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Redactioneel

COLOFON
Sportpark “Naederhuyse”
Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876

Voor u ligt alweer het eerste nummer van de Ballenvanger, seizoen
2012-2013. Deze uitgave staat geheel in het teken van het onlangs
gevierde jubileum van sportclub. Hoogtepunt van dit jubileum was
natuurlijk de uitreiking door burgermeester Geukers van Westervoort van
de Koninklijke erepenning.

REDACTIE-ADRES
Jan Koers
Waemelslant 160,
6931 HR Westervoort

Het is dan ook eenmalig een veel dikkere uitgave geworden. We hebben
getracht flink in het verleden terug te grijpen en hebben o.a. bijdragen
verzameld van iconen uit het sportclubverleden.

tel. (026) 3113259,
ballenvanger@scwestervoort.nl

De redactie hoopt, dat u er veel plezier aan zult beleven en wenst een
ieder een sportief en gezond nieuw seizoen toe.

EINDREDACTIE
Jan Koers
REDACTIERAAD
Sjoerd Bisselink

LIDMAATSCHAP

Catherine Wisse

Adreswijziging, aan- en afmelding dient UITSLUITEND schriftelijk te geschieden via de heer:

Gert Zwilling

Hanny de Ruyter de Wildt, e-mail: ruyter53@hotmail.com. Formulieren zijn verkrijgbaar in

Joris Boss

de commissiekamer van Sc. Westervoort.

Geurt van der Mey
Pelle Gerretzen

CONTRIBUTIE
Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer vermelden. Voor vragen: bel Riky Rothengatter, telefoon 311 9659.

VORMGEVING
Walter Bouwman
Inleverdatum kopij
volgende uitgave
30 november 2012

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

€
€
€
€

€ 76,50
€ 76,50
€ 82,30
€ 100,00

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

38,60
38,60
41,60
50,50

€ 20,80
€ 31,20
€ 35,70

€
€
€

41,20
61,80
70,60

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

BANK- EN GIRONUMMERS
Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021
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column van de voorzitter

75 JAAR BESTAAN VAN SPORTCLUB
WESTERVOORT
In het weekend van 18 en 19 augustus j.l.
hebben we het feit gevierd dat Sportclub 75 jaar
bestaat.
We bevinden ons in goed gezelschap:
Zo werd 75 jaar geleden de 1e snelweg geopend, de
Rotterdamse Kuip opgeleverd en de winkelwagen
geïntroduceerd, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Toch heeft 75 jaar ook iets van oud en belegen.
Niets is echter minder waar, als het om Sportclub gaat:
Sportclub is een moderne, actieve vereniging, die helemaal
is ingericht naar de eisen van de huidige tijd. De
omstandigheden waaronder thans bij deze club kan
worden gevoetbald zijn best bijzonder te noemen. Vergelijk
dat maar eens met die van vroeger. We hebben helaas
geen leden meer die vanaf het begin lid zijn, maar als ik
zelf terugkijk naar de periode toen ik zelf met voetballen
begon, zo’n 55 jaar geleden in Zevenaar, dan zal er niet zo
heel veel verschil zijn met die 75 jaar, en met Westervoort,
want in die tijd gingen de ontwikkelingen niet zo snel.
Iedereen van mijn generatie kent de verhalen wel uit die
tijd: een veld dat niet gemaaid hoefde te worden want dat
deden de koeien wel die er overdag op graasden. “Op de
Ponderosa stonden nog gewoon de koeien” is één van de
krantenkoppen in de tentoonstelling die we hier achter
hebben ingericht. Wel even de flatsen verwijderen voor dat
je kon voetballen anders werd je wel heel snel bruin. Je
mocht al blij zijn als je echte voetbalschoenen, voorzien van
grote, vaste noppen had. Ik was dan ook apetrots, toen ik
mijn eerste “Cor van der Hart” voetbalschoenen kreeg die
weliswaar 2 maten te groot waren, maar ik moest er wel
tenminste 2 seizoenen mee doen. De blauwe teennagels na
afloop van het 2e seizoen zijn nooit meer weggegaan. Een
oud kippenhok als omkleedruimte zonder stromend water
(er was slechts een handpomp die je eerst met behulp van
slootwater op gang moest zien te krijgen). Alle
uitwedstrijden in de regio (van Pannerden tot Loil) werden
per (uiteraard 2e hands) fiets bezocht. Dan had je ook geen
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warming-up meer nodig. Ik hoef waarschijnlijk niet te melden
dat een trip naar Turkije er in de winterstop niet inzat. Maar
bijv. ouderparticipatie was in die tijd ook al een probleem:
ouders moesten in die tijd vooral werken om brood op de
plank te krijgen. Ik moest zelfs naar wedstrijden wegsluipen,
want op een boerderij kon op zaterdag eigenlijk niemand
worden gemist. Waarschijnlijk allemaal herkenbaar voor de
leden van mijn generatie.
En dan zijn er nog steeds mensen die vinden dat die
babyboomgeneratie het meest profiteert van de huidige
welvaart…..
Hoe anders is dat gelukkig vandaag de dag: strakke velden,
kunstgras, een fantastische accommodatie, vaak
gediplomeerde trainers en heel veel andere ondersteunende
faciliteiten. En als er dan desondanks toch nog wel eens
wordt geklaagd over iets wat nog niet helemaal top is, dan
denk ik nog wel eens met weemoed terug aan vroeger en
vraag ik me af of we onze leden eigenlijk niet veel te veel
verwennen. Toch is dat gewoon een gevolg van de
maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 75 jaar,
ontwikkelingen die uiteraard ook aan Sportclub niet zijn
voorbijgegaan. We leven inmiddels in een totaal andere
samenleving. Een samenleving die de Belgische
psychoanalyticus Paul Verhaeghe onlangs treffend omschreef
als: “het produceren, consumeren en genieten zijn inmiddels
getransformeerd tot de heilige Drievuldigheid van het
neoliberale geloof waar alles aan ondergeschikt is geraakt”.
En dat we inmiddels allemaal tot mondige leden zijn
opgevoed, dat hoort daar helemaal bij.
Maar op een jubileumdag valt er helemaal niets te zeuren.
Want we zijn vooral trots. Trots op wat we met Sportclub in
de afgelopen 75 jaar hebben bereikt. We zijn een factor van
formaat binnen de Westervoortse gemeenschap, we zijn
verreweg de grootste vereniging. We spelen een belangrijke
rol in het in stand houden van de sociale cohesie in ons dorp.
Leden van onze vereniging zijn doorgaans ook zeer actief
SCWESTERVOORT.NL

binnen andere verenigingen in het dorp. Vele generaties
zijn lid van onze club. Mijn eigen kleinzoons bijv. zijn al van
de 3e generatie lidmaatschap uit eenzelfde familie. We
hebben ons open gesteld voor iedereen die wil voetballen:
niet alleen zoals vroeger van het mannelijk geslacht, maar
ook meisjes, dames en mensen, kinderen met een
beperking. Maar ook ouderen of leden die geen competitie
meer willen spelen, kunnen bij ons terecht. En zelfs, jawel
Frank de Boer, ook als je een afwijkende motoriek hebt,
kun je bij ons “alle kanten op”.
Ik heb zojuist al onze fraaie accommodatie genoemd. Een
accommodatie die vooral met eigen inspanning tot stand is
gebracht. En zonder anderen tekort te doen, denk ik dan
vooral aan de inbreng van onze VUT-ploeg, maar ook met
name aan de inspanningen van de Club van 100. Die club
heeft in het verleden al voor veel verbeteringen gezorgd,
maar speciaal ter gelegenheid van ons 75 jarig jubileum
ons ook nog eens verblijd met een totale nieuwe
omheining op ons hoofdveld. We zijn daar als bestuur heel
erg dankbaar voor.
Maar we hebben met de accommodatie nog meer en
verdergaande ambities. Het grote aantal leden noopt ons
de accommodatie nog verder aan te passen aan de
behoeften van al die leden. Daar gaan we ons de komende
tijd voor inspannen.
SCWESTERVOORT.NL

Om dat allemaal te kunnen blijven volhouden, is ook de
organisatie sterk gemoderniseerd. Dat moet ook wel omdat
we dit moois allemaal niet in stand kunnen houden met
alleen het met nostalgie koesteren van een traditionele
vereniging. Een vereniging met ruim 800 leden heeft alle
kenmerken van een middelgroot bedrijf. We moeten ons dan
ook als zodanig organiseren, met uiteraard behoud van al
onze goede tradities. Daar hebben we er gelukkig veel van.
Met een terugtrekkende overheid die heel veel last heeft van
bezuinigingen hebben we in dit verband echter ook heel veel
te danken aan onze sponsors. Ik wil de gemeente Westervoort
echter niet tekort doen: zo zijn we er als één van de eerste
verenigingen in de regio in geslaagd een kunstgrasveld te
realiseren. Overigens in eendrachtige samenwerking met
onze zustervereniging AVW’66.
Maar hoe modern de organisatie ook is: we blijven op veel
onderdelen sterk afhankelijk van de actieve inzet van onze
leden. Onze vrijwilligers blijven de drijvende kracht van de
vereniging. Het zal ook voor de toekomst een uitdaging
blijven om die noodzakelijke betrokkenheid in stand te
houden. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat ons dat gaat
lukken, waarmee de komende 75 jaar, daar ben ik zeer van
overtuigd, minstens zo succesvol gaan worden als de
afgelopen 75 jaar.
Gerrit Gudden
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Algemeen

Dringende oproep: scheidsrechters tekort!
Trainers en leiders hebben het al aan den lijve ondervonden.
Het wordt steeds lastiger voor de scheidsrechtercoördinator bij
Sportclub Westervoort om wedstrijden bij Sportclub
Westervoort iedere week te voorzien van scheidsrechters. Er
zijn gewoonweg te weinig mensen beschikbaar op dit
moment. Hierbij dan ook de dringende oproep aan alle leden,
ouders of verzorgers:
Weet u iemand die zou willen fluiten of zou u dit wellicht zelf
willen doen, dan horen wij dit graag. Ook Dames zijn van
harte welkom.

Bij interesse kunnen wij zorgen dat u een opleiding bij de
KNVB door ons krijgt aangeboden.
Hebt U interesse of vragen dan kunt u een mail sturen naar
scw.scheidsrechters@upcmail.nl of e.vercauteren@upcmail.nl
En heus beste leden, ouders en of verzorgers...wij hebben uw
hulp dringend nodig...zonder uw inzet is het wekelijks steeds
uiterst lastig om alles rond te krijgen! Dus wat houdt u tegen?
Binnenkort start er een KNVB Scheidsrechtercursus waar wij u
nog voor kunnen inschrijven. Deze zal bij DVV in duiven
gegeven worden. Het zijn 7 avonden van 3 uur, waarvan 4
theorieavonden en 2 praktijkavonden.

Kort nieuws

Zaterdag Commissie

Bedankje

We hebben nog steeds een tekort aan
gastvrouwen / mannen voor de jeugdwedstrijden
op de zaterdagen. Deze taak staat niet alleen
open voor ouders van onze jeugdleden maar
uiteraard ook voor andere geïnteresseerden.

Bij dezen wil ik iedereen bedanken voor de attentie en
de bezoekjes tijdens mijn verblijf in het Ziekenhuis en
het revalideren in Zevenaar. Vooral dank aan `de Heren
van de vutploeg`, die mij hebben gehaald en gebracht.
Groeten, Harrie Bochoven

Dankwoord van hoofdtrainer Bob Hartemink
Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen
overleed de vader van Bob Hartemink. Gezien de lange
lijdensweg en de goede band die hij met zijn vader had
sloeg het in als een bom. Het verlies doet nog altijd
pijn en dat is duidelijk te zien wanneer het ter sprake
komt.

“Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en
medeleven die zijn getoond. Als een dag na het
overlijden drie jongens van nog geen 20 jaar oud in je
kamer staan om hun medeleven te betuigen, niet
wetende wat ze moeten zeggen, dan ben ik ook
sprakeloos”, laat de geëmotioneerde hoofdtrainer ons
weten.
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De voornaamste taken zijn:
t POUWBOHTUWBOCF[PFLFOEFUFBNTFOTDIFJETSFDIUFST
(ze voorzien van een bakje koffie / thee)
t DPOUSPMFSFOPGFSTDIFJETSFDIUFSTBBOXF[JH[JKOWPPSFMLF
wedstrijd vanaf de D-pupillen
t CJKIPVEFOWBOEFVJUTMBHFOWBOEFKFVHEXFETUSJKEFO
t PQFOFO PDIUFOEEJFOTU PGTMVJUFO NJEEBHEJFOTU WBOEF
commissiekamer
t DPOUSPMFSFOWBOEFXFETUSJKEGPSNVMJFSFO
t BBOTQSFFLQVOU WSBBHCBBLFOIVMQQPTU
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. Neem voor meer informatie contact op met de
jeugdcommissie, e-mail: jeugdcommissie@scwestervoort.nl
SCWESTERVOORT.NL

column
JUBILEUM 75 JAAR

G-afdeling zoekt
nog steeds een
coördinator
Na het afgelopen seizoen was het de bedoeling
dat Willem van Bussel, de huidige coördinator
van het G-voetbal bij Sportclub Westervoort, het
wat rustiger aan zou gaan doen.
Helaas heeft hij nog geen opvolger gevonden. Dit betekent dat
de G-afdeling nog steeds op zoek is naar een 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 de zaterdagen. 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.
In dat geval zijn we op zoek naar meer dan één persoon...
De leden van de G-commissie hebben al diverse mensen
gepolst, maar tot nu toe tevergeefs. Wie o wie heeft er
belangstelling of weet iemand die misschien wel belangstelling
heeft? Tip ons dan alstublieft! Willem heeft al toegezegd voor
een goede overdracht te zorgen.

En toen was het zo ver, het jubileumjaar van onze
vereniging.
Een groot feest met veel activiteiten zou er
georganiseerd worden, nou en dat is ze gelukt hoor.
Een echte commissie heeft er hard aan gewerkt om
alles in goede banen te leiden.
Er werd een ontzettend grote tent neergezet, zodat bij
slecht weer toch iedereen veilig en droog zou staan.
Laat het dat weekend nou toch heel heet zijn en zelfs
zo heet, dat de helikopter vluchten afgelast werden
omdat het in de cockpit echt veel te heet zou worden.
Maar als ik zo alle verhalen hoor van veel mensen, dan
is het een heel geslaagd feest geweest.
En voor onze nieuwe kantinebeheerder was het de
vuurdoop. Nieuw seizoen en dan gelijk met zo iets
beginnen, onze complimenten voor Rob en Miranda en
voor alle kantinemedewerkers die dat weekend op
volle kracht en in een bloedhitte gedraaid hebben.
En dan moet ik hier gelijk even bij vermelden, dat onze
vorige kantine beheerder Hans Thijssen niet stopt bij
sportclub, maar alleen als kantinebeheerder, dus je zult
hem gewoon nog zien als kantinemedewerker achter
de bar (zo goed Hans?)
Ach, en als we dan toch bezig zijn, en ik denk dat ik
voor alle leden van de Club van Honderd spreek,
Bedankt voor de mooie paraplu!!
Ik wens iedereen een heel mooi seizoen bij sportclub,
met mooie doelpunten en weinig blessures.
Lieve groetjes,
Catherine

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem van
Bussel zelf (telefoon 026-3114307 of w.bussel6@chello.nl) of
met John Kemper, lid van de G-commissie (telefoon 0263115172 of kemping@hetnet.nl)
SCWESTERVOORT.NL
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DE JUBILEUMVIERING ZATERDAG 18 AUGUSTUS

DE JUBILEUMVIERING
OP 16, 18 EN 19 AUGUSTUS 2012
Op bovengenoemde dagen vond de viering
plaats van het 75-jarig bestaan van sportclub
Westervoort. Om alles in goede banen te
leiden, was een jubileumcommissie in het
leven geroepen.
Jubileumcommissie:
De commissie, bestaande uit v.l.n.r.: Harry Wanders, Bert
Jansen, Rob van der Veen, Tanja Dahm, Jan Ubing en Willy
Messing heeft fantastisch werk verricht en heeft een
vlekkeloze viering mogelijk gemaakt.

Ereleden
Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van sportclub
zijn op een bijzondere ledenvergadering op
donderdagavond 16 augustus acht nieuwe ereleden
benoemd. Zij zijn op zaterdag 18 augustus hiervoor in het
zonnetje gezet en kregen een oorkonde, het gratis
lidmaatschap en een bloemetje.

Fototentoonstelling uit de historie
In enkele kleedkamers was een fantastisch mooie
tentoonstelling uit de historie ingericht, waarbij vooraf
bergen werk verzet is door Theo Hulshorst en Willy
Messing. Zij hebben heel veel materiaal, waaronder
gigantisch veel foto´s verzameld. Dat heeft geresulteerd in
een fraaie tentoonstelling, die tijdens de jubileumviering
door een ieder bezichtigd kon worden.
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Enkele foto-impressies van de fototentoonstelling hierboven,
waarbij aandacht is besteed aan de jongste jeugd, oude
“kicksen” en andere relikwieën zichtbaar zijn en de beroemde
pomp uit het verleden, waaruit aan de Hamersestraat, toen er
nog geen douches waren, water gepompt moest worden in
opgestelde bakken buiten de kleedkamers om je na de
wedstrijd te kunnen wassen. Verder o.a. nog aandacht voor
een aantal ontvallen leden van sportclub.
SCWESTERVOORT.NL
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DE JUBILEUMVIERING ZATERDAG 18 AUGUSTUS

PANNA-EVENT
VOOR ALLE
JEUGDLEDEN
Zaterdag 18 augustus zijn er verschillende
spellen georganiseerd voor de jeugd van
Sportclub Westervoort. De zon liet zich goed zien
en dat kwam de sfeer en het evenement ten
goede. Alle spellen werden georganiseerd door
Panna-Events, die we nog kennen van het
geslaagde ‘Sports 4 Health’ evenement, dat
georganiseerd werd in december vorig jaar.
Voor het programma waren er twee verschillende arena’s
opgebouwd. In de eerste konden de kinderen ieder een
eigen paaltje neerzetten. Degene, die het langste zijn
paaltje beschermde, won de ronde. De scorekaart, die
iedere deelnemer vooraf had gekregen werd vervolgens
ingevuld door de verantwoordelijken die bij ieder spel
controleerden of alles goed verliep. In de tweede arena
werden 2 tegen 2 (of 1 tegen 1) toernooitjes gespeeld,
waarbij een panna meer punten opleverde dan een
doelpunt. De teams met de beste scores kregen eveneens
de meeste punten.
Naast de arena activiteiten kon hiernaast nog worden
meegedaan aan een dribbelparcours, de snelheid van je
schot kon gemeten worden, er kon worden geschoten op
een enorm opblaaskussen met in het midden een gat waar
de bal doorheen moest, er konden punten geschoten
worden in het doel en de kinderen konden voet tennissen.
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Door middel van een roulatiesysteem kwamen alle kinderen
bij alle activiteiten aan de beurt. Het programma werd
afgesloten met een prijsuitreiking, waarbij verschillende
teams een mooie beker hebben gewonnen en vrijkaarten
voor een wedstrijd van Vitesse.
Het gehele evenement werd voorzien van muziek door DJ
Boy Bisschoeff en door middel van de inzet van alle
vrijwilligers is het weer een top evenement geworden!
Door Wouter Hubers

JUBILEUMRECEPTIE
Tijdens een drukbezochte en gezellige receptie
kreeg het bestuur enkele verrassingen
aangeboden.
Zo was er in de eerste plaats de Koninklijke onderscheiding
in de vorm van erepenning, die namens de koningin
aangeboden werd door burgemeester Geukers van
Westervoort. Ook waren er bloemen van het
gemeentebestuur.
De erepenning is voor verenigingen, die minstens 50 jaar
bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar. Sportclub
kreeg de penning verder, omdat het een vereniging is, die
een lange en rijke historie heeft met diepe wortels in de

Westervoortse samenleving. Het is met 850 leden verreweg
de grootste vereniging in Westervoort. Na overhandiging
van de erepenning werden de bijbehorende documenten
getekend door het dagelijks bestuur van sportclub.
Zo had ook de Club van Honderd een verrassing in petto.
Zij bood het bestuur bij monde van Gerrit van de Velden
het hekwerk, aan, dat om het hoofdveld geplaatst is.
Ook prominenten uit het verleden waren aanwezig getuige
de volgende foto´s waarop Gerard Klinkenberg met Johan
Tukker de oud-doelman van sportclub en Willy Messing met
Clemens Westerhof, de oud-trainer van sportclub.
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DE JUBILEUMVIERING ZATERDAG 18 AUGUSTUS

Feestavond voor alle leden
Voor de zaterdagavond was een feestavond voor de
leden georganiseerd met medewerking van The Voice
of sportclub en showorkest New Leaf.

Penningmeester met erepenning
Vol trots showt Edwin Peters (penningmeester) de
koninklijke erepenning. Voorzitter Gudden vermeldde
nog, dat sportclub weliswaar het predicaat koninklijk,
verbonden aan de penning, niet mag voeren, maar dat
het wel zo aanvoelt.
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DE JUBILEUMVIERING ZONDAG 19 AUGUSTUS

Helikoptervluchten
De zondagochtend begon met een domper op de
feestvreugde. Vanwege het extreem warme weer (boven de
30 graden) werden de helikoptervluchten afgelast. Een
onverwacht hiaat in de zondagprogrammering, waarvoor
geen alternatief voorhanden was. (zie foto leeg veld, hier
zouden de helikopters landen).

Club van Honderd
Tijdens de feestdagen was een stand van deze club
ingericht, waar men een lidmaatschap kon afsluiten. Als
geschenk hiervoor kreeg men dan een fraaie sportclub
paraplu uitgereikt. Hiernaast: Gerrit van de Velden met de
fraaie paraplu.

OnderlinK toernooi
Vanaf 10 uur vond een onderling toernooi plaats met o.a.
deelname van twee teams met oud (prominente) spelers
van sportclub. Jammer was, dat velen niet waren komen
opdagen voor dit toernooi. Mogelijk vanwege de warmte.

Middag met de businessclub BASN
Toen na het toernooi Harrie Wanders de prijzen bekend had
gemaakt, was er ’s middags als afsluiting nog een gezellig
samenzijn met o.a. (oud)voetballers, leden, belangstellenden
en sponsoren van BASN. Het geheel werd o.a. opgeluisterd
door DJ Bisschoeff, live muziek en later in de middag nog
een DJ.
De organisatie kan terugzien op een uiterst
geslaagde jubileumviering en bedankt dan ook een
ieder, die heeft bijgedragen aan dit succes.
Door: Jan Koers
SCWESTERVOORT.NL

15

UIT DE HISTORIE

1960 TOT 1970
Negentienzesenzestig wordt een van de meest turbulente
jaren in de geschiedenis van Sportclub Westervoort. Het
eerste elftal degradeert, er is een zware discussie tussen
jeugdleiders en bestuur en het predicaat R.K. is onderwerp
van gesprek. Er doemt een nieuwe club op die AVW ’66
gaat heten. Alhoewel er een aantal leden overstapt, blijkt
uit de notulen van bestuursvergaderingen dat de
initiatieven tot oprichting buiten de Sportclub zijn
genomen. Het dorp staat bol van de roddels en de rivaliteit
tussen de clubs laait hoog op.
In september 1961 verschijnt het eerste clubblad onder de
naam “Sportzicht”. De voorganger van de “Ballenvanger”
is binnen de vereniging voor de communicatie van zeer
groot belang.

1970 TOT 1980
Op 1 augustus 1972 gaat de eerste spade de grond in voor
de bouw van een clubgebouw, dat begroot wordt op
fl. 320.000, --. Er wordt dusdanig gebouwd dat later
gemakkelijk uitbreiding aan de kleedkamers kan worden
gegeven. ( Dat men hierin is geslaagd kunt u aan de
huidige accommodatie zien !!! ). Ook wordt er gelijk een
begin gemaakt met de aanleg van twee velden. Op 28 juni
1973 opent burgemeester Frans Grienberger het
sportcomplex dat de naam Sportpark “Naederhuyze” krijgt.
In 1979 wordt de kleedkameraccommodatie verder
uitgebreid. Het hoofdveld wordt opnieuw gedraineerd en
een ruim oefenveld met verlichting wordt gecreëerd.
Door: Catherine
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INTERVIEW PIET STEVENS

PIET STEVENS
Als je bij Piet Stevens (73) thuis een interview
wilt afnemen, betekent dat ook dat je naar
Duiven moet. Het wekt in eerste instantie
verwondering dat iemand die al 62 (!!) jaar lid
van Sportclub is in Duiven woont. De verklaring
daarvoor is heel simpel en logisch: hij woont op
een zeer mooie plek en zijn woning is ook het
ouderlijk huis van zijn vrouw.

Piet Stevens heeft vanaf 1950/51 tien jaar in het 1e
gespeeld als linksbuiten en –binnen. Zijn eerste wedstrijd
herinnert hij zich nog goed, omdat die tegen Fortuna Elten
was. Elten hoorde toen nog bij Nederland. Na een 2-0
achterstand wist Sportclub die wedstrijd uiteindelijk met
2-3 te winnen.
Als hoogtepunt van zijn actieve loopbaan bij Sportclub
beschouwt Stevens het feit, dat Sportclub in zijn tijd altijd
in de 4e klasse gebleven is.
Na zijn loopbaan als voetballer begon een tijd, waarin hij
allerlei taken binnen Sportclub vervuld heeft. Uit zijn werk
bij een bank en vooral de accountancy wordt duidelijk, dat
hij cijfermatig sterk onderlegd is en veel met geld omgaat.
Geen wonder dus dat hij penningmeester bij Sportclub
geworden is (en dat vervolgens ook 17 jaar gebleven is!).
En, zoals hij zelf zegt: “Ik was zuiniger op het geld van
Sportclub dan op mijn eigen geld”.
De liefde voor Sportclub heeft hij niet van een vreemde, zijn
vader was (net als hijzelf) erelid. Kenmerkend voor Piet
Stevens is het motto “afspraak is afspraak”, daarnaast
geeft het woord altruïsme zijn instelling goed weer:
onbaatzuchtig iets doen voor in dit geval Sportclub en altijd
klaar staan als er iets moet gebeuren. Duidelijk dus iemand
die “lijdt” aan clubliefde die nooit meer overgaat en maar
één club kent.
Stevens is nog steeds nauw betrokken bij Sportclub. Niet
alleen bezoekt hij alle wedstrijden van het 1e zowel thuis
als uit, ook zaterdags kun je hem veel bij de
jeugdwedstrijden vinden. Verder maakt hij deel uit van de
SCWESTERVOORT.NL

Vut-ploeg en is daarom elke woensdag nog te vinden op
Naederhuyse. Bovendien is hij penningmeester van de Club
van 100, de club die hij zelf in 1997 opgericht heeft. Het
eerste grote project vanuit de Club van 100 was het
renoveren door de Vut-ploeg van de tribune met behulp
van een staalconstructie en glas. Het resultaat staat er nog
elke dag mooi bij. Ook de computergestuurde
beregeningsinstallatie waarover Sportclub beschikt, is door
de Club van 100 geschonken.
Als je zo’n lange tijd bij een club zit, heb je natuurlijk ook
veel meegemaakt. Een erg mooi verhaal komt uit de tijd
dat Clemens Westerhof trainer bij Sportclub was, volgens
Piet Stevens een roerige tijd. Westerhof had veel contacten
en was erin geslaagd met Sportclub op Papendal een
oefenwedstrijd tegen (het toen zeker grote) Anderlecht te
regelen, waarin onder meer Rob Rensenbrink, Paul van
Himst en Jan Mulder speelden. Het bleek dat Westerhof
had gezegd dat Sportclub 1e klasse speelde, maar
“vergeten” was te zeggen dat het de 1e klasse van de
onderafdeling betrof! Vertegenwoordigers van Anderlecht
kwamen daar in de pauze achter en die club wilde eigenlijk
niet meer verder spelen. Het rumoer is uiteindelijk gesust
en Sportclub verloor na een ruststand van 0-2 tenslotte met
0-11.
Dat Sportclub na 75 jaar nog steeds zo veel mensen
aantrekt, is volgens Piet Stevens niet zo verwonderlijk. Het
damesvoetbal heeft een hoge vlucht genomen en de
clubliefde wordt door de families doorgegeven. Wel is hij
van mening dat je met zo’n schitterende accommodatie en
zo veel leden toch zeker 4e klasse moet spelen, maar dat
hoeft niet ten koste van alles.
Door: Gert
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JAN VOLMAN

UIT 2010: HET JUBILEUMGESPREK
MET JAN VOLMAN
Enkele jaren geleden, ik denk in 2009, is de jubileumcommissie van Sportclub Westervoort gestart.
Ze waren toen al druk bezig met de plannen voor het jubileum in 2012. Al in oktober 2010 kwam
Willy Messing daarom met de vraag aan mij (Sjoerd Bisselink), om Jan Volman te interviewen.
Achteraf is dit vroege interview ook een bijzonder interview geworden. Want wat wij toen nog niet
konden vermoeden, is dat Jan Volman het jubileum niet meer mee zou maken. In de zomer van 2011
overleed hij op 85-jarige leeftijd.

Jan Volman langs de lijn
Bij binnenkomst in de Klapstraat werden Willy en ik
ontvangen door Jan en zijn vrouw Hennie. Het was zeer
terecht dat wij voor het jubileum een interview hielden met
Jan, want hij was toen het oudste lid van de vereniging.
Bovendien erelid, en nog altijd bezoeker van het sportpark
Naederhuyse. Zelfs die zondag voor het interview nog. In
de vijfde klasse ging Sportclub Westervoort toen thuis met
2-1 onderuit tegen streekgenoot SV Loo. Jan Volman was
erbij. In een lange jas, vlak naast het doel van Edwin
Huuskes. Na de wedstrijd kwam hij langsgelopen. Het was
niet best geweest. En dat klopte.
De meeste spelers van het eerste elftal zullen niet eens
geweten hebben wie daar stond. Het oudste lid van
Sportclub Westervoort. De man die zich op 10-jarige leeftijd
al aanmeldde bij de Westervoortse Boys. De man die bijna
elke functie binnen de club wel heeft bekleed. De man van
de kiosk, onderaan de brug. Al vraag ik me af hoelang de
jeugd dit inmiddels gesloopte gebouw nog zal herinneren.
Ik vermoed dat ik van de laatste generatie ben die daar
nog kauwgomballen haalde na de
zaterdagochtendwedstrijd in de D’tjes.

Weinig te vertellen?
We waren in de Klapstraat nog nauwelijks neergestreken
met koffie, of Jan verklaarde dat hij weinig te vertellen zou
hebben. Een bijzondere uitspraak, na 75 jaar lidmaatschap.
Maar al snel daarna kwamen de historische verhalen en
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oude anekdotes. Bovendien had hij een oud
geschiedenisboek over Sportclub Westervoort uit 1973 van
zolder gehaald. Een mooi papieren handvat bij zijn
verhalen.

Lid bij de Westervoortse Boys
Toen Jan met 10 jaar lid werd bij de Westervoortse Boys,
mocht dat eigenlijk nog niet. Dat mocht pas vanaf 12 jaar.
Maar de vader van Jan was penningmeester, dus werd er
een oogje dichtgeknepen. Hij speelde daar met bekende
namen zoals Wanders, Putman en Bouhuys.

Bemoeienis
Was er een keer iets voorgevallen binnen de vereniging?
Dat werd hoog opgenomen in het dorp. Dan kwamen de
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burgemeester, pastoor, kapelaan en dokter op bezoek bij
de vader van Jan Volman. Dan ging al het mooie servies
naar het voorkamertje, en daar werden de belangrijke
zaken doorgesproken. Daar mocht Jan als kind echt niet bij
in de buurt komen.

De kiosk

Hij had ook mooie verhalen over de verschillende
accommodaties van Sportclub Westervoort, door de jaren
heen. Zo was er het veld achter Wieleman, waar een boom
stond bij de middenstip. Voetballen mocht, maar die boom
bleef staan. Maar ook achter de betonfabriek, bij de
Rijksweg en bij de Noordelijke Parallelweg heeft Jan
Sportclub meegemaakt.

Veel mensen herinneren Jan zich nog misschien het meest
als de eigenaar van de Kiosk. Het kleine hutje onderaan de
brug, langs het spoor. De sigarenkiosk waar Arnold
Krechting begin 2009 in de krant nog over schreef: “Het
was even schrikken, de kiosk bij het viaduct is weg. Voor
mij was het altijd de kiosk van Jan Volman. Als kind haalde
ik er al de sigaretten voor mijn vader. Alles en iedereen trof
elkaar bij Jan, het was het ontmoetingscentrum van ons
dorp. Jan kwam ik een paar dagen terug nog tegen op de
fiets, kaarsrecht, met zijn wat vermoeide ogen onder zijn
donkere wenkbrauwen en... met pet. Als kind was Jan mijn
held. Mijn held Jan is er nog, maar Westervoort is zijn
schoonheidspukkel kwijt.”

Anekdote

Opstelling in de kiosk

Een ander mooi verhaal was toen Jan een keer een
wedstrijd wilde meespelen bij een ander team. Maar hij
was natuurlijk niet officieel ingeschreven bij dat team. Daar
wist Jan wel een oplossing voor. Hij deed zich voor als Theo,
iemand die wel in het team zat. Die was er deze zondag
toch niet. Later bleek, niet zonder reden. Jan kon weer
afdruipen, want Theo was vijf wedstrijden geschorst.

Niet alleen in Westervoort wisten ze dat Jan in de kiosk
stond. Hij hing een dag voor de wedstrijd altijd de
opstelling van het eerste elftal op de winkelruit. Dan kwam
men vanuit Giesbeek alvast de opstelling bekijken. Toen
hoorde je al veelal: “O, speel ik tegenover die? Dat wordt
weer niks morgen.”

Sportclub in heel Westervoort

Clubmensen en Vitesse
Trainer
Jan is ook jarenlang actief geweest bij de club als trainer. In
een goed elftal had hij ook de leiding over Tonnie Dibbes.
In een wedstrijd liet Tonnie een keer veel ballen lopen. Dat
pikte Jan niet. Jan: “Ik dreigde hem te schorsen. Toen zei
Tonnie voor de gein: “Doe maar zes weken”. Toen hoefde
hij ook zes weken niet terug te komen. Drie weken later
waren er echter veel geblesseerden in het team. Tonnie
voelde dat hij nodig was en zei: “Zal ik mijn schoenen
zondag maar weer meenemen dan?” Maar Jan
antwoordde stellig: “Wie is zijn schoenen kwijt dan?””

Dat Jan het voetbal nog op de voet volgde, dat was zeker.
Over Sportclub Westervoort had hij zijn zegje klaar, maar
ook over Vitesse. Vitesse, dat net twee maanden daarvoor
was overgenomen door Jordania. Jan zei: “Je kunt niet
alles kopen wat je wilt. Dat werkt niet. Nu is Theo Bos
ontslagen, en dat hadden ze al helemaal niet moeten doen.
Clubmensen moet je koesteren.” Zelfs nu achteraf haalt Jan
nog zijn voetbalgelijk. Mét John van den Brom, Nicky Hofs
en Piet Velthuizen waren de resultaten bij Vitesse
beduidend beter. Met Theo Janssen zal dat niet minder zijn.

Onderdeel van Sportclub Westervoort
Voor het zingen de kerk uit
Vrouw Hennie heeft de vele jaren dat Jan zich met
Sportclub Westervoort bezighield ook meegemaakt. Ze
vertelt: “Dan ging hij op zondag ook een stuk eerder de
kerk uit dan de rest. Dan kon hij de tweede helft van het
voetballen nog zien. Toen de wedstrijd afgelopen was,
kwam de rest van de bezoekers de kerk uit. Kon hij meteen
weer mee naar huis lopen.”
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Dat Jan niet meer bij Sportclub Westervoort komt, voelt
vreemd. Vreemd, na 75 jaar dat hij er wél was. Maar Jan is
er altijd een beetje. Zijn naam hoort bij de club, hij staat in
de geschiedenisboeken. Jan Volman is een onderdeel van
Sportclub Westervoort. En ik weet zeker, nu nog steeds, is
Sportclub Westervoort een onderdeel van Jan Volman.
Door: Sjoerd
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INTERVIEW JAN PEPERKAMP

JAN PEPERKAMP
Jan Peperkamp beschrijft zichzelf als een rustig
iemand, die soms eigenwijs is maar wel ergens
voor staat. Daarbij is hij een echte doorzetter en
was als voetballer fanatiek.
Vanaf zijn 14e jaar (dat was in 1947) heeft hij tot 1985 bij
Sportclub gevoetbald, dat betekent dus gedurende een
periode van maar liefst 38 jaar! Hij speelde vrijwel altijd als
linksbuiten en heeft in het geheel elf jaar in het 1e elftal
gespeeld. De 4e klasse was daarbij het hoogst bereikte
niveau.
In Jans jeugd mocht je pas met zestien bij de senioren
spelen, maar omdat ze hem goed vonden heeft hij als
15-jarige 1 jaar lang onder een valse naam in het 2e
gespeeld.

Als het hoogtepunt uit zijn carrière ziet hij het
kampioensfeest in de jaren vijftig. Het hele voetbal was toen
natuurlijk totaal anders dan nu. De meeste clubs gingen
direct na de oorlog met de fiets naar uitwedstrijden, maar
het 1e van Sportclub ging met de bus (een soort
omgebouwde vrachtwagen) van Henk Mulder. Dat was heel
bijzonder!
Jan ziet Sportclub als een goed georganiseerde vereniging,
waar veel voor de jeugd gedaan wordt. Kenmerkend voor
Sportclub vindt hij de goede sfeer: Sportclub is een “warme”
en gezellige club. En Jan weet waarover hij praat, omdat hij
nog regelmatig bij het 1e van Sportclub komt kijken.
Ook op zaterdagmorgen kijkt hij vaker nog even op de
velden. Dat had hij vroeger geen tijd voor, omdat hij als
vader van 4 dochters op zaterdag altijd bijbeunde om geld te
verdienen.
Jan is al 65 jaar lid van Sportclub, maar is verder niet meer
actief. De ontwikkelingen houdt hij echter wel bij: zo vindt
hij het erg jammer dat Sportclub in de 5e klasse speelt, dat
is naar zijn mening veel te laag. Het kunstgrasveld ziet hij als
een goede ontwikkeling, alleen vindt hij het raar dat daar
overdag jeugd op aan het voetballen is.
Dat Sportclub met ongeveer 850 leden ook na 75 jaar nog
zo veel mensen trekt, heeft volgens hem naast de al eerder
aangehaalde gezelligheid ook met saamhorigheidsgevoel te
maken. Dat gevoel was er ook vroeger al: zo ging het hele
1e elftal dankzij een sponsor samen met de vrouwen naar
Essen in Duitsland. Daar werd toen trouwens nog op rode
sintels gespeeld!
Jan heeft geen moeite gehad met het feit, dat AVW in 1966
opgericht werd. In die tijd kwamen veel mensen naar
Westervoort, omdat dat een groeikern was. De import ging
naar AVW, de “echte” Westervoorters speelden bij Sportclub.
Als afsluiting van het interview spreekt Jan de wens uit, dat
iedereen hopelijk net zo veel van Sportclub geniet als hij.
Bovendien wenst hij de beoogde nieuwe voorzitter heel veel
succes!
Door: Gert
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HET VROUWENVOETBAL

HET VROUWENVOETBAL BIJ
SPORTCLUB WESTERVOORT IN
EEN NOTENDOP
In de diverse jeugdelftallen van Sportclub
Westervoort voetballen inmiddels heel wat
meiden.
Het is echter nog niet zo heel lang geleden dat er een echt
meidenelftal gevormd kon worden. Tot op dat moment
voetbalden onze meiden gemengd tot zij de leeftijd van
13 jaar hadden bereikt, om vervolgens door te stromen
naar het eerste dameselftal. In de periode van 2001 tot
2005 nam het aantal voetballende meiden toe. Dat deze
meiden kunnen voetballen werd al gauw duidelijk, want in
het seizoen 2004-2005 werd het gemengde D4, bestaande
uit 7 meiden met trainer Albert van der Wal en Catherine
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Wisse als leidster, herfstkampioen. Een betere promotie van
het meidenvoetbal kon je op dat moment niet wensen. Met
de meiden uit dit team werd tevens de basis gelegd voor
het eerste echte meidenteam MC3 in 2005. De
geschiedenis van het damesvoetbal bij sportclub, met
Gerda Dahm als stuwende kracht, gaat echter wel iets
verder terug tot halverwege de jaren ‘90. Waarin zelfs ooit,
weliswaar kort, sprake was van twee damesteams.
Uiteindelijk heeft SCW, soms met veel kunst en vliegwerk,
een damesteam in stand weten te houden waarin van
origine veel dochters van de echte “Westervoortse lui”
speelden, zoals de families Dahm, Van Burik, Jansen en
Gorel om er maar een paar te noemen.
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HET VROUWENVOETBAL

Sinds de vorming van het meidenteam in 2005 heeft het
vrouwenvoetbal bij Sportclub zich in een razend tempo
weten te ontwikkelen. Met de toestroom van steeds meer
voetballende meiden kwamen ook de mogelijkheden om
aansluiting te zoeken bij het eveneens snel groeiende
voetbalniveau van de vrouwenvoetbalcompetities. Met de
komst van de meiden MB1 en later een tweede damesteam
werd het tijd voor het tot dan in de derde klasse
voetballende eerste damesteam om omhoog te kijken naar
eventueel de tweede klasse. De prestaties verbeterden en
vanaf het seizoen 2007-2008 deden de dames mee om de
eerste vijf plaatsen in de competitie. In 2009-2010
resulteerde dat in een vijfde plaats, op twee punten afstand
van de nummer twee. Deelname aan het NK 4 tegen 4
onder de 19 jaar resulteerde bovendien in een mooie
vierde plaats. Ook werden steeds meer toernooien
gewonnen, waaronder het toernooi op de velden van
Sportclub Westervoort. Het hoogtepunt was de winst van
het internationale toernooi in Gramsbergen met teams uit
Duitsland en Engeland, waarbij de dames de finale met 2-1
wonnen van het Engelse Dynamo North London. Een jaar
later was het opnieuw feest, want het meiden MB1-elftal
werd met afstand kampioen.
In het seizoen 2010-2011 kon de champagne weer uit de
kast worden gehaald. Dames 1 behaalde het
kampioenschap in de derde klasse en promoveerde naar de
tweede klasse, waarmee het liet zien dat het
vrouwenvoetbal zich positief ontwikkelde binnen de
vereniging. Het kampioensteam bestond op dat moment
uit grotendeels door Sportclub Westervoort zelf opgeleide
speelsters, waaronder de dochters van Van Burik, Dahm,
Matser, Kemper, en ga zo maar door. Albert van der Wal
neemt na dat seizoen afscheid als trainer van de dames om
na vele mooie jaren het stokje over te dragen en, naar
eigen zeggen, ruimte te maken voor een nieuwe fase van
ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij Sportclub
Westervoort. Jacques Kleingeld neemt het stokje over. De
reeks successen van de vrouwenafdeling wordt voorlopig
afgesloten met het kampioenschap van de meiden MC1 in
2012. Vanaf dit seizoen, 2012-2013, staat Christos
Lentink-Kousounis aan het roer van de damesafdeling van
onze vereniging.
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Het is duidelijk dat bij Sportclub Westervoort in enkele jaren
een respectabele vrouwenafdeling is opgezet dankzij de
inzet en het vele werk van enkele vrijwilligers. De dames en
Sportclub Westervoort zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, want naast het voetbalgebeuren mag inmiddels
wel duidelijk zijn: “Het is geen geslaagd feest als de dames
van Sportclub Westervoort er niet zijn geweest!”.

Door: Joris
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BART WOLTERS INTERVIEW

BART WOLTERS
Bart Wolters is momenteel geen lid meer van
Sportclub, maar heeft (natuurlijk!) nog steeds
een blauw-wit hart. Geen wonder ook als je
altijd met erg veel plezier bij een club
gevoetbald hebt en daar erg goede
herinneringen aan bewaart, de club bovendien
waar zijn kleinzoon nu speelt!

Wolters, geboren in 1937, heeft zich direct nadat Sportclub
ook over juniorenelftallen beschikte, als lid aangemeld. Dat
betekent dat hij rond zijn 11e lid geworden is en is dat
vervolgens ongeveer 40 jaar gebleven. Tot zijn 23e is hij
zelf actief als voetballer geweest, waarbij hij normaal
gesproken in het 3e speelde. Ook heeft hij één keer als
vervanger in het 1e gespeeld, volgens hem het absolute
hoogtepunt uit zijn carrière bij Sportclub. Wolters typeert
zichzelf als vechter aan de bal en als iemand die slecht
tegen zijn verlies kan.
De ontwikkeling rondom de voetbalvelden beschouwt Bart
Wolters als bijzonder, waarbij uiteindelijk met Naederhuyse
een schitterend complex neergezet is. In zijn actieve tijd
moesten de koeienvlaaien eerst nog regelmatig verwijderd
worden! Ook staat hem nog helder voor de geest dat de
warming up vroeger vooral bestond uit het op de fiets naar
de wedstrijden gaan.
Wolters is niet meer actief bij Sportclub en komt ook niet
veel meer op de velden, behalve natuurlijk als zijn
kleinzoon van 9 speelt. Hij is wel tijdens het jubileum bij
Sportclub geweest, waar zijn sporttenue tentoongesteld
was.
Volgens hem heeft Sportclub goede spelers in de jeugd
rondlopen en zou daarmee in de toekomst ook hoger
kunnen spelen. Voorwaarde daarvoor is naar zijn mening
echter wel, dat de spelers bereid zijn voor elkaar te
knokken.
Hij vermoedt dat Sportclub zoveel leden heeft, omdat de
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club nog steeds één grote familie vormt. Vroeger was er
eigenlijk alleen maar voetbal en dat zorgde ervoor dat
Sportclub een hechte eenheid werd.
De oprichting van AVW in 1966 heeft hij als positief
ervaren. Vroeger speelde het geloof een belangrijke rol en
een aantal jongens werd om die reden uit het 1e gehaald.
In Wolters’ ogen is het daarom begrijpelijk dat een tweede
club opgericht werd.
Als afsluiting van dit interview spreekt hij de wens uit, dat
Sportclub met de jeugd op de ingeslagen weg verder gaat.
Naar zijn overtuiging komt dan het succes vanzelf!
Door: Gert
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JEUGDBESTUUR

JEUGDBESTUUR

Hanny de Ruyter de Wildt
Na jaren jeugdleider of trainer te zijn geweest, ben ik in
1991 door Jan van den Brink gevraagd om het
wedstrijdsecretariaat voor de jeugd te doen. Door het
wegvallen van Willem Boersma hadden ze hier nog geen
invulling voor. Vanaf 1 januari 1992 ben ik ook toegetreden
tot de jeugdcommissie, het jeugdbestuur van toen. Samen
met onder andere Harrie Wanders, Jan van den Brink, Theo
Weiss, José Meijer en Annelies Kampschreur. Vanuit de
jeugdcommissie werd ik afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Jan van den Brink
Ik ben al 32 jaar actief bij de club, eerst als jeugdleider bij
de elftallen van mijn zoon André, later ben ik leider van de
A geworden. Een mooie tijd, zeker met trainer Gerrit
Goossens. We gingen een weekend weg naar CenterParcs,
met de lichting van de Grobjes, Ronald Weiss, Antoon
Berentzen, Pascal Degen en Arno Hoogveld. Dit soort uitjes
blijven je altijd bij. Daarna heb ik samen met Harry Wanders
een jaar of negen de pupillen gedaan. We hadden toen elf
F-teams! Toen ik dacht: het is mooi geweest, werd ik
gevraagd voor het jeugdbestuur.

Tot 2012 heb ik het volgehouden. Ook als wedstrijdsecretaris jeugd, lid van de scheidsrechterscommissie, lid
van de Technische Commissie en als secretaris van de
vereniging.
Ik kan terugkijken op veel mooie momenten, maar ook
enkele dieptepunten, waar we als Sportclub misgekleund
hebben. Maar in al die jaren was het contact met veel
ouders, vrijwilligers, leiders, trainers, bestuurs- en
commissieleden uitstekend. Daardoor heb ik veel geleerd
en veel fijne mensen leren kennen. Iedereen daarvoor
bedankt.

Toen ik wilde stoppen heeft Harry Wanders mij overgehaald
om de kantine te runnen, met Theo Weijers, omdat John en
Ella gestopt waren. Eén van de mooiste dingen was het
regelen van twee tanks van 1000 liter Heineken bier. Nu
draai ik nog steeds op de donderdagavond kantinedienst.
Mijn mooiste herinnering? Dat Frank Arends na zijn ziekte
mocht invallen in de A en nog een goal maakte ook.

Boven vierde van rechts, Hanny de Ruyter de Wildt
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Onder derde van rechts, John Kemper

John Kemper
Ik voetbal al vanaf mijn tiende bij Sportclub en kwam op
mijn 15e (in 1975) in het eerste elftal. Daarna heb ik veel
gewisseld tussen de eerste drie elftallen. Later ben ik
steeds verder weggezakt (maar zet dat er maar niet in)
naar het vierde en het vijfde. En nu sinds een jaar gestopt
met zelf voetballen.
En omdat je zo lang meespeelt ga je op een gegeven
moment zelfs voetballen met de zoons van mannen waar ik
in het grijze verleden mee speelde. Zoals André van de
Brink en Ramses en Tino Messing. Ik was toentertijd
eigenlijk al van plan om niet meer in het eerste te spelen,
maar als ze je dan toch vragen, gaat het weer kriebelen. De
tijd daarna bij de veteranen, waar ik nu nog wekelijks mee
train, was prachtig. Veel voetballen, veel ouwehoeren en
vooral veel lachen en ach, het niveau...!

Antoon Berentzen
Ik kon niet wachten om als klein jongentje op voetbal te
gaan. Dat weet ik nog goed. Geweldig vond ik het. Ik heb
alle jeugdelftallen bij Sportclub doorlopen. Gerrit Goossens
heeft mij gevormd als voetballer. Als 17-jarig jongetje
mocht je dan mee met het eerste elftal. Dat was een
enorme eer.
En samen spelen met John Kemper en Dikke Teet. Het
speelse was er heel snel af. Had je op de training de bal iets
te lang vast? Dan lag je achter de tribune. Na vijftien
seizoenen in het eerste vond ik het tijd voor nieuwe andere
uitdagingen. Het was mooi geweest. Twee jaar geleden ben
ik helemaal gestopt. Ik heb het stokje overgedragen aan
mijn kinderen Tim en Sanne, die met net zo veel plezier bij
deze geweldige club spelen.
Rolf Oostinga is een lange tijd trainer geweest bij het
eerste. Ik heb tactisch en technisch zoveel van hem geleerd.
Hij wist mij te raken. Samen met Bertus Nass was het een
gouden combinatie toen.

Antoon Berentzen, aanvoerder
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Remco Grob
Van mijn 16e tot mijn 30e heb ik in het eerste elftal van
Sportclub gespeeld. Toen ik net bij het eerste was werden
we kampioen voor 3500 toeschouwers. Dan kun je je niets
mooiers wensen. Daarna ben ik naar het derde elftal
gegaan. Wim Pol was daar destijds trainer, dus rustig
afbouwen was er niet echt bij. Ik heb in mijn ‘nadagen’ in
geweldige teams gespeeld. Met veel kwaliteit en nog meer
gezelligheid.
Aan het voetballen heb ik mijn vriendengroep
overgehouden. Ik denk dat dat voor velen geldt. Het is wel
frappant om te merken dat je nu alles prima kunt
relativeren. Terwijl je vroeger dacht dat er op zondag maar
één ding telde, en dat was het voetbal. Nu weet je wel
beter.
Het is en blijft een prachtig cluppie. Alleen jammer dat bij
Sportclub gezelligheid vaak verkozen wordt boven
prestatie. Want ik denk dat het elkaar niet bijt. Onze
cultuur moeten we koesteren, maar als we er dan toch zijn,
waarom dan niet even vol aan de bak? Wat dat betreft is er
in al die jaren niet zo veel veranderd.

Edwin Grob
Ik herinner me vooral de tijd in de jeugd. Die was
fantastisch. Het plezier stond voorop en daarnaast hadden
we jaren met goede lichtingen. We speelden veelal mee om
de prijzen. Plezier en prestatie gingen hand in hand. In het
eerste elftal maakte je markante trainers mee. Ed van Zon,
Gerrit Goossens, Fred Helbling, Rolf Oostinga, Karel Driever
en Wim Pol.
Het tijdvak 1990-2000 begon natuurlijk uitstekend met het
kampioenschap in de 4e klasse. De jaren daarna in de 3e
klasse, met later de degradaties na het verdwijnen van de
“externe” jongens. Het kampioenschap in de 5e klasse met
allemaal eigen jongens was de perfecte ommekeer en de
bevestiging dat bij Sportclub de jeugdopleiding altijd
centraal moet staan.

Hans van Workum
Mijn tijd bij Sportclub heeft mij veel vriendschappen
opgeleverd. Ik schaak nog steeds met Rolf Oostinga, partij
1100 komt alweer in zicht. En ik treed nog steeds op met
John, toch allemaal uit het voetbal ontstaan. Ook heb ik
een mooie tijd gehad met zaalvoetbal, met een team van
allemaal vrienden vanuit Sportclub.
Ik had een bloedhekel aan de voorbereiding van het
seizoen. Aan trainers die de eerste week het bos in gingen
of een dijkloop gingen doen. Zo moesten we eens een
dijkloop doen, en ik liep zoals altijd achteraan. Gelukkig
kwam ik Jan Achterkamp tegen en hij bracht me met de
tractor dwars door de weilanden naar de andere kant van
de dijk. En daar kwam net de kopgroep voorbij rennen. Als
je die gezichtjes toen zag, geweldig!
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ANEKDOTES
Remco: “Ook hebben we nog gespeeld tegen het
nationale team van Nigeria, met Clemens Westerhof als
trainer. Er speelden toen namen als Finidi George,
Babangida, Kanu, Oliseh en Keshi. Dat was mooi om mee
te maken en met een 6-0 nederlaag deden we het nog niet
eens zo slecht.”
Edwin: “Dat scheidsrechters wel eens moeite hadden om
mijn broer en mij uit elkaar te halen wisten we al. Maar
tijdens de thuiswedstrijd tegen Loil brak ik mijn been en
scheurde mijn enkelbanden. Een operatie volgde en ik lag
zondagavond bij te komen in het ziekenhuis. Mijn
tweelingbroer kwam ’s avonds laat na het formele
bezoekuur nog even langs, maar ze hadden hem niet
binnen zien komen. Naast mijn bed stonden een paar
krukken. Remco pakte de krukken, gooide ze over zijn
schouders, liep ermee langs de balie en zei tegen de zuster:
“Zo, ik heb het gips er afgehaald en ga naar huis, het gaat
wel weer”. Vervolgens sprong hij een paar keer hoog op en
neer met de krukken op zijn nek. Ik zie de zuster nog mijn
kamer in komen sprinten om vervolgens flink tegen me
tekeer te gaan. Na een uurtje kon ze er uiteindelijk ook wel
de humor van in zien.”
John: “Toen ik in mijn laatste jaren bij het eerste in
Drempt speelde, sprak één van de meegereisde supporters
de legendarische woorden: ik dacht dat het eerste moest
spelen. Komme de veteranen het veld het op. Waarop ik
zei: ze hebben eerst Jan Peperkamp gevraagd, maar die
kon niet en toen kwamen ze bij mij...”
Remco: “We konden ons in de 3e klasse, twee wedstrijden
voor het einde van de competitie, veilig spelen bij Kilder.
Het lukte net niet. Onze aanstaande voorzitter, John
Kemper, was zo giftig dat hij tegen een reclamebord aan
trapte. Het bord brak in tweeën en op het
wedstrijdformulier stond dat dit gekomen was doordat hij
een sliding maakte.”
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Remco: “Die vervelende wedstrijd tegen Kilder. Het was
die dag bijna 30 graden. Die avond zijn Hans, Antoon, John
en ik naar de Korenmarkt geweest. Tot 4 uur zaten we in
De Buik met volle bierglazen de tactiek te bepalen. De
maandag erop wonnen we met 4-2 en bleven we in de 3e
klasse.”
Antoon: “De weekendjes Willingen en Winterberg waren
altijd geweldig. Onze Arnhemse vrienden Jan Kooij en Henk
van de Bosch waren ook van de partij. Als je dan hoopt op
een rustig ritje, dan heb je het mis. We draaien de snelweg
op en bij de IKEA ziet Jan een lifter staan. Hij rijdt hier
rustig naar toe. De man zet de tas op de grond. Maar Jan
begint steeds harder en harder te rijden. Echt op het laatst
geeft hij een ruk aan het stuur en rijdt rustig verder. Het
weekend moest nog beginnen.”
Hans: “Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd in de
kleedkamer, teveel om op te noemen. Frank Arends vroeg
me eens: “Hans welk shirtje moet ik pakken?” Ik zeg: “Doe
jij nummer acht maar aan.” “Waarom vraagt hij?” Ik zeg:
“Als jij aan de bal bent zeggen wij allemaal: Ach, ach, ach,
ach....”

Door: Sjoerd
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BASN LEDEN
ABCO Beveiligingen
Advieskring voor Ondernemers
Arjolux Montage Techniek
Automobielbedrijf Het Ambacht
BAS Safety & Gifts
Bloemenkiosk De Stek/Het
Hoekje
Bordbusters
Broekhuis Arnhem
Creativ-IT
Erren Protectie
Faas Audiovisuele
Dienstverlening
Gebr. Hermsen
GvA Gevelwerken
G.Rutten & Zn.
Loodgietersbedrijf
HDR Direct Delivery
Hollywood Restaurant
H.S.O./Koffie van Fred
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
JP Offset
Kampschreur Finance
Koenen Warme Bakker

La Promenade
Liemers Bouw
Loodgietersbedrijf Rutten &Zn
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Notarishuis Arnhem
Outhuis en Kemperman
Opgenoort Beheer
Pelgrim
PeMa Consultancy
Perfetto Groep
PFP Zevenbergen
PontMeyer Arnhem
Rabobank Arnhem en Omstreken
Rembrandt Arnhem Beheer
Spiegelfabriek Visser
Sport 2000 Remon Sport
Van Essen Banden
Van Essen Sierbestratingen
Vredenborg Woonmakelaars
Watd?
West Music
Willems Gevelrenovatie
Zalencentrum Wieleman

OVERIGE SPONSORS
Aannemersbedrijf H.L. vd Boom
AK-Print
Bisseling Autowasplaats/verhuur
Cardio Fitness Instituut
Westervoort
Gaba verzekeringen/makelaars
Heineken Nederland
Koenders Bouw
KWD Sport
Loodgietersbedrijf P.Staneke
Sita Recycling Services
Spiegelfabriek Visser
Zegers Arnhem

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

TWEE TEAMS MET OUD (PROMINENTE) SPELERS VAN SPORTCLUB
Van links naar rechts staand:
Theo Hulshorst, Remco Grob, Dennis de Rooij, Bert Jansen, Hans Kosters, Antoon Berentzen,
Jeroen Tacke, Ronald Weiss, Cees Anema, Jan Kooij, Frank van Eldik
Zittend van links naar rechts:
Theo van Workum, Martin Bouwman, Wout Hermsen, Edwin Stevens, Edwin Grob,
Rob van ‘t Klooster, John Kemper

DE JAREN 70-80

Boven: Willy Messing, Peter Smit en Bert Jansen. Onder: Jos Brom en Jan Ubing

DE JAREN 70-80 BIJ SPORTCLUB
WESTERVOORT
Meteen toen ik zag, met welke “roemruchte” spelers uit de jaren 70 en 80, ik een interview mocht
gaan houden, wist ik dat het een bijzondere avond met bijbehorende verhalen zou opleveren. Met
veel verwachting, heb ik uitgekeken naar die woensdagavond 29 augustus 2012. Ik heb ook nog het
één en ander geleerd over de geschiedenis van Sportclub Westervoort en vooral wat deze generatie
dreef en dat was voornamelijk plezier in het voetballen, onderling respect en echte teamgeest.
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Het zijn namelijk niet de eerste de besten, het zijn de oudspelers: Jos Brom, Bert Jansen, Willy Messing, Peter Smit en
Jan Ubing, stuk voor stuk echte coryfeeën uit de
geschiedenis van Sportclub Westervoort, en met name in
de jaren 70 en 80.

De eerste vraag aan de heren was: Waarom ben
je gaan voetballen bij Sportclub Westervoort?
Unaniem was de reactie: “We hadden niet echt veel keus,
in die tijd kon je vanaf je 12e jaar bij Sportclub Westervoort
gaan voetballen. Wij wilden stuk voor stuk niets liever dan
voetballen op de Pondorosa”, het oude veld aan de
Hamersestraat.
Begin zestiger jaren begonnen deze jongens met
voetballen. Zodra ze 12 jaar waren geworden werd het
inschrijfformulier ingevuld en toen kon nog niemand
vermoeden dat er een “gouden generatie” aan het
ontstaan was. De jaren 60 waren voor deze jongens de
jaren waarin ze als ”onverzettelijke” voetballers gevormd
werden.
Ook in de jaren 60 moest je als jeugdspeler de nodige
elftallen doorlopen maar elke Westervoortse jongen had
maar één doel. Het bereiken van het allerhoogste namelijk
het 1e elftal van Sportclub Westervoort en dat hebben deze
spelers stuk voor stuk bereikt.
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Vraag: Wat is de eerste herinnering aan de jaren
70-80?
Trainen op de “Pondorosa” waarbij Hans Snelders altijd
voorop moest lopen en als je hem voorbij wilde gaan dan
trok hij je altijd keihard terug aan je shirt.
Peter Smit vertelt meteen lachend “ik was 17 jaar en net in
het 1e elftal, toen er uit bij Steenderen nog even “getikt”
werd.”
Op mijn vraag wat bedoel je met “getikt” beginnen de
heren allemaal veelbetekenend te lachen.
Willy Messing krijgt een dromerige blik als hij vertelt:
“Trainen onder Westerhof met zandzakken op je rug en na
afloop met trillende benen naar de kleedkamer. Iedere
speler kreeg altijd apart zijn tactische tips, voor mij als
voorstopper was dat “Spits Vas” of “Al gaat hij schijten, jij
bent erbij”. De trainingen onder Westerhof begonnen altijd
met 25 keer om het veld en met om het veld bedoelde hij
ook “om het veld”. Deze man heeft ons echt gevormd als
spelers.
Jan Ubing grijnst “Ik moest ooit als back voetballen tegen
Theo Slijkhuis (Vitesse) deze gaf Jan een tik maar Jan tikte
meteen terug, waarop Theo naar de scheidsrechter ging en
de echte mannelijke woorden sprak “Hij slaat mij”. Jan had
duidelijk zijn punt gemaakt.
Jos Brom zegt meteen “Ik weet nog goed hoe top fit we
lichamelijk waren na het tijdperk Westerhof. We hadden
vòòr Westerhof ook nog een trainer Sieperman en dat vind
ik een geweldig integere man.
Bert Jansen vertelt meteen “Dat waren ook de jaren met
enorme aantallen toeschouwers, zowel bij thuis- als
uitwedstrijden hadden we met het grootste gemak 900-
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1000 toeschouwers. Het 1e elftal ging ook met de
“spelers”bus naar alle uitwedstrijden zoals bij Presikhaaf,
Gelria enz.

Vraag: Wat is jullie beste herinnering aan de
jaren 70-80?
De heren beginnen met vertellen en al snel blijkt dat ze het
allemaal over hetzelfde hebben,
namelijk “DE GROTE DROOM”. Jaar in jaar uit knokte
Sportclub Westervoort in de onderafdeling voor het
kampioenschap maar keer op keer werden ze TWEEDE. In
1974 was niet alleen het Nederlandse elftal groots maar
ook het 1e elftal van SC Westervoort was klaar voor “DE
GROTE DROOM” en dat was promotie naar de 4e klas.
Onder trainer “Thijs Stokking”, werden we kampioen.
In een directe wedstrijd tegen ONA’53 zouden wij op 3
maart 1974 het kampioenschap beslissen. Met behulp van
pamfletten werd elke Westervoorter opgeroepen, om
Sportclub Westervoort te komen steunen. Helaas werd op
die zondag de wedstrijd afgelast.
Later wonnen we toch in een direct duel tegen ONA’53
met 2-0, het kampioenschap werd tegen Arnhemia
binnengehaald met een 1-0 overwinning, dankzij een
doelpunt van Bennie Alink.
In 1977 flikten we dat kunstje nog een keer en
promoveerden naar de 3e klas maar helaas degradeerden
we in 1978 in een rechtstreekse degradatiewedstrijd tegen
Longa. Wij hadden wel 5 tot 6 geblesseerden en toen
kwam Longa ook nog eens met ruim 1000 toeschouwers,
met als resultaat een 2-5 nederlaag en degradatie.
De heren grijnzen nu breed uit en vertellen trots over de
kampioenschappen van ’74 en ’77.
“Wij waren misschien wel de eerste betaalde spelers bij
Sportclub Westervoort, onze toenmalige sponsor “VABO”
bedacht het volgende systeem: Kampioen worden en voor
elk punt verschil mochten we voor 100 gulden (is nu 45
euro), bij de VABO iets uitzoeken zoals tegels, verf, kwasten
en noem nog maar meer op. We stonden eens tijdens een
wedstrijd bij OAB in de rust achter met 2-1. Toen in de
kleedkamer gezegd werd “dit gaat ons de bonus kosten”,
was dat voldoende om in de tweede helft van de wedstrijd,
in een mum van tijd de winst (lees: bonus) veilig te stellen.
Legendarisch waren de woorden van trainer Berns van

34

Sportclub Westervoort na het behaalde kampioenschap in
’77. “Voetbal is Voetbal” waren zijn woorden “Je moet de
zaak niet ingewikkelder maken dan ze is” en “Als je als
trainer kunt beschikken over 11 goede voetballers heb je
het gemakkelijk”.

Vraag: Wat waren jullie posities in het veld?
Peter en Willy vormden samen het centrale
verdedigingsduo als laatste man en voorstopper en menig
spits in die tijd ontdekte dat dit duo meer dan
onverzettelijk was. Menig neutrale toeschouwer gebruikte
ook wel termen als “spijkerhard”.
Bert was een echte spits, met een neus voor de goal maar
zeker ook met oog voor zijn medespelers, in de punt van de
aanval.
Jan was toen al multifunctioneel inzetbaar en kon als back
uit de voeten maar zeker als linksbuiten heeft hij menige
wedstrijd gekanteld.
Jos speelde toen als een echte centrale man op het veld en
vormde samen Gery Bouman het “gouden duo” een echte
spil waar menig aanval begon en bovendien een zeer
stijlvolle speler. Willy kan niet laten daaraan toe te voegen:
“Ja, maar als nummer 10 kreeg je ook lekker hulp van alle
kanten”.

Vraag: Hadden jullie een idool of een voorbeeld
in die tijd?
Jos weet het meteen “Wim Weiss, dat was een echte
technisch begaafde speler met ontzettend veel raffinement
maar tegelijkertijd een ontzettende zuigmachine.
Bert: vergeet niet dat wij Henk Wolters hadden die een
meester was in het “Afjagen” en dat dan ook eiste van
iedereen, daar hebben wij toen ook veel succes met gehad
en we waren daar zeker ook vernieuwend mee.
Willy roept meteen: “Theo Gerritsen”, wat was dat een
fantastische laatste man.
Peter valt Willy meteen bij: “Ja dat klopt, weet je nog dat
hij ook altijd riep “stop dat ding effe” daarmee bedoelde
hij dan de bal die hij keihard naar je toespeelde of midden
in de wedstrijd kwam hij bij je staan en zei dan “heb je
soms gezopen”?
Bert voegt daaraan toe: “Ik zei ooit eens in de rust, ik krijg
geen ballen op rechts. Meteen daarop in de 2e helft bij de
SCWESTERVOORT.NL

aftrap schoot Theo mij de bal vol in de rug met de
opmerking “daar heb je hem op rechts”.
Peter: ik was onder de indruk van Dick en Henk Tiecken en
Henk Ribbes met name tijdens een beslissingswedstrijd
tegen Albatros die Sportclub Westervoort uiteindelijk won.
Verder zijn allen het eens met de opmerking: “Johan
Willemsen (doelman) was een echt voorbeeld voor iedere
sportman, maar ook als mens”.

Vraag: Wat is het meest hilarische moment dat
jullie je herinneren?
Willy weet het meteen: “dat was bij de Velpse Boys uit
met Jan Wolters, die was bezig met de warming up langs
de lijn en ik zie hem lopen. Ineens was Jan verdwenen, hij
was weg gegleden en ging volledig kopje onder in de sloot
die naast het veld liep”.
Jan: “Ik weet nog goed dat Georg Kessler hoofdtrainer was
bij Anderlecht. Na een gesprek met Clemens Westerhof
werd er een vriendschappelijke wedstrijd overeengekomen
tussen Anderlecht (met o.a. Rob Rensenbrink) en Sportclub
Westervoort. Bij de rust was het maar 2-0 voor Anderlecht.
Keeper Kirst van Sportclub Westervoort stopte nog een
penalty van de legendarische Belgische international Paul
van Himst.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 11-0 nederlaag
voor Sportclub Westervoort. Toen Georg Kessler zei “ik
dacht dat jullie 1e klas voetbalden!” lachte Clemens
SCWESTERVOORT.NL

Westerhof en antwoordde: “Ja dat klopt, maar wel 1e klas
in de onderafdeling”.
Jos en Bert: “Wat hebben we gelachen met Frans van
Dam bij een uitwedstrijd bij Fortissimo. Voor de wedstrijd
hadden we geluncht bij Hugen. Frans had na de lunch een
hele berg fruit meegenomen. Tijdens de wedstrijd raakte
Bennie Alink geblesseerd en onze Frans rende met zijn
enorme voeten het veld in. Bij Bennie aangekomen raakte
Frans met zijn voeten uit balans en kwam daarbij ten val,
zijn tas vloog door de lucht en toen die tas de grond raakte
was een flink stuk veld bedekt met allerlei soorten fruit. We
hebben nog nooit zo gelachen tijdens die wedstrijd”.
Peter: “Ja Frans van Dam, die masseerde het hele elftal in
5 minuten en dat met een enorme sigaar in zijn mond. Ik
weet nog goed dat hij Remy Basten behandelde voor een
rugblessure, hij smeerde zijn eigen gemaakte zalf op
Remy’s rug. Remy sprong een gat in de lucht en hij had
bijna de vellen op zijn rug hangen.
De hele groep ziet het weer voor zich en iedereen is het
over eens dat verhalen over Frans van Dam alleen al een
heel jubileumboek kunnen vullen. Snel volgt dan nog het
verhaal over de wedstrijd bij de Dierense Boys uit waar
Willy een flinke hoofdwond opliep. Frans riep meteen “Pas
op dat hij zijn tong niet inslikt”, Frans kwam meteen in
actie en daarbij wilde hij Willy’s bovengebit verwijderen.
Het vervelende was, dat Willy een ondergebit had en helaas
geen bovengebit”.
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Tevens komt met veel humor het verhaal over het
Nederlandse Elftal van ’74 op tafel.
In 1974, vlak voor het WK, was er tussen de KNVB en de
spelers van het Nederlandse Elftal een discussie over de
vergoeding voor de spelers. De spelers van Sportclub
Westervoort, overtuigd van hun eigen kwaliteiten, na het
pas behaalde kampioenschap, boden zichzelf aan als
“gratis” vervangers voor het Nederlandse elftal. Helaas
hebben Rinus Michels en/of de KNVB nooit wat van zich
laten horen.

Vraag: Welk moment heeft op jullie de meeste
indruk gemaakt?
Bert: “De wedstrijd voor de Arnhem Cup tegen ESA om de
3e en 4e plaats, daar waren zo veel mensen op afgekomen.
Langs het veld stonden de mensen gewoon 3 rijen dik en
dat was echt geweldig om mee te maken en helemaal
omdat wij wonnen met 4-2 na verlenging en zowel Willy
als ik scoorde”.
Peter: “Mijn allereerste schorsing heb ik gekregen na een
wedstrijd in ’s Heerenberg, waar ik tegen de scheidsrechter
alleen maar “Thuisfluiter” zei. Ik moest direct bij de KNVB
op het matje komen in het Graafschap hotel en daar werd
ik voor 5 wedstrijden geschorst”.
Willy: “We stonden in de competitie onderaan en hadden
op een gegeven moment geen spits. Ik kreeg de opdracht
om in de spits te spelen en ik scoorde meteen 2
doelpunten. De wedstrijd daarna stond ik weer in de spits
en brak ik mijn kaak op 3 plaatsen en dat was meteen het
einde van mijn carrière als spits”.
Jan en Jos: Beiden zijn het eens dat de uiteindelijke
realisatie van het nieuwe clubgebouw, de kleedkamers en
ook nog een sauna wel heel erg indrukwekkend was”.
Jos: “Ik weet nog goed dat we bij mijn afscheidswedstrijd
de finale tegen DVC’26 speelden voor de Zilveren Molen
beker. Ik kreeg na afloop een horloge met inscriptie van de
toenmalige trainer Armin Junga, op een speciaal voor mij
georganiseerde afscheidsbijeenkomst”.

Vraag: Sporten jullie nog?
Alle heren blijken nog actief te zijn;
Willy tennist. Jan doet aan Fitness. Jos tennist en doet aan
wielrennen. Bert 55+ voetbal en spinnen. Peter doet aan
fitness en spinnen.
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Vraag: Zijn jullie nog verbonden met Sportclub
Westervoort?
Jan: “Ja zeker, ik zit in de onderhoudscommissie, ik regel
de vriendschappelijke wedstrijden voor de jeugd, ik zit in de
jubileumcommissie en in het bestuur van de club van 100”.
Jos: “Helaas niet, want ik ben toentertijd verhuisd naar
Gendringen waar ik 15 jaar voorzitter ben geweest bij de
tennisclub”.
Willy: “Ja, ik zit in de onderhoudscommissie, de vutploeg,
de jubileumcommissie en ik draai ook zondagdiensten”.
Bert: “Uiteraard ook in de jubileumcommissie en verder
doe ik nog de kascontrole”.
Peter: “Ik zit in de onderhoudscommissie en de vutploeg”.
Voor degenen die het nog niet weten: De
onderhoudscommissie stuurt de vutploeg aan. Betekent
dus dat deze heren in veel gevallen zichzelf aansturen en
dat is nu precies wat men bedoelt met zelfstandig werken.

Vraag: Hebben jullie nog op- of aanmerkingen
en/of tips voor Sportclub Westervoort?
Jos: “Hoe kan het toch dat zo’n fantastische club als
sportclub Westervoort er niet in slaagt hogerop te komen.
5e klas is gewoon veel te laag voor zo’n historische club”.
Peter: “Ik wil iedereen alleen maar meegeven, blijf sporten
en/of bewegen zolang als het maar enigszins kan. Koester
je lichaam als je grootse cadeau”.
Jan/Bert en Willy: Deze heren spreken hun grootste zorg
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uit en dat is de betrokkenheid bij Sportclub Westervoort
van de volgende generaties. De betrokkenheid is duidelijk
aan het afnemen en dat is zeer zorgelijk met het oog op de
toekomst. Uiteraard zien wij ook dat het een algemeen
maatschappelijk verschijnsel is maar toch roepen wij
iedereen op ons aller Sportclub Westervoort te blijven
steunen. Ondanks de vergrijzing en alle andere
maatschappelijke veranderingen denken wij dat Sportclub
Westervoort alle moeite waard is en uiteindelijk bieden wij
samen de gemeenschap in Westervoort toch iets heel erg
moois aan, te weten “ONS CLUPPIE”.

Vraag: Is er nog iets dat jullie kwijt willen?
Unaniem: “Ja dat ons voetbalcomplex het mooiste
voetbalcomplex is van de hele Liemers”.
Verder wordt benadrukt dat de toenmalige jeugdopleiding
van Sportclub Westervoort toch maar mooi 2 fantastische
keepers heeft opgeleverd te weten Johan Tukker en Theo
Snelders”.
Jan: “De Teamgeest was iets geweldigs, samen met elkaar
ergens keihard voor willen werken en dan zondags na de
wedstrijd maar hopen dat je nog een plekje kon
bemachtigen in de kantine, zo vol was het elke week”.
Plotseling onthullen deze heren, één van de best
bewaarde geheimen van de Liemers.
Velox was een hele aparte tegenstander, thuis hadden we
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nooit problemen maar uit was het elke keer weer lastig.
Vlak voor een uitwedstrijd hadden we veel blessures. De
oplossing hiervoor werd bedacht door 3 spelers van
Sportclub Westervoort.
In een donkere nacht voor de uitwedstrijd bij Velox gingen
deze 3 op bezoek bij Velox. Tijdens de wedstrijd begaven al
snel alle doelenpalen het. Ze bleken doorgezaagd te zijn en
tot op heden zijn de daders niet gevonden. Echter alle 3 de
daders hebben met dit interview meegewerkt en nemen
met deze onthulling dus een enorm risico.
Dit is zo’n moment dat deze 5 heren uitgebreid van
gedachten gaan wisselen over zaken zoals:
Moet de jeugdopleiding meer rendement opleveren?
Zo ja, wat is dan dat rendement?
Een ding is wel duidelijk, deze mannen spreken met
ontzettend veel emotie en liefde over Sportclub
Westervoort en dat is nu precies waarom er verenigingen
bestaan en dat deze wel degelijk iets toevoegen aan een
samenleving.
Mannen, bedankt voor jullie medewerking en ik heb echt
genoten van jullie verhalen en hoop deze hier goed te
hebben samengevat.

Door: Geurt
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INTERVIEW CLEMENS WESTERHOF

CLEMENS WESTERHOF
Praten met Clemens Westerhof (72) over voetbal en zijn trainerscarrière blijft boeien: tijdens het
interview van ruim een uur lijkt de tijd te vliegen. Bovendien is de passie die hem kenmerkte als
trainer nog altijd aanwezig. Vragen hoef je als interviewer dan ook eigenlijk niet te stellen.
Opmerkelijk is verder, dat hij over een bijzonder goed geheugen beschikt en feilloos talloze details
en jaartallen uit zijn lange en imposante loopbaan weet te noemen.

Westerhof, afkomstig uit Beek, woont sinds ruim een jaar in
Arnhem, de stad waar ook zijn dochter en zoon wonen. Op
de vraag waarom hij weer teruggekeerd is naar Nederland,
volgt een simpel antwoord: zijn kinderen wonen hier en
bovendien was hij uitgewerkt in Nigeria en Zuid-Afrika. Er
deden zich geen mogelijkheden voor waar hij zin in had en
in het tweede- of derderangswerk had hij, zoals hij het zelf
formuleerde, als succestrainer geen zin.
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Een succestrainer was Clemens Westerhof zeker, hoewel hij
opmerkelijk genoeg als trainer van amateurteams nooit een
kampioenschap heeft behaald.
Zijn carrière als trainer begon Clemens Westerhof bij
Sportclub, dat toen in de 4e klasse speelde. Hij speelde met
Sportclub nog wel een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap tegen Velpse Boys, maar die wedstrijd werd
verloren. Daarna ging hij naar OBW, dat toen ook in de 4e
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klasse speelde. Het volgende tussenstation was GOVA, dat
nu niet meer bestaat. Na GOVA volgden WAVV uit
Wageningen, dat in de 2e klasse uitkwam, en vervolgens
Jonge Kracht.
Dat ook in die tijd niet iedereen even serieus met voetbal
bezig was, blijkt uit het feit dat bij de mogelijke
kampioenschapwedstrijd van Jonge Kracht drie spelers van
zijn team ontbraken omdat ze liever naar de wedstrijd NEC
- Feyenoord gingen kijken!
Ondertussen waren de trainerskwaliteiten van Clemens
opgevallen en hij werd gevraagd om de A1 van Vitesse, dat
toen nog regionale selectie genoemd werd, te trainen.
Met dat team is hij voor de eerste keer kampioen
geworden en dat vormde de opmaat voor meer successen.
Daarbij moet je ook wat “geluk” hebben. Bij het eerste
elftal van Vitesse, dat toen nog in de eerste divisie speelde,
vertrok Bulatovic in 1975 als trainer en zijn opvolger Jan de
Bouter werd in 1976 ontslagen. Op dat moment waren er
geen andere trainers die de kar konden trekken. Mede op
aanraden van Charley Bosveld is Clemens Westerhof toen
als trainer gevraagd, ondanks het feit dat hij toen alleen
over een C-licentie beschikte. Op het moment dat
Westerhof als trainer begon, stond Vitesse derde van
onderen. Westerhof slaagde er desondanks in de
nacompetitie te bereiken. De beslissingswedstrijd thuis
tegen VVV ging echter verloren, anders had een trainer
met een C-diploma Vitesse naar de Eredivisie geloodst!
Na Vitesse werkt hij onder Leo Beenhakker als assistent bij
SCWESTERVOORT.NL

Feyenoord en behaalde uiteindelijk als trainer van Nigeria
zijn grootste successen: hij won onder meer de Afrika Cup
en haalde op het WK in 1994 de achtste finales!
Clemens Westerhof heeft een fijne tijd gehad in
Westervoort en bewaart goede herinneringen aan
Sportclub. Hij kent nog steeds een aantal mensen of
onderhoudt vriendschappelijke contacten met hen: zo
vallen al snel de namen van Gerard Klinkenberg, Bertus
Nass, Rolf Oostinga en Willy Messing. Hij ziet Sportclub als
een grote familieclub, waar altijd mensen klaarstaan als er
iets moet gebeuren. De mouwen worden dan opgestroopt
en de klus wordt gewoon geklaard.
Verder is hij bijzonder onder de indruk van de schitterende
accommodatie en de plannen m.b.t. de verbouwing.
Westerhof is ook bij de jubileumreceptie geweest en heeft
daar een toespraak gehouden, waarin hij onder meer
aangaf dat een club als Sportclub beslist niet in de 5e
klasse thuishoort! Volgens hem moet Sportclub zeker in de
3e klasse spelen. Ook gaf Westerhof aan de komende twee
thuiswedstrijden te bezoeken om eens te kijken waar de
hiaten zitten. Hij staat naar eigen zeggen klaar als
Sportclub hem nodig heeft en wil in welke vorm dan ook
met alle plezier belangeloos helpen. Natuurlijk in goed
overleg, maar wel op zijn manier!
Door: Gert
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INTERVIEW JOHAN TUKKER

JOHAN TUKKER
Johan Tukker is na het eerste contact met de
redactie direct enthousiast en bereid mee te
werken aan dit interview voor de Ballenvanger.
Dat enthousiasme blijkt kenmerkend voor hem
te zijn: ook bij volgende contacten vallen met
name zijn grote betrokkenheid en openheid op.

Na een imposante loopbaan als keeper in de periode 19741991, waarin hij onder meer bij Go Ahead Eagles,
Cambuur, PEC Zwolle, FC Groningen, Heracles, Heerenveen
en Veendam heeft gespeeld, is Johan Tukker met succes
aan een maatschappelijke carrière begonnen. Ook tijdens
en na een lang dienstverband bij ABN AMRO echter, waar
hij diverse functies vervuld heeft en uiteindelijk
vestigingsmanager is geworden, is hij altijd op
verschillende manieren bij het voetballen betrokken
gebleven. Naast bestuurslid van de VVCS en
contractbegeleider is hij onder meer algemeen directeur
van Eindhoven, Veendam en De Graafschap geweest.
Bovendien heeft hij diverse trainersdiploma’s gehaald.
Sinds 2006 is hij onder meer actief als keeperstrainer van
de 1e selectie bij Be Quick, een hoofdklasser in Groningen.
Ook is hij docent bij de KNVB en verzorgt daar de keepersen juniorenopleidingen. Hij werkt en woont door de week
in Groningen en is in het weekend veel bij zijn gezin in
Helmond.
Dat hij zijn kennis graag overdraagt is trouwens niet zo
verwonderlijk: tenslotte heeft hij een opleiding aan de
Pedagogische Academie gevolgd en hij werkt nu met veel
plezier als docent/coach aan het Alfa College, een Mboopleiding in Groningen. Ook dat laatste is kenmerkend voor
hem: nu hij 57 jaar is doet hij vooral nog leuke dingen! En
daar horen genieten van zijn gezin en kleindochter van 1
jaar zeker bij!
Zijn voetbalcarrière is Tukker begonnen bij ESA in Arnhem,
maar na de verhuizing van het gezin Tukker naar
Westervoort is hij in 1967 direct lid geworden van
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Sportclub. Hij doorliep al snel de jeugdelftallen en de
toenmalige trainer Clemens Westerhof wilde hem als
15-jarige in het eerste opstellen. Daar maakten zijn ouders
echter bezwaar tegen.
In de seizoenen 1972-1973 en 1973-1974 heeft hij wel in
het eerste elftal gespeeld. Als hoogtepunten uit zijn
Sportclubtijd beschouwt hij het bereiken van de halve finale
van de Arnhem Cup, de openingswedstrijd van Sportpark
Naederhuyse tegen Vitesse en het kampioenschap van de
afdeling Arnhem ( promotie naar de 4de klasse). Na die
wedstrijd werd hij door Frans de Munck gevraagd bij
Vitesse te komen trainen, maar daar gaf het toenmalige
bestuur geen toestemming voor.
Hij is tot zijn 19e bij Sportclub gebleven en werd
voortdurend gevolgd door verschillende profclubs,
waaronder Vitesse, De Graafschap en NEC. Uiteindelijk is
hij naar de meest slagvaardige club gegaan: Go Ahead
Eagles, dat toen onder meer bekend stond om zijn
jeugdinternaat. Een belangrijke rol speelde daarbij ook het
feit, dat die club een studie mogelijk maakte; zijn moeder
vond dat belangrijk en bovendien maakte de toenmalige
manager Hans Kraaij sr een goede indruk op haar.
In zijn voetbalcarrière heeft hij meerdere hoogtepunten
ervaren, zoals het spelen van 500 wedstrijden in het
betaalde voetbal en de promotie naar de eredivisie met
zowel PEC, Heracles als Heerenveen. Ook het behalen van
Europees voetbal met FC Groningen en het daadwerkelijk
spelen van Europees voetbal horen daar zeker bij. En last
but not least: ook het spelen van de bekerfinale tegen PSV
(helaas 4-1 verlies) was een hoogtepunt!
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Op de vraag of hij nog bijzondere dingen meegemaakt
heeft bij Sportclub komt direct als antwoord: “In mijn
eerste jaar bij het eerste van Sportclub was ik met nog
een aantal spelers geblesseerd. De wedstrijd tegen Velox
in Oosterbeek zou die zondag echter zeker doorgaan.
Daarom zijn enkele selectiespelers in de nacht voor de
wedstrijd naar de Bilderberg gegaan en hebben de
doelpalen doorgezaagd ( die waren toen nog van hout).
Maar de volgende ochtend ging de wedstrijd toch door,
want men had met metalen platen de doelpalen weer aan
elkaar gezet!”

Opvallend was in de ogen van Johan Tukker met name de
grote saamhorigheid binnen Sportclub:
“ Iedere wedstrijd hadden we veel publiek, zowel uit als
thuis. We speelden vooral tegen Arnhemse clubs en die
waren blij als we kwamen. Je moest echter niet aan onze
jongens komen. Zo speelden we een keer tegen Abstinentia
in Oosterbeek en Remy Basten kreeg een schop. Onder
aanvoering van Hent Siebenheller en Katrien van Manen
(met paraplu) werd het veld bestormd en de dader
aangepakt. Iedereen stond achter het eerste elftal. En ook
na de wedstrijden was het gezellig. Bepalende spelers
waren toen, zonder iemand te kort te willen doen, Peter
Smits, Willy Messing, Jan Ubing en Remy Basten.”
Johan Tukker is na zijn vertrek in 1974 altijd lid gebleven
van Sportclub. Hij leest nog trouw de Ballenvanger en kijkt
altijd op maandag naar de uitslag van het eerste. Ook is hij
op de receptie en de feestavond ter gelegenheid van het
jubileum geweest: “ Het was mooi om daar weer eens een
boel oude bekenden te ontmoeten en weer oude verhalen
op te halen. Ik heb leuke gesprekken gevoerd met onder
andere Peter Smits, Jan Ubing, Bert Jansen, Willy Messing,
Piet Bisseling, Willem Erdhuizen (old goalkeepers never
die), Jan Peperkamp, Tinus Koenen, Harry Wanders, Jos
Booltink, Henk van Schaik, Herman Wanders, Gerard
Klinkenberg, Clemens Westerhof, Bart Krechting, Rolf
Oostinga, Wim Evers en Bertus Nass.”
Karakteristiek voor Johan Tukker is tenslotte de opmerking
die hij aan het einde van het interview maakt: “Ik groet
iedereen die Sportclub Westervoort een warm hart
toedraagt en wens de club veel sportief succes toe! Witte
broek en blauwe trui, dat zijn de Westervoortse lui!”
Door: Gert
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INTERVIEW THEO SNELDERS

THEO SNELDERS
Net als Clemens Westerhof en Johan Tukker was
ook Theo Snelders als bekend (oud-) lid van
Sportclub Westervoort direct bereid mee te
werken aan een interview voor de Ballenvanger.

Theo Snelders woont tegenwoordig in het Twentse Losser
en door die fysiek grote afstand heeft het interview daarom
telefonisch en via e-mail plaatsgevonden.
Vermeldenswaardig is, dat in het interview ook twee URL’s
opgenomen zijn (beginnend met http), die Snelders
meegestuurd heeft en beelden tonen van hoogtepunten uit
zijn carrière. Zeker een aanrader om te bekijken en zo een
beetje de sfeer te proeven die voetbal in Schotland
oproept!
Theo Snelders is in de periode 1972-1980 van zijn 8e tot
16e jaar actief geweest bij Sportclub. Geboren tegenover
het oude sportpark van Sportclub aan de Hamersestraat,
heeft hij als ras-Westervoorter in zijn jeugd vele uren op de
velden van Sportclub doorgebracht.
In 1980 is hij uiteindelijk naar FC Twente gegaan, nadat
zowel Twente als Vitesse al eerder hun belangstelling voor
hem kenbaar gemaakt hadden. Hij koos er echter voor
eerst zijn Mavo-opleiding af te maken.
Sportclub ontving ongeveer 12.000 gulden voor de transfer,
omdat Snelders al voor het Nederlands jeugdteam onder
15 en 16/17 had gespeeld. Bovendien werd afgesproken
dat FC Twente kosteloos bij en tegen Sportclub zou spelen
en dat is zowel in 1980 als 1983 ook gebeurd.
In 1988 is hij verkocht aan Aberdeen FC, waar hij grote
successen beleefde en uiteindelijk 8 jaar heeft gespeeld.
Vervolgens heeft hij zijn carrière voortgezet bij Glasgow
Rangers, waar hij in totaal 3 jaar is geweest. Als afsluiting
van zijn keepersloopbaan keerde hij in het seizoen 19992000 terug naar Nederland en heeft daar nog 2 jaar bij
MVV gespeeld.
Snelders is één keer voor het Nederlands elftal uitgekomen
en wel in de wedstrijd tegen de voormalige Sovjet-Unie.

42

SCWESTERVOORT.NL

Gevraagd naar de hoogtepunten uit zijn loopbaan als
keeper, noemt hij er 4:
- 1989 Scottish Players Player of the Year Award, daarmee
de 1e buitenlander en bovendien keeper die dit wint
- 89/90 Behalen van de League Cup na winst op de
Rangers 2-1 na verlenging (zie ook http://www.youtube.
com/watch?v=Lt5nU2bxT6U&feature=relmfu )
- 89/90 Winst van de SFA Cup, met 9-8 van Celtic
gewonnen na penalty’s (zie ook http://www.youtube.com/
watch?v=eBCyIh616DQ )
- als keeperstrainer landskampioenschap in 2010 behaald
met FC Twente
Inderdaad een lijst om trots op te zijn!
Uit zijn actieve tijd als keeper denkt Theo Snelders nog
steeds met veel plezier terug aan de humor van de
kleedkamer, vooral die in Schotland, waar hij met name
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aan Charlie Nicholas, Paul Gascoigne en Ally McCoist
goede herinneringen bewaart.
Van 2001 tot 2003 was Snelders als keeperstrainer bij de
jeugd van FC Twente werkzaam en sinds 2003 bij het 1e
elftal. In die laatste functie heeft hij onder meer met Sander
Boschker, Jelle ten Rouwelaar, Cees Paauwe en Nikolaj
Michajlov gewerkt.
Sportclub volgt hij verder niet meer, maar hij is wel van
mening dat voor een club met zoveel leden spelen in de 5e
klasse wel heel laag is. Met de huidige goede faciliteiten en
met goede jeugdtrainers moet doorstroming mogelijk zijn
en zou Sportclub naar zijn mening in enkele jaren 1 of 2
klassen hoger kunnen spelen.
Door: Gert
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DE TRAINERS VAN SPORTCLUB
WESTERVOORT
Bij een boek over het 75 jarige jubileum van Sportclub Westervoort, hoort uiteraard ook een
hoofdstuk over trainers. Met name dan trainers, die tot op de dag van vandaag Sportclub
Westervoort, een warm hart toe dragen. Trainers, die diverse malen terug keerden of meerdere
jaren ononderbroken met veel inzet, plezier en succes bij Sportclub Westervoort waren of nog
steeds werkzaam zijn.

Er is gekozen voor een selecte groep van Trainers en dat
zijn geworden:
Rolf Oostinga (nu hoofd technische zaken), Gerrit
Goossens, Wim Pol en Bob Hartemink tevens de
huidige hoofdtrainer bij Sportclub Westervoort.

Vraag: Wat was je drijfveer om voetbaltrainer te
worden?
Rolf – Ik werd afgekeurd toen ik voetbalde bij Veendam
maar ik wilde geen afscheid nemen van het voetballen en
ben toen trainer geworden.

Van links naar rechts: Bob Hartemink, Gerrit Goossens, Rolf Oostinga en Wim Pol
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Gerrit – Toen ik stopte met het voetballen wilde ik ook
geen afscheid nemen van het voetbal en besloot toen om
trainer te worden.
Wim – Ik raakte op mijn 27e geblesseerd en moest
stoppen met het voetballen. Van huis uit waren mijn ouders
ook al altijd druk met de voetbalclub. Ik besloot toen
trainer te worden.
Bob – Ik moest ook stoppen door een blessure maar ik
was en ben zo verslaafd aan die “kleedkamer sfeer” dat ik
besloot om te gaan trainen.

Vraag: Hoelang ben je al actief al trainer?
De heren openen meteen: Bob – 24 jaar, Wim – 24 jaar,
Gerrit – 29 jaar en Rolf – 35 jaar.
Direct volgt de volgende verklaring, voor het enorme aantal
jaren, van alle 4 de trainers: “De liefde voor het voetbal is
als een virus of een ziekte en laat je nooit echt helemaal
los. Naarmate de jaren verstrijken, lijkt het zelfs of je steeds
fanatieker wordt”. Het trainerschap vraagt heel veel van
elke trainer maar het is de liefde voor het spel wat je drijft.

Vraag: Heb je als voetbaltrainer een eigen filosofie en - of een bepaald spel systeem?
Wim – “Bij 4-4-2 haak ik in principe af, ik vind dat
eigenlijk niets. Uiteraard bepaalt je spelersgroep, welk
systeem het beste bij hen past. Mijn voorkeur gaat altijd uit
naar het 4-3-3 systeem, aangezien je dan, in mijn optiek,
altijd de optimale veldbezetting hebt.
Rolf – “Daar ben ik het volledig mee eens en als je groep
sterk genoeg is vind ik het 3-4-3 systeem ook een hele
goede optie”.
Bob – “Nu speel ik zoveel mogelijk 4-3-3 maar ik ben bij
Sportclub Westervoort begonnen met het 4-4-2 systeem”
maar zoals gezegd bepalen de kwaliteiten die binnen je
spelersgroep aanwezig zijn, wat er mogelijk is.
Gerrit – “Het 4-3-3 systeem vind ik ook het beste
systeem. Net zoals dat elke trainer zijn beste spelers in
principe wil laten spelen maar het geheel moet samen wel
een elftal vormen”.

Vraag: Bij welke verenigingen ben je trainer
geweest en wie train je nu?
Gerrit – Sportclub Velp, Sportclub Westervoort, Eldenia,
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Trainer, Gerrit Goossens

Rooms Katholieke Huissense Voetbal Vereniging (RKHVV),
Groessen en nu de Dierense Boys.
Bob – Doesburg, Zelhem, Ooys Blauw Wit (OBW), Drempt
vooruit, Concordia Wehl, Voetbalvereniging Hummelo &
Keppel (H&K), Erica ’76, Kilder en nu Sportclub Westervoort.
Wim – Zelhem, Concordia Wehl, MVR (Marinus van
Rooijen), Sportclub Westervoort, Loo, Rooms Katholieke
Renkumse Voetbalvereniging Wilhelmina (kortweg RVW) en
nu de Algemene Voetbalvereniging Westervoort (AVW ’66).
Rolf – Veendam 1894, Sportclub Juliana Stadskanaal, FC.
Assen, Velpse Boys, Sport Maakt Lenig (SML), Achilles ’29,
Sportclub Westervoort, Jonge Kracht. Arnhemse Boys was
mijn laatste club en nu ben ik dus hoofd technische zaken
bij Sportclub Westervoort.

Vraag: In welke periode was je hoofdtrainer bij
Sportclub Westervoort?
Rolf – Van 1990 tot en 1994 en zoals gezegd nu
werkzaam als hoofd technische zaken,
Wim – Van 2005 tot en met 2009,
Gerrit – Van 2001 tot en met 2005,
Bob – In 2010 begonnen eerst voor 6 maanden tot en met
nu 2012.

Vraag: Speelde je met Sportclub Westervoort
nog een bepaald spelsysteem?
Alle vier komen ze direct weer met de beste optie van 3
spitsen, wat aansluit bij de persoonlijke visies en/of
voorkeuren die deze trainers hebben voor het 4-3-3
systeem.
Bob voegt daar nog aan toe dat hij begonnen is met 2
spitsen maar nu gelukkig weer met 3 spitsen kan
voetballen. Alle vier benadrukken ze wel het belang van
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echte vleugelspitsen in het 4-3-3 systeem. Deze trainers
zijn duidelijk volgelingen van het Nederlandse
gedachtegoed “Aanvallen is de beste verdediging”.

Vraag: Welke speler zou je typeren, als de meest
waardevolle speler, in de tijd dat jij de trainer
was bij Sportclub Westervoort?
Gerrit en Wim – Openen meteen met “In onze periode
was dat zonder twijfel Danny Kampschreur, een speler waar
je als trainer maar ook als team altijd op kon rekenen en
het was ook nog eens op dat moment de beste voetballer”.
Rolf – “Voor mij is dat zonder enige twijfel Peter Gardien
geweest, dat was een geweldige laatste man met een
mooie techniek en het inzicht om een wedstrijd te lezen.
Ik weet nog goed dat Fred Gardien weg wilde gaan bij
Sportclub Westervoort. Ik hoorde dat de 4 broers Gardien
bij hun vader thuis, aan het overleggen waren, om
gezamenlijk hun carrière af te sluiten. Ik ben toen meteen
in de auto gesprongen en heb de 4 broers die avond ervan
overtuigd om dat bij Sportclub Westervoort te doen en daar
heeft Sportclub Westervoort veel plezier van gehad”.

Bob – Hier kan ik en wil ik geen antwoord opgeven
aangezien ik nu trainer van Sportclub Westervoort ben. Wel
wil ik Pelle Gerretzen in het huidige 1e elftal als een hele
stabiele factor noemen.

Vraag: Is er een wedstrijd, toen jij trainer was,
waar je altijd als eerste aan denkt in combinatie
met Sportclub Westervoort?
Wim – “Ja en dat is een dubbele herinnering met hele
positieve maar helaas ook met negatieve gevoelens. In mijn
2e jaar als trainer liep het heel goed in de competitie. Wij
stonden 2e op de ranglijst en maar 3 punten achter op
DVV. De onderlinge wedstrijd stond gepland voor het
weekend en Bertus Nass, gaf als begeleider van het 1e
elftal, een voorspelling af in de Westervoort Post. Hij
voorspelde een zekere winst voor Sportclub Westervoort.
Helaas verloren wij die wedstrijd met 4-0 en de 6
wedstrijden daarna verloren we stuk voor stuk. De
competitie sloten wij toen niet af met een strijd om het
kampioenschap. Na die dramatische serie van 6 verloren
wedstrijden bevonden wij ons midden in de degradatie

Trainer, Rolf Oostinga
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zone. Samen met het hele elftal en een aantal maatregelen,
hebben wij toen de schouders er bijna letterlijk onder gezet
en op een zeer overtuigende wijze de degradatie
voorkomen”.
Bob – “Thuis tegen Pannerden verloren wij een degradatie
wedstrijd met 3-4. Deze wedstrijd verloren wij door eigen
schuld. Wij verloren letterlijk compleet het hoofd en dat wil
ik nooit meer meemaken en al helemaal niet bij Sportclub
Westervoort”.
Rolf – De promotiewedstrijden tegen Kilder, de eerste
thuiswedstrijd eindigde in 0-0 maar de 2e uitwedstrijd
werd door Sportclub Westervoort gewonnen met 2-4. Ik
weet het nog goed, er stonden wel 3000 – 4000 mensen
langs de lijn. We hebben daarna 3 dagen lang feest gevierd
en alleen dat is al reden om weer snel te promoveren maar
ook omdat een prachtige vereniging als Sportclub
Westervoort gewoon hoger hoort te spelen.
Gerrit – Finale wedstrijd in de nacompetitie tegen
Rijnland, Vincent Koldenhof scoorde nog de 1-0, helaas
verloren we met 2-1. Ik zal dat nooit vergeten, we haalden
dat jaar 49 punten en nog waren we geen kampioen.
Helaas haalde Lienden toen 51 punten, dit is nu zo’n
voorbeeld dat je soms ook gewoon een beetje geluk moet
hebben. Met 49 punten ben je normaal kampioen alleen in
dat ene jaar niet.

Vraag: Wat had je graag willen veranderen bij
Sportclub Westervoort als trainer?
Bob – Voor mij is het van essentieel belang dat spelers met
elkaar praten en elkaar coachen in het veld en daar moet je
bij de jeugd zo snel mogelijk mee beginnen.
Gerrit – In mijn tijd werd de jeugdopleiding aardig
verwaarloosd en daar heeft Sportclub Westervoort in de
jaren daarna, nog flink last van gehad.
Rolf – “Gezelligheid sluit presteren niet uit” maar
“Presteren sluit gezelligheid ook niet uit” en dat laatste
was niet altijd eenvoudig uit te leggen binnen Sportclub
Westervoort.
Wim – Als trainer ben je vaak toch een “passant” bij een
vereniging en gefocust op het behalen van resultaat. In
mijn tijd werd het 1e van Sportclub Westervoort niet altijd
als het “vlaggenschip” van de vereniging gezien. Verder
werkten, de zogenaamde “vriendenteams”, redelijk
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belemmerend op de mogelijke sportieve prestaties en dat is
voor mij verspilling van talent.

Vraag: Is er een speciaal moment geweest tijdens
je periode bij Sportclub Westervoort? Dat kan
positief maar ook negatief zijn geweest?
Gerrit – Ja de “opstand van de toenmalige jeugdtrainers”
wat uiteindelijk leidde tot een breuk binnen hele
trainersgroep. Dat heb ik altijd zeer negatief gevonden, terwijl
ik toen zelf één van de jeugdtrainers was. Verder ben ik in het
totaal tot nu toe 3 keer als trainer bij Sportclub Westervoort
terug gekomen. Dat heb ik puur gedaan, omdat ik het verder
altijd zeer naar mijn zin heb gehad bij deze in mijn ogen hele
mooie vereniging.
Wim – In 2008 is mijn vrouw overleden, terwijl ik geen
trainer meer was bij Sportclub Westervoort. Het warme en
zeer betrokken gevoel dat ik vanuit Sportclub Westervoort heb
gekregen vind ik tot op de dag van vandaag “geweldig” en
“zeer hartverwarmend”.
Bob – Bij Sportclub Westervoort heb ik een soort van “thuis
gevoel” alsof het familie is. Ook ik heb ervaren hoe betrokken
deze club is. Toen mijn vader overleed werd ook ik toch nog
enigszins verrast, door de enorme betrokkenheid binnen de
club, bij mijn verlies. Hierin onderscheidt Sportclub
Westervoort zich echt van andere verenigingen door alle
geledingen heen. Spelers, bestuur, maar vrijwilligers kortom
“overweldigend”.
Rolf – Voor mij zijn dat tot nu toe talloze momenten geweest,
maar de bovenstaande verhalen zeggen in mijn ogen alles
over onze geweldige vereniging. Alles wat ik nu nog toevoeg
doet afbreuk daaraan en daarom wil ik het hierbij laten.

Vraag: Bob, wat is de doelstelling voor het seizoen
2012-2013?
In dit seizoen zetten we alles op alles om kampioen te
worden en of in ieder geval te promoveren want onze
vereniging verdient dat gewoon en verlangt er ook naar.

Vraag: Zijn er nog onbesproken onderwerpen?
Gerrit – Ja ik heb nog een verhaal over “briefjes” maken
tijdens een wedstrijd bespreking. Ik weet nog goed dat ik
trainer was bij Groessen en wij tegen Sportclub Westervoort
moesten voetballen.
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DE TRAINERS

In die tijd leverde ik ook nog de broodjes bij de diverse
verenigingen, en op de vrijdagavond voor de wedstrijd
tegen Sportclub Westervoort bracht ik weer een partij
broodjes. Op zoek naar iemand die de broodjes van mij kon
aannemen, liep ik langs de kamer waar de wedstrijden
besproken werden.
Ik zag op het bord een briefje met het handschrift van Wim
hangen, die toen de trainer was bij Sportclub Westervoort.
Snel heb ik dat briefje in mijn zak gestoken met daarop de
namen van de spelers. Ik heb 2 dagen zitten puzzelen met
wie en welk systeem Wim zijn team tegen ons zou laten
spelen. Uiteindelijk wonnen wij ook nog de wedstrijd tegen
Sportclub Westervoort, dus dat briefje lijkt toch van invloed
te zijn geweest?
Wim – Ja en dan die wedstrijd bij Groessen, dat het veld
keihard bevroren was, maar de wedstrijd gewoon doorging.
De toenmalige trainer (lees: Gerrit) zei namelijk “lekkere
harde velden vindt Sportclub Westervoort niet fijn, dan
kunnen ze namelijk niet lekker combineren”.
Verder voegt Wim nog toe dat hij na 4 jaar trainer te zijn
geweest bij Sportclub Westervoort, hij daar nog steeds
vrienden aan heeft overgehouden en dat zegt genoeg.
Rolf – Ik vind dat we dit seizoen weer af moeten sluiten
met 3 dagen feest.
Dat betekent namelijk dat we dan weer Kampioen zijn
geworden.
Bob – Ik ben ontzettend blij dat ik nu de trainer bij
Sportclub Westervoort ben, ik denk dat wij aan het begin
staan van een hele mooie periode. Alle voorwaarden zijn of
worden binnen de club geschapen en het is nu aan ons als
spelers en trainers dit te beantwoorden met sportieve
successen.
“Als laatste bevestigen zij dat het tegenwoordig voor elke
vereniging moeilijk is om de jeugd te binden. De jeugd heeft
veel keuze mogelijkheden maar niets doen met of voor de
jeugd leidt onherroepelijk ook tot niets en daarmee
achteruitgang als vereniging. De kunst is de jeugd te blijven
boeien en dat begint al op de trainingen maar ook tijdens
de wedstrijden. Het gaat om het combineren van plezier dat
dan weer moet leiden tot het halen van resultaten. Met
name de voldoening die je uit de combinatie van deze twee
(plezier en resultaat) kunt halen is geweldig.
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Trainer, Bob Hartemink

Sportclub Westervoort heeft een geweldige accommodatie
en is gewoon een hele fijne club die het verdient om ook
sportief succesvol te zijn”.
Deze 4 trainers zijn overduidelijk bekenden van elkaar en er
zijn zelfs vriendschappen onder deze mannen. Elk van hen
bevestigt, dat hij bij Sportclub Westervoort een fantastische
tijd heeft gehad en ook elk van hen is al één of meerder
keren teruggekeerd bij Sportclub Westervoort als trainer.

Ik citeer wat de heren als eindconclusie gaven: “De liefde
voor het voetbal is een ziekte, je bent er 10 maanden per
jaar ca. 30 uur in de week mee bezig. Soms levert dat
prachtige wedstrijden en/of resultaten op. Je leert veel
mensen kennen die je soms op allerlei manieren verrassen.
In onze ogen is het nooit saai of vervelend. Trainingen of
wedstrijden, elke keer weer kriebelt dat voetbalvirus”.
Afscheid nemen is nooit eenvoudig maar voor ons alle 3
geldt, Bob is er en blijft gelukkig nog, dat het afscheid
nemen van Sportclub Westervoort het moeilijkst was. “Er
werd zelfs een traan verloren tijdens het afscheid”. Als
journalist kan ik niet zeggen wie deze laatste worden sprak
(GG). Echter dat deze trainers Sportclub Westervoort stuk
voor stuk in het hart dragen, is voor mij zonder enige
twijfel absoluut waar!
Weer wordt bevestigd dat Sportclub Westervoort een
vereniging is, waar wij met z’n allen trots op mogen zijn.
Samen moeten wij er dan ook voor zorgen dat dat zo blijft
en dan zien de komende 75 jaar zien er hopelijk ook
fantastisch uit.

Door: Geurt
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INTERVIEW GEERT KRECHTING

GEERT KRECHTING
Praten met Geert Krechting betekent praten met één van de initiatiefnemers en oprichters van de
Ballenvanger. Dat is niet zijn enige wapenfeit bij Sportclub: hij is ook 7 jaar bestuurslid geweest in de
periode 1974-1981 en heeft een jaar of 20 bij de technische commissie gezeten samen met o.a. Hans
Snelders, Co en Martin Messing.

Hoewel Krechting nu 65 is, wil hij nog steeds niet aan
stoppen met werken denken. Hij werkt nog bij een baas in
de bouw, zij het in een wat rustiger tempo. Dat ziet hij
eigenlijk als een hobby en dat past ook bij hem als
regelaar: voor Sportclub heeft hij bijvoorbeeld het
benodigde materiaal voor de opbouw van Naederhuyse
geregeld. En hij heeft niet alleen materiaal geregeld, maar
ook zelf geholpen bij de opbouw van ons prachtige
complex! Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hij op de
vraag wat hij als hoogtepunt beschouwt, antwoordt:” Dat
we het casco van de tribune bij de Heidemij hebben
gekocht”. Samen met Piet Stevens heeft hij de tribune uit
Schaarsbergen opgehaald en bij Sportclub weer in elkaar
gezet.
Herinneringen komen tijdens een interview natuurlijk ook
naar boven: zo denkt hij nog altijd met veel plezier terug
aan de tijd dat ze na vergaderingen een derde helft
hadden. Dat liep namelijk nog weleens uit de hand.
In die tijd was FABO, een keukenleverancier, sponsor van
Sportclub. Na het behalen van het kampioenschap
halverwege de jaren 80 mochten alle spelers daarom een
keuken uitzoeken.
Dat kenmerkt ook de sfeer in die tijd: gemoedelijkheid en
sfeer stonden voorop, Sportclub was één grote familie.
Daaruit is bijvoorbeeld ook de carnavalsvereniging
ontstaan, waar hij ook nog prins carnaval geweest is.
Krechting is met 9 jaar begonnen bij Sportclub en heeft
uiteindelijk in het 3e gevoetbald. Na zijn actieve
voetballoopbaan is hij ook jaren leider van het 3e geweest.
Hij is nog steeds lid van Sportclub en vindt dat
vanzelfsprekend. Typerend voor hem is, dat hij ook zijn
zoon meteen na de geboorte als lid heeft aangemeld. Die
zoon is ondertussen ook al 36 jaar, heeft nog nooit
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gevoetbald maar is nog steeds wel lid! Krechting is
uiteraard vanaf het begin lid van de Club van 100. Uit het
voorgaande blijkt wel dat hij als hij aan iets begint, daar
ook vol voor gaat.
Hoewel Krechting niet meer veel op Naederhuyse komt,
volgt hij de ontwikkelingen wel. Zo vindt hij het niets dat
Sportclub in de 5e klasse speelt. Hij begrijpt niet dat ze niet
uit die klasse komen. Verder roemt hij de goede organisatie
en is hij onder de indruk van het schitterende complex.
Sportclub heeft naar zijn mening wel uitstraling!
Door: Gert
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G-VOETBAL

DE OPRICHTING VAN HET
G-VOETBAL
Voor het jaar 2001 was de mogelijkheid om zijn favoriete sport voetbal te kunnen
uitoefenen in Westervoort niet aanwezig en moest Gerard van Weelden jr. lid worden
van de voetbalvereniging Jonge Kracht uit Huissen.

Gerard was weliswaar enkele jaren eerder lid geweest van
Sportclub Westervoort en heeft daar ook tot aan zijn
zevende jaar gevoetbald. Gerard heeft echter het syndroom
van Down en door deze beperking was een voorzetting in
het reguliere voetbal bij de Sportclub Westervoort niet
mogelijk. Gerard moest, om verder zijn favoriete sport te
kunnen beoefenen, uitwijken naar Jonge Kracht in Huissen,
waar op dat moment het G-voetbal was ingevoerd.
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De ouders van Gerard, Trees en Gerard sr. Van Weelden,
moesten gedurende vele jaren zelf voor het vervoer zorgen,
van en naar Huissen en naar wedstrijden in het district. Dit
werd echter te zwaar en toen Gerard jr. op een leeftijd was
van 18 jaar, besloten Gerard sr., Trees en Linda Köster, de
moeder van de eveneens gehandicapte Kevin, het initiatief
te nemen tot de oprichting van een G-team in Westervoort.
Omdat Gerard sr. zelf jeugdtrainer was bij Sportclub
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Westervoort lag het voor de hand dat contact werd gezocht
met het bestuur van deze vereniging.
In de eerste helft van het jaar 2001, omstreeks mei/juni,
worden de plannen uiteengezet met als doel de oprichting
van een voetbalteam speciaal voor gehandicapten onder de
paraplu van Sportclub Westervoort. De toenmalige
voorzitter van de Sportclub Ton de Wijs was enthousiast
over dit initiatief en samen met hulp van de Westervoort
Post voor publicaties, wordt besloten om een team van
gehandicapte voetballers (G-team) op te richten. Via de
“Westervoort Post”, een wekelijks uitkomend
informatieblad dat in Westervoort en omgeving huis aan
huis wordt bezorgd, wordt het besluit naar buiten gebracht
met een oproep om zich aan te melden. In de Westervoort
Post verschijnt regelmatig een wervingsadvertentie met het
slogan “Wie heeft er zin om met Gerard te voetballen?”.
De Westervoort Post, met name Theo de Reus, heeft met
redactionele artikelen en advertenties belangeloos
meegewerkt.
Na deze eerste fase vindt op 18 juni 2001 voor het eerst
overleg plaats ten huize van Trees en Gerard sr. van
Weelden tussen de initiatiefnemers Trees, Gerard, Linda
Köster en de voorzitter van Sportclub Westervoort Ton de
Wijs. Inmiddels hebben Gerard sr., Trees en Linda
versterking gekregen van Gerard Köster, Rik Alink, die de
taak van assistent-scheidsrechter zal oppakken, en Willem
van Bussel. Gerard en Willem nemen deel aan het overleg
en tegen het eind ook Rik Alink. Veel onderwerpen zijn
besproken, zoals het verder bekend maken van de
oprichting van het G-team, de aanmelding bij de KNVB, de
financiële kant zoals contributie en subsidie, begeleiding
van het team, vervoer bij uitwedstrijden, materieel, kleding
en integratie in Sportclub Westervoort. Op dat moment
hebben zich 9 deelnemers aangemeld in leeftijd variërend
van 10 tot 36 jaar.
Via de “Zondagskrant” en de “Arnhemse Koerier” wordt
ook melding gemaakt van het bestaan van een G-team bij
Sportclub Westervoort. Als de startdatum van het G-team
wordt door Gerard van Weelden 18 juni 2001 bestempeld.
Halverwege het jaar 2007, op 21 augustus, wordt onder
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leiding van John Kemper gestart met de eerste training van
het nieuwe G-jeugdteam. Het team bestond uit 5 jongens
en 1 meisje.
Het is inmiddels 2012. Het seniorenteam gaat, na 11
seizoenen KNVB-competitie en 10 zelf georganiseerde
toernooien, met 12 spelers het twaalfde seizoen in. Het
jeugdteam begint dit jaar eveneens met 12 spelers.

Door: Joris
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Zaterdag Commissie
We hebben nog steeds een tekort aan
gastvrouwen / mannen voor de
jeugdwedstrijden op de zaterdagen.
Deze taak staat niet alleen open voor
ouders van onze jeugdleden maar uiteraard
ook voor andere geïnteresseerden.
Neem voor meer informatie contact op met
de jeugdcommissie, e-mail:
jeugdcommissie@scwestervoort.nl

INTERVIEW BART KEMPER

BART KEMPER
De voetballoopbaan van Bart Kemper (77) is
begonnen bij DVV: logisch ook als je in Duiven
woont.

Toen Kemper in Westervoort ging werken, is hij door Jan
Volman gevraagd bij Sportclub te komen spelen. Dat leek
hem wel wat en ongeveer vanaf zijn 22e heeft hij bij
Sportclub gespeeld, een tijd in het 1e en ook zeker 10 jaar
in het veteranenteam (met onder andere Jan Peperkamp).
Hij is ook daarna altijd bij Sportclub gebleven.
Bart Kemper is altijd actief geweest, alleen is dat actieve
sinds een herseninfarct wat minder geworden. Terugkijkend
echter op de tijd daarvoor blijkt dat hij niets teveel heeft
gezegd: hij heeft gedurende 2 jaar de jeugd getraind, ook 2
jaar lang het 2e elftal en is bovendien secretaris van het
bestuur geweest! Dat mag inderdaad met recht actief
genoemd worden.
Hij karakteriseert zichzelf als een man van de klok, voor
wie een afspraak een afspraak is.
Gevraagd naar het hoogtepunt van zijn loopbaan als
voetballer, komt het antwoord direct: “Dat was het behalen
van het kampioenschap van de 1e klasse met DVV”.
Kemper speelde vanaf zijn 16e tot zoals hiervoor al gezegd
ongeveer zijn 22e in het 1e elftal van DVV.
Als het hoogtepunt van zijn tijd als trainer beschouwt hij
het behalen van het kampioenschap met het 2e. En zelfs nu
nog staat hem bij, dat het toenmalige bestuur daar niets
op uit heeft gedaan! Daaruit blijkt eens te meer, dat
communicatie binnen een vereniging op elk niveau van
cruciaal belang is.
Sportclub is volgens Kemper een echte familievereniging,
waar een goede sfeer hangt. Je ziet dat de kinderen en
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vervolgens de kleinkinderen bij de club blijven: ook de
kleinkinderen van hemzelf spelen bij Sportclub en heel af
en toe komt hij daarom nog kijken.
Vroeger was hij een trouw volger van het 1e. Elke week
kwam hij kijken, samen met onder andere Piet van
Workum.
Hoewel Bart Kemper niet meer zo veel bij Sportclub komt
en ook geen lid meer is, volgt hij het randgebeuren nog wel
en heeft daar ook een mening over. Het kunstgrasveld
bijvoorbeeld ziet hij als een goede ontwikkeling, maar dat
Sportclub in de 5e klasse speelt vindt hij een schande!
Door: Gert
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ZOEK DE 5 VERSCHILLEN

In deze jubileumeditie ook een zoekplaatje met historische waarde, afkomstig uit het archief van
Bart Weiss. Je ziet namelijk een oude ansichtkaart die Bart Weiss voor de grap heeft gekregen van
AWW’66, na een verloren wedstrijd. Vind jij de vijf verschillen?

Oplossing van de vijf verschillen:
1. speler links mist een nop 2. bal mist een stuk leer 3. keeper mist bloem op de arm 4. speler rechts mist een zwarte streep op de mouw 5. stuk gras op de voorgrond
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HOROSCOOP

BABYCORNER
CAS

STEENBOK | 22-12 tot 19-1
Je vaste kapper kapt ermee

Cas is geboren op
23-06-2012 om 11.48 uur.
Hij woog toen 3620 gram
en was 51 cm lang.
Zijn moeder is Marloes
Bouman en zijn papa is
Marc Hermsen.
Marc speelt in het vierde
elftal.

WATERMAN | 20-1 tot 18-2
Verrek.. is dat niet..? Ja, je ziet jezelf bij
Opsporing Verzocht
VISSEN | 19-2 tot 20-3
Een keertje paardrijden deze maand zal je
goed doen
RAM | 21-3 tot 19-4
Pas de komende tijd op voor kamelen in de
Dorpstraat
STIER | 20-4 tot 20-5
Er is kans op goed weer, maar de sterren zijn
het hierover nog oneens

LENN
Paps is Remco Hermsen
Mams is Debbie Veldink
Lenn is op 12-08-2012
geboren.
Remco voetbalt in het 5e.

LEVI

TWEELINGEN | 21-5 tot 20-6
Je vindt deze week de ware. De ware wat?
Geen idee

Onze kleine man is geboren
is op de eerste zomerdag,
21 juni 2012.
Tijd : 08:58 uur
Gewicht : 3370 gram
Lengte : 49 cm

KREEFT | 21-6 tot 22-7
Je wint een grote geldprijs en doneert het aan
Sportclub

Papa : Danny Kampschreur
(4e elftal)
Mama : Tanja Dahm
Grote broer: Noah
Kampschreur

LEEUW | 23-7 tot 22-8
Wees deze maand extra lief voor Rob Pronk
MAAGD | 23-8 tot 22-9
Je wordt al een tijdje in de gaten gehouden
WEEGSCHAAL | 23-9 tot 22-10
Een grote kans dat je gescout wordt deze maand
SCHORPIOEN | 23-10 tot 21-11
Ook de komende minuut blijf je leven
BOOGSCHUTTER | 22-11 tot 21-12
Je vindt een vogel in de grill van je auto
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JOEP
Joep is geboren op 15 mei
2012 om 9.47 uur.
Bij de geboorte woog hij
3325 gram en was hij
50 cm lang
Zijn vader, Ronnie Sessink
voetbalt in het 4e.
Groetjes Ingrid en Ronnie
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COLUMN FRANK ARENDS

25 van de 75
Daar ging ik dan als 5 jarig jongetje. In de Opel
Kadett, samen met mijn vader en broer, op naar
Sportpark Naederhuyse. Met een veel te grote
tas en schoenen en constant de duim in de
mond mocht ik voor het eerst meetrainen met
de F-pupillen.
In de grote kleedkamer zaten jongens als Jeroentje Klomp,
Dennis Teunissen en Rinke Wieggers. Wat een talenten, en
wat een eer dat ik al een keertje mee mocht doen om te
proeven van het voetbalwereldje.
Er hing een goede sfeer, het was een warm onthaal, kortom
een mooie ervaring! Mijn leven als spelend lid van de
plaatselijke SC was begonnen.
Het seizoen daarna kwam ik al direct in de F1 terecht. Bart
de Wijs, Jorne Wieggers, Ivo Klinkenberg en Arend Hulshoff
Pol werden gezien als de jongens die Westervoort na jaren
weer naar een hoog niveau moesten tillen. Onder de
bezielende maar vooral sympathieke leiding van Wim
Stevens en Simone Kemper is dit ook aardig gelukt. We
verloren onze eerste wedstrijd maar met 2-1 maar wel van
het grote Vitesse 1892.
We werden groter, de schoenen gingen steeds beter zitten
en het duimen werd minder.
Het was aan Frans Putman de grote eer om een vervolg te
geven aan de ontwikkeling die we al gemaakt hadden.
Voetbal werd een beetje ons leven! Zaterdag was de
mooiste dag van de week. We kwamen overal, hadden een
leuk team en waren jong en fris. Als hele kleine kereltjes de
trap op bij VVO, met 10 jochies onder één douche bij Wivos
en altijd als één team naar huis toe om in de kantine bij Tiny
een zakje snoep te halen met een colaatje.
Ik werd langzaam gebombardeerd tot spits en daar was ik
enorm trots op!! Robbie Scheerder nam een gok en dat
pakte goed uit. We wonnen met 11-0 van Marhaba en ik
scoorde vier keer! Twee jaar lang trainde Rob de D1…., ik
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geloof dat hij per seizoen wel 241 zakjes fishermans friends
at, of dat nou een tik van hem was of de zenuwen dat weet ik
tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Maar goed dat
maakt ook niks uit, we hadden mooie jaren.
De stap van de D1 naar de C1 bleek een hele grote te zijn.
Helaas vielen er wat jongens af en werd er een totaal nieuw
team geformeerd door de succestrainers Herman Geurts en
Freek Nomden. Omdat je helaas niet met 44 jongens in de C1
kon spelen, moesten er keuzes gemaakt worden. Aangezien
ik persé in de C1 wilde spelen, deed ik er alles aan om dit
voor elkaar te krijgen. Ik ging niet harder trainen, maar ging
gewoon in de zomervakantie 3 keer per week bij Herman op
visite zodat hij gek van mij werd en hij
“niet meer om mij heen kon”.
Ik werd de vaste linksbuiten! Ik spreek denk ik niet voor
mijzelf wanneer ik zeg dat het echt het allermooiste seizoen
was dat we in onze jeugd hebben meegemaakt, zonder
daarbij anderen te kort te doen. We werden tweede in de
hoofdklasse!
Het was een prachtige zaterdag, het zonnetje stond hoog aan
de hemel, we speelden tegen de toenmalige nummer 3,
Arnhemia uit Arnhem. We waren zo scherp als een mes,
gebrand om te winnen en dat zag je in alles terug. Binnen 30
minuten stonden we met 6-0 voor. Rolf Oostinga en Gerrit
Goossens keken hun ogen uit. Het was totaalvoetbal.
Voorzetten van Jeroen van Looijengoed werden feilloos
ingekopt door Joy Bouhuys, Danny Kampschreur stifte over de
keeper op een pass van Frank Wanders, Freek Witjes schoot
van 25 meter de bal strak in de bovenhoek…..het ging maar
door en door. We waren niet te stoppen. Met recht één van
de mooiste wedstrijden in mijn zeer bescheiden carrière!
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Peter Abbink, wat heeft hij het goed gedaan! We werden
pubers en gingen ons een beetje afzetten tegen alles en
iedereen om ons heen, want dat hoort gewoon bij het puber
zijn. Al waren we niet de meest moeilijke jongens, toch had
“Pietje” de handen vol aan ons. Dat hij het zolang vol heeft
gehouden verdient een compliment. We hadden het leuk
maar het voetbal kwam niet meer op de eerste plaats en
probeer daar als trainer maar eens de hand in te houden.
Ondanks dit feit hebben we het voetballend niet slecht
gedaan en waren we twee jaar lang een stabiele
middenmoter.
De laatste jaren van onze jeugd werden we gecoacht door
Rob Engelberts. Wat een innemende en integere man, zeg!
We werden meer en meer volwassen. We waardeerden het
leven en de mensen om ons heen. In die periode werden we
allemaal ook geconfronteerd met de verschrikkelijk zware
dingen die het leven met zich mee kan nemen. Om ons heen
gingen “zomaar” mensen dood en werden mensen ook
“zomaar” ineens heel erg ziek, iets waar we de jaren
daarvoor eigenlijk nooit over spraken, werd deel van ons
leven…! De perfecte man die deze uitgepuberde generatie
hierin het beste kon begeleiden was toevallig ook onze
trainer, alsof het zo moest zijn…………Rob bedankt.
Al met al hebben we een hele mooie jeugd mogen genieten
bij Sportclub Westervoort. Er is één man die ik nog niet
genoemd hebt maar die zeker naar voren gehaald moet
worden.
In mijn tien jaren als spelend jeugdlid is hij denk ik wel 11 jaar
onze leider geweest. De vlaggende taxichauffeur uit Ernhem,
Cur Hendriks!

z’n naam noem krijgen we allemaal de rillingen weer over
onze rug….: Jopie!! Hij schopte, spuugde en sloeg op alles
wat bewoog! Koen de Wijs werd door hem gebombardeerd
tot de “tochtstrip” van het jaar.
Wat was ik blij dat we in de uitwedstrijd gewoon met 8-0
verloren…, lekker rustig geen gezeik, nul punten maar wel
heelhuids thuis.
Ik besloot om toch weer hoger te gaan voetballen en kwam in
het achtste elftal terecht.
Daarin had ik het geluk om met 6 van mijn schoonvaders te
voetballen! Ik leerde van Hans van Workum hoe je vrouwen
moest versieren, van Hagen hoe je binnen 20 minuten in
Biddinghuizen kon komen, van Dikke Theet hoe je 54 keer per
seizoen moest scoren, van Rob van Bommel en John Kemper
hoe je door moest gaan tot het bittere eind en van Wout
Hermsen hoe je een “echte leider” moest zijn……helaas
leerde ik ook weer inzien dat het leven zo betrekkelijk is:
”Voor Altijd Vrienden” maakte de zwartste zaterdag van hun
leven mee……..”Stone” ik zal je nooit vergeten!!
Sportclub Westervoort bestaat 75 jaar! Allemaal van harte
gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal. Ik ben trots dat ik
25 jaar hiervan een (kleine) actieve bijdrage heb mogen
leveren.

Groeten,
Frank Arends

Ja, en dan ga je drinken, veel eten, laat naar bed en groei je
de voetbalbroek uit! Wat waren de wedstrijden soms zwaar
in het derde zeg! Echt niet omdat het niveau zo hoog was,
maar gewoon omdat de “andere”dingen in het leven zo
belangrijk waren.
De wedstrijden werden in mijn beleving ook grimmiger! Als ik
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selectie 2012 | 2013

Achterste rij: Marco Hubers, Jordie Hengelman, Marciano Bouwmeester, Tom Baltussen,
Twan van der Sterren, Bas Koenen, Jordie Thijssen, Rene Beerntsen
Middelste rij: Hugo Overgoor, Jordie van Doesburg, Dylan Voorend, Jasper Pijpers, Edwin Huuskes,
Sjoerd Jansen, Timothy Polman, Tim van Guilik
Voorste rij: Joey van Zanten, Jelle Apeldoorn, Justin Kreleger, Maurits Pelgrim, Bob Hartemink,
Bertus Nass, Pelle Gerretzen, Cas van Wijhe, Hein Smink

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

