. Maar geen
nood. Dan maar spelen met een voetbalschoen aan de sterke
voet en een gewone schoen aan de zwakke voet!
Op 1 september 1946 gaat de competitie weer van start en
worden 2 elftallen ingeschreven. Er wordt gespeeld op een
weiland nabij de steenfabriek aan de IJsseldijk. Voordat de
wedstrijd begon moesten eerst de koeienflatsen worden
weggeschept, lijnen uitgezet en de doelnetten worden
gespannen. Bij hoog water kon er niet gevoetbald worden.

Marco Hensen (senioren / 9e elftal)
We zijn op het WK inderdaad ver gekomen en met de wijsheid van nu is
het naar mijn mening misgegaan, omdat van Marwijk bleef vasthouden
met een op dat moment uit vorm zijnde van Persie in de spitspositie.
Met een echte afmaker, zoals Huntelaar in de spits, hoewel van Persie
het natuurlijk fantastisch gedaan heeft dit seizoen in Engeland ( maar ik
zie van Persie in Oranje liever achter de spits en niet op de vleugel) én de
sterkste spelers zijn fit en inzetbaar, dan maken we een goede kans de
groepsfase door te komen.
Duitsland speelde ons van de mat de laatste keer, maar dat zie ik ze niet
nog een keer doen tegen Oranje.
Met 3 punten tegen Denemarken, een punt tegen Duitsland of Portugal,
dan mag je werkelijk zelfs een wedstrijd verliezen om door te komen.
Als dat gebeurt, staat daarna verder iedere wedstrijd op zich. We kunnen
groeien in het toernooi en mét geluk (dat heb je echt nodig!) kunnen we
dan best de finale halen!
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C1 kampioen

Sc Westervoort C1 kampioen
Uiteindelijk mochten we in C1 toch nog één van de weinige
kampioenen van dit seizoen begroeten. Jammer dat dit team nu
uit elkaar moet vallen.
Eén seizoen, minstens 30 wedstrijden, zoveel momenten, waar te starten?
Dat was de eerste gedachte van de ‘grote’ technische staf die dit seizoen
startte aan het project Sc Westervoort C1. 13 mondige jongens en
1 mondig meisje. Ze wisten allemaal precies wat ze wilden, schone taak
aan de staf om de koppies dezelfde kant op te krijgen. De verwachtingen
in september 2011 liepen totaal uiteen. Sommigen in de groep
verwachtten dat we in de onderste regionen zouden eindigen, andere
zeiden de bovenste. Wij als staf hadden maar één doel: de groep een leuk
seizoen geven met alles, wat daar bij hoort.
De start van het seizoen was goed. Bekeroverwinning op een hoofdklasser,
een eersteklasser en een oefenzege op een team uit Duitsland. Dat was de
basis van een gedachteverandering bij veel jongens.
De start van de competitie was rommelig. Een 4-2 overwinning op SDOUC
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en wat gezeur onderling. Tot overmaat van ramp liet de trainer de
shirtjestas in Ulft staan. Werk aan de winkel dus. Maar naar mate het
seizoen vorderde kwamen na kleine ook grote overwinningen, 10-0 op
Doetinchem C1, 20-0 op Groessen C1 en 0-11 uit bij VDZ Arnhem C1. Wij
als staf mochten niet klagen met zoveel inzet en strijdlust. Zelfs na de 10-0
werd er gewoon weer de aanval gezocht. Ontembaar, vrolijk en hongerig
naar overwinningen typeren de C1.
Er werd dit seizoen niet alleen voor competitie en beker gespeeld.
Gedurende de winterstop zijn er ook de nodige oefenwedstrijden
afgewerkt. Zo zijn we gestuit op Vitesse C2. Een leerzame wedstrijd waarin
we in de tweede helft onze meerdere moesten erkennen: 0-3. Verder
speelden we tegen Longa C1 (2de divisie), Bennekom C1 3de divisie en
Juliana C1 (hoofdklasse). Hier heeft het team bevestigd wat de staf al
dacht, het kampioenschap is wel degelijk mogelijk. Met respectievelijk een
3-3 gelijkspel, een 1-0 en 7-0 overwinning promoveerden we ons tot een
ware plaaggeest voor teams, die in hogere afdelingen speelden.
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Verslag stage D2
(maart 2012)

Met de basis die in de winterstop gelegd was, startten we de tweede
competitiehelft met een keurige overwinning op SDOUC: 8-0. Omdat de
concurrentie druk bezig was zichzelf uit te schakelen, liepen we steeds
verder uit.
Zo kwam 31-03-2012, voor velen een dag die waarschijnlijk niet veel
betekende. Voor de C1 de dag van de kampioenswedstrijd. Sv OBW C1 was
de tegenstander. Deze tegenstander was in de thuiswedstrijd met 2-0
verslagen. De spanning was goed te merken, zelfs bij de altijd rustige
trainer. De omstandigheden waren niet al te best, toch hebben de
supporters er een feest van gemaakt.
De eerste helft werd afgewerkt met een behoorlijk nadeel voor ons,
namelijk de wind. Dit weerhield ons er niet van om een aantal keer
gevaarlijk voor het doel van OBW te komen. Na 20 minuten resulteerde dit
in een keurig ingekopte corner van Bas: 0-1. Verder kwamen we in de
eerste helft niet tot scoren, dit mede door het felle spel van OBW en de
zenuwen die bij ons speelden.
In de tweede helft, waarin wij het voordeel van de wind hadden, kwamen
we beter uit de startblokken. De 0-2 en de 0-3 vielen snel na elkaar,
waarna iedereen het besef kreeg dat de voorsprong, op dat moment 13!!
punten, niet meer geheel ongedaan kon worden gemaakt door de
concurrentie. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-4, waarna er groot
feest was met onder andere een rondrit door het dorp en een etentje in
Zevenaar.

Via een e-mail heb ik samen met Tim Berendsen de vraag gesteld om
mijn maatschappelijke stage te doen bij het D2 van sportclub
Westervoort. Al snel kreeg ik een bericht terug dat dit goed was.
De eerste keer dat ik mee mocht helpen met de training gaf Peter aan
dat ik eerst mocht kijken hoe het ging. Later op de training mochten
Tim en ik de partijen maken. Ik merkte dat het best nog wel lastig was,
omdat ik niet iedereen kende en ik niet wist hoe de verdeling het beste
gedaan kon worden. Wij hebben de teams gemaakt en het liep
eigenlijk wel redelijk. Wij mochten ook mee doen met de partij. Ik
vond het wel leuk om met de jongens (en meisje) te voetballen.
De volgende keren kreeg ik wat meer taken; o.a. de oefening
voordoen, de jongens wat bezighouden terwijl Peter de partijvorm
klaarzette. Dat was nog wel even wennen omdat niet alle jongens
goed luisterden.
In elke training zag ik dat een aantal oefeningen terugkwam
bijvoorbeeld de oefening met drie tegen één (twee) situatie, waarbij
het drietal probeerde samen te scoren en ruimte te creëren en
oefeningen, waarbij de jongens leerden rustig en geconcentreerd over
te spelen.
Soms pakten sommige jongens de oefeningen niet serieus op, maar
anderen waren wel goed bezig. Peter is duidelijk en aardig naar de
jongens toe. Ik denk, dat ze veel kunnen leren van hem.
Ik vond het erg leuk om bij de trainingen te mogen helpen. Het is
natuurlijk maar kort geweest (vijf trainingen), maar ik vond het leuk
dat we ook echt iets hebben kunnen doen.
Bedankt voor deze stage!

Terugkijkend op het seizoen, ondanks het feit dat er nog een speelronde
aankomt en nog een eindtoernooi in Tsjechië (tegen de tijd dat de
ballenvanger op de mat ligt is dit natuurlijk al lang voorbij), denken wij dat
we de jongens een leuk en sportief seizoen hebben gebracht. Natuurlijk
zijn ze hier zelf verantwoordelijk voor, maar toch.
Zoals bij de meeste teams valt ook bij ons de samenstelling uiteen. Een
aantal jongens gaat naar de B-junioren de rest blijft achter of gaat naar de
dames, ook de staf volgt ook zijn eigen weg.

Tim Hendriks

Tim Hendrik s

Wij als staf willen alle jongens, Jade, alle ouders en andere betrokkenen
ontzettend bedanken voor dit geweldige seizoen en als de voetballers zo
door blijven gaan dan hebben we over een jaar of 5 een zeer talentvolle
(eigen gekweekte) groep in het eerste en een talentvolle vrouw in dames 1.
Namens de staf,
De trainer.
Tim Beren
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Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond
Op vrijdagavond 20 april vond wederom een vrijwilligersavond
plaats, bestemd voor alle vrijwilligers van sportclub.
Het was op 20 april een gezellige en druk bezochte vrijwilligersavond in de
kantine van Sc. Westervoort. Er was geprobeerd om elke vrijwilliger
persoonlijk uit te nodigen en die opzet bleek geslaagd!!
Achter de bar waren als speciale medewerkers onder andere eerste
elftaltrainer Bob Hartemink en zijn vrouw aanwezig en werd er genoten
van een hapje en een drankje.
Voorzitter Gerrit Gudden hield nog een korte toespraak, waarin hij nog
maar eens benadrukte hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor een vereniging
als sportclub Westervoort. Tevens gaf hij aan definitief af te treden als
voorzitter aan het einde van het jaar en riep een ieder op uit te zien naar
een geschikte opvolger.
De avond werd opgeleukt met de verkiezing van de vrijwilliger en
vrijwilligster van het jaar. Die eer viel te beurt aan Ronald en Yvonne
Schoonbeek. Zij kregen een dinerbon voor de Missionaris voor het feit dat
ze zich al jaren inzetten voor onze club. Yvonne was er helaas niet bij, maar
Ronald stelde haar meteen telefonisch op de hoogte.
Daarnaast was er nog een verloting. De hoofdprijs, een door slagerij
Hetterschijt beschikbaar gestelde vleesschotel, viel in handen van Marjorie
Thijssen.
Het was een geslaagde avond, georganiseerd door de
vrijwilligerscommissie, het hoofdbestuur en Hans Thijssen van de
kantinecommissie. En zo’n avond is een blijk van waardering voor alle
mensen die zich belangeloos inzetten voor Sportclub Westervoort!!
John Kemper (aangevuld door redactie)
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Uitgelicht

Het onderhoud van de velden
Je staat er eigenlijk nooit bij stil, maar er moet regelmatig hard
gewerkt worden om de voetbalvelden onder je voeten speelbaar
te houden. Je zult je verbazen over de werkzaamheden die komen
kijken bij het onderhoud van de velden. Willy Messing is de man
die het al jaren regelt. Hij steekt er dus veel tijd in. Na het lezen
van dit stuk weet je een stuk meer over zijn werkzaamheden.
Groot jaarlijks onderhoud
Het is inmiddels zomerstop. Misschien heb je al gemerkt dat er een aantal
weken geleden al aan grondig veldonderhoud is begonnen. In mei is
namelijk het trainingsveld gesloten voor groot onderhoud. Er wordt
gemiddeld zo’n 15 kuub speciaal zand over het veld verdeeld en
geëgaliseerd. Vervolgens wordt er geverticuteerd. Dat betekent dat
achtergebleven mos en grasresten worden verwijderd van het grasveld.
Daarnaast kan er ook weer licht en lucht bij komen, waardoor een open
grond ontstaat en de wortels van het gras beter voeding en vocht kunnen
opnemen. Op die manier worden droge en dorre plekken voorkomen die
na langdurige droogte of na te lang en te veel regen kunnen ontstaan.
Vervolgens wordt het veld met een machine ingezaaid. In juni zijn het
hoofdveld en veld 3 aan de beurt om dit onderhoud te ondergaan. In de
winter wordt er af en toe met een map over het veld gesleept om deze te
egaliseren. Dit wordt alleen gedaan als het echt nodig is. Er wordt ook
gewalst. Dit gebeurt voornamelijk in het najaar en in de winter.
Het kunstgrasveld krijgt van een speciaal bedrijf jaarlijks een grote
schoonmaak. Met een grote machine wordt het veld opgeborsteld en waar

nodig bijgewerkt. Voorgaande jaren nam het bedrijf ook het onderhoud
van het materieel, zoals de doelen, voor haar rekening. Het hangt van het
contract af of dit de komende jaren het geval blijft.
Gooi maar op die berg!
Er wordt jaarlijks heel wat dingen op de velden gegooid. Nee, het gaat niet
om de flesjes en andere rotzooi die er nog steeds regelmatig blijft liggen.
En dat terwijl er genoeg bakken zijn om je afval in kwijt te kunnen. Het
gaat om de dingen die het veld onderhouden. In de vorige alinea heb je al
gelezen dat er jaarlijks speciaal zand over de velden wordt gestrooid. Drie
keer per jaar wordt er kunstmest gestrooid. Dit was voorheen zes keer per
jaar, maar dat wordt afgebouwd. Op het hoofdveld wordt zelfs al
geëxperimenteerd door geen kunstmest te gebruiken. Ook wordt er drie
keer per jaar vergif gespoten aan de zijkanten van het veld en op de paden.
Dit is nodig om te zorgen dat we straks niet tussen de brandnetels en de
paardenbloemen staan te voetballen. Rond november en december
worden de velden bezand. Hierdoor kan het water weg en is het veld beter
te bespelen. Alle grasvelden hebben een sproei installatie. In de droge
periode van het jaar wordt er twee à drie maal per week gesproeid. Het
kunstgrasveld heeft geen sproei installatie. Dit is door de KNVB
nadrukkelijk afgeraden.
Het kunstgrasveld heeft wat dat betreft minder te verduren. Eens in de
twee weken wordt het veld geharkt. Dit gebeurt met een machine waar
zowel AVW’66 als Sportclub Westervoort gebruik van maakt. Het
rubbergranulaat, ofwel de zwarte korreltjes die je in je kleding, in je tas en
rond de wasmachine tegenkomt, wordt eens per maand over het
kunstgrasveld gestrooid.
Maai maar omver!
Gras moet ook gemaaid worden. Dat weet iedereen wel. In de
zomerperiode groeit gras erg snel, mede door de temperatuur. In de
periode van mei tot oktober wordt er meestal twee keer per week
gemaaid. De rest van het jaar gebeurt dat gemiddeld één keer. Het gras
wordt gemaaid zodat de grassprietjes nog vier centimeter lang zijn. Als de
temperatuur onder de 10 graden Celsius daalt, dan groeit het gras niet en
hoeft er dus ook niet gemaaid te worden.
Het maaien gebeurt met een eigen grasmaaimachine. Het lijkt niet veel
werk, maar als de velden zijn gemaaid moet de machine ook weer worden
schoongemaakt. Daarnaast moet hij worden onderhouden. Wekelijks
moeten zo’n 20 smeerpunten in die machine gecontroleerd worden. Met
de grasmaaimachine kun je niet overal bij komen. Daarvoor is er de
bosmaaier en de zweefmaaier van Flymo. Laatstgenoemde is een maaier
in de vorm van een kussen met lucht tussen het gras en de grasmaaier,
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zoals bij een hovercraft. Zo kan hij makkelijk bij lastige plekjes komen. Ja
ja, hier denk je niet echt aan wanneer je het grasveld betreedt.
Op de lijn!
De lijnen op de velden vervagen en dus moet er regelmatig opnieuw
worden belijnd. Dit gebeurt tegenwoordig om de week sinds er een nieuw
product wordt gebruikt. Voorheen werd het regelmatig elke week gedaan.
Bertus Nass neemt deze taak voor zijn rekening. In de zomer zijn de velden
een aantal weken niet belijnd en moeten de lijnen van het veld opnieuw
worden uitgezet. Dit is een flinke klus. Met een paar man ben je hier toch al
gauw zo’n drie uur per veld mee kwijt. En dan heb je alleen nog maar de
lijnen van het veld uitgezet.
Daar zit een luchtje aan!
Misschien heb je het gezien of misschien heb je het gehoord. Nu heb je het
in ieder geval gelezen. Hevige regenval zorgt voor dermate veel water op
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het kunstgrasveld dat het niet goed kan worden afgevoerd door het
drainagesysteem. Op de één of andere manier komt hierdoor lucht vast te
zitten onder het veld. Hierdoor komt het veld best ver omhoog en ontstaan
er bulten van meters lang. Wanneer dit gebeurt, moet iedereen het veld
verlaten. Er mag absoluut niets mee worden gedaan, anders kan het
systeem namelijk kapot gaan. De bulten verdwijnen na verloop van tijd
vanzelf weer.
Door: Joris
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Zoek de 5 verschillen

Zoek de 5 verschillen

Pak die zwarte stift uit de la, en ga op zoek naar de
vijf verschillen. Kan je ze niet vinden?
Dan staan hieronder o ndersteboven de antwoorden.

1. De vakjes op de bal; 2. Het linkse doel; 3. De kraag van Chios; 4. De sik van de trainer; 5. Het logo van de keeper
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Horoscoop

Oproep

Steenbok | 22-12 tot 19-1
Al draagt John Kemper een gouden ring, het is en
blijft John Kemper.

Voor de tentoonstelling 75 jaar Sc. Westervoort
alsmede voor het archief van de club

Waterman | 20-1 tot 18-2
De Tour de France komt langs je vakantiehuisje.

Heb jij:

Vissen | 19-2 tot 20-3
Op 10 augustus voel je je een beetje jarig.

- Oude foto’s
(svp. met opgave van spelers, datum en gebeurtenis)
- Krantenknipsels
- Oude voetbalspullen
- Oude Sc. Westervoort shirts
- Etc., etc.
Neem contact op met:
Email: jubileumcommissie@westervoort.nl
of bel met Willy Messing 126-3117713 voor (tijdelijke) uitleen van
spullen of bel met Theo Hulshorst 06-50948616 voor het kopiëren
van de foto’s e.d.

Ram | 21-3 tot 19-4
Het gras is altijd groener bij de buurman (die met
kunstgras).
Stier | 20-4 tot 20-5
Sportzomer: Veel op de bank liggen en tv kijken.
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
Op vakantie kom je een NAC-speler tegen.
Kreeft | 21-6 tot 22-7
Haal je beste vriend over om te gaan voetballen.
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Tom Aarsman, Tom Aarsman, Tom Aarsman.
Maagd | 23-8 tot 22-9
Zeg maar nee, dan krijg je er zeventien.
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
Een struik is ook maar een boom met een
minderwaardigheidscomplex.
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Je vindt thuis op zolder een penaltynator.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Op straat vind je een één van de Olympische ringen.

Wie is deze persoon?

Dick Tiecken (50 jaar actief lid geweest)
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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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Noah Kampschreur schiet
SC Westervoort naar tweede klasse!
Gelderlander, maandag 11 mei 2037
SC Westervoort is voor het tweede keer op rij kampioen geworden. In een knotsgekke derby tegen DVV schoot
Noah Kampschreur in de blessuretijd de blauwwitten naar de tweede klasse!
“Een dikverdiende overwinning” sprak SC Westervoort trainer Pelle Gerretzen. “We hebben de gehele wedstrijd
gedicteerd.” Westervoort maakte het zichzelf wel moeilijk door voor de rust enkele grote mogelijkheden te laten
liggen. Zo kwam Mees Arends twee keer oog in oog met doelman Siep van Huet maar wist niet te scoren. De
topscorer met 34 doelpunten legde de schuld bij zichzelf. “Ik had de avond ervoor een beetje te diep in het glaasje
gekeken”. Maar ja, wie gaat er nou ook een dag voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar trouwen?!” grapte hij
naar zijn maatje Justin Dahm.
Ook Finn Weiss had tot 3 keer toe de kans om de score te openen. “Dan ben je altijd bang, dat het doelpunt aan
de andere kant valt” zei Gerretzen. Mede door zeer goed keeperswerk van Tygo de Wijs bleef Westervoort op de
been. Noah Kampschreur, zorgde in de 92ste minuut voor de enige, zo belangrijke kampioenstreffer. De
middenvelder joeg de bal van buiten het strafschopgebied in de kruising. “Ik ben er super blij mee maar het
doelpunt moet eigenlijk op naam komen van Tijn Hetterscheit”. Hij liep 300 meter achter zijn man aan om de bal
voor de zoveelste keer te veroveren en hem bij mij op het presenteerblaadje te leggen.
Hoogtepunt van de dag was toch echt de publiekswissel van Tim Berentzen, die na 20 (!) jaar stopt als laatste
man van het eerste elftal. Alvorens hij het veld af liep, gaf hij zijn shirt met rugnummer 4 aan de sinds 2012,
Koninklijke, Tinus Koenen, die met zijn 98 jaar nog steeds trouw elke wedstrijd komt bezoeken. “Daar krijg je echt
een brok van in je keel, van dit soort momenten” reageerde assistent trainer, Remco Grob geëmotioneerd!
Of Westervoort volgend seizoen weer om de prijzen zal spelen, is nog maar de vraag. Maarliefst 5 spelers, onder
wie dus Berentzen, stoppen met voetballen in het eerste elftal. Koen Grob, Ruben Messing, Jaden Bouhuys en
Milan de Wijs gaan in een lager elftal voetballen.
Trainer Gerretzen vind het jammer, maar heeft er alle begrip voor, op een gegeven moment heb je alles bereikt
en kies je voor je gezin. Drie keer in de week trainen, en op zondag nog een wedstrijd is leuk, maar het kost een
hoop tijd.
Ik sla de krant dicht, drink mijn koffie op en ga naar het werk!
Groeten Frank.
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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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