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Nu alle feestdagen weer achter de rug zijn wenst de redactie allen alsnog 
een gelukkig, gezond en sportief 2013.
Zo is het ook weer tijd voor de Ballenvanger. In het tweede nummer van 
dit seizoen vindt u een foto op de voorpagina uit de wedstrijd A1 tegen 
GVA (Doornenburg).
In het najaar vonden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering ook enkele 
bestuursmutaties plaats. Zo legden voorzitter Gerrit Gudden, secretaris 
Hanny de Ruyter de Wildt en Gerda Dahm hun functies neer. De redactie 
dankt hen voor hun grote inzet voor sportclub.
John Kemper nam het voorzitterschap over en Ans Wolters werd de nieuwe 
secretaris. De redactie wenst hen beiden veel succes in deze 
bestuursfuncties.

LIDMAATSCHAP 

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

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

de commissiekamer van Sc. Westervoort. 

CONTRIBUTIE

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

BANK- EN GIRONUMMERS

Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,  

Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021

Gewijzigde contributies per 1-1-2013, incl. tenue. Korting: kwartaal 1%, halfjaar 2%, jaar 3%

www.scwestervoort.nl  5

redactioneel

CONTRIBUTIE PER MAAND KWARTAAL HALFJAAR JAAR 
Champions League € 13,00 € 38,60  €    76,50  € 151,30 
F t/m D pupillen € 14,00  € 41,60  €    82,30  € 163,00 
C tm A junioren € 15,00  € 44,60  €    88,20  € 174,60 
Senioren miv 18 jaar € 18,00  € 53,50  € 105,80  € 209,50 
Werkende leden € 3,50        € 40,00 
Begunstigers/Donateurs € 3,50        € 40,00 
Trainingsleden  € 7,00  € 20,80  €    41,20  € 81,50 
G-jeugdteam € 11,50  € 34,20  €    67,60  € 133,90 
G-team € 13,00  € 38,60  €    76,60  € 151,30





column van de voorzitter

Het is vrijdag 23 november 2012. Vandaag staat de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportclub 
Westervoort op de rol. De gebruikelijke punten als de 
begroting, de jaarstukken en “wat verder ter tafel komt” 
staan op de agenda. Voor mij persoonlijk staat er echter 
wel een heel bijzonder punt geagendeerd: de verkiezing 
van de nieuwe voorzitter. 
In het voorjaar had Gerrit Gudden, de oude voorzitter, al 
aangegeven na de jaarvergadering niet verder te zullen 
gaan. Als vrijwilligerscommissie, waarvan ik lid was, kregen 
we te horen van de vacature, die opgevuld moest gaan 
worden. Er werd door het bestuur gevraagd of wij ook rond 
wilden gaan kijken voor een geschikte opvolger. Maar ja, 
wie wil zoiets doen? Bij de vrijwilligersavond van Sportclub, 
ergens in april, kwamen Jan Koers en Gert Zwilling van de 
Ballenvanger naar mij toe met de vraag of dat 
voorzitterschap niets voor mij zou zijn. Na in eerste 
instantie wat lacherig gereageerd te hebben, zei ik: draag 
me maar voor! En toen begon het langzaam aan gestalte 
te krijgen. Een gesprek met het bestuur, overleg thuis, links 
en rechts eens informeren wat mensen van een eventueel 
voorzitterschap van mij zouden vinden…Uiteindelijk 
besloot ik er voor te gaan. Hoeveel tijd ben je daar dan wel 
niet mee kwijt, was de vaakst terugkerende vraag. Daar 
moest ik het antwoord op schuldig blijven en ook Gerrit 
Gudden kon daar geen precieze uitspraak over doen. De 
voornaamste reden dat ik de uitdaging wel aan wilde gaan 
zonder dat ik een beeld had van de tijdsbesteding is het 
feit dat ik weet dat er bij Sportclub een goede 
organisatiestructuur staat! Heel veel vrijwilligers, verenigd 
in allerlei commissies, zorgen ervoor dat er een goed 
georganiseerde, maar ook gezellige voetbalvereniging 
staat. 
En dan is het zover: er zijn geen tegenkandidaten en uit de 
door Rob Gerretzen en Peter Pennekamp getelde 
stembriefjes blijkt dat ik unaniem verkozen ben!! Datzelfde 
geldt trouwens ook voor Ans Wolters als nieuwe secretaris 
en Jan Wolters als nieuw lid van de commissie van beroep. 
Ik krijg een nieuwe oude voorzittershamer, een 

column van De voorzitter
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chocoladeletter V, veel felicitaties en ben officieel voorzitter. 
Het wordt me dan in de dagen erna al snel duidelijk wat 
een veelomvattende taak het voorzitterschap is. Bij het 
boodschappen doen in de Albert Heijn kom ik Jan Koers 
tegen, jawel: die van de Ballenvanger. “Neem jij nu ook de 
column van de voorzitter van Gerrit Gudden over?” Ik 
antwoord bevestigend. “Wil je die dan voor het eind van 
de week bij me aanleveren” zegt hij met een vette 
glimlach. Ook Ronald Schoonbeek wil iets voor op de site. 
Deze column is dan het resultaat. Ik wil hierbij nogmaals 
van de gelegenheid gebruik maken om de aftredende 
bestuursleden Gerrit, Hanny en Gerda te bedanken voor 
hun werk voor het hoofdbestuur de afgelopen jaren. Ans 
wens ik heel veel succes als secretaris.
En tot slot: Huub van der Lubbe van de Dijk zingt in Luxor 
op 28 november: Ik kan het niet alleen. En dat is wat ik als 
kersverse voorzitter wil benadrukken: Ik kan het niet alleen, 
maar ik wil het ook niet alleen doen. We zijn er met z’n 
allen, leden, vrijwilligers, supporters etc. verantwoordelijk 
voor om deze prachtige club draaiende te houden en daar 
waar nodig te verbeteren. Ik wil daar heel graag mijn 
bijdrage aan leveren.

John Kemper



algemeen

scheidsrechter

coördinator

Grote clubactieBeste scheidsrechters,
Het is er toch van gekomen dat ik op zoek moet naar een 
vervanger voor mijn taken als scheidsrechtercoördinator bij 
SC.Westervoort. Ik heb het een tijd kunnen combineren maar 
dat gaat niet meer. 
Zoals het er nu naar uitziet zal ik vanaf april regelmatig voor 
werkzaamheden in het buitenland zijn en dan valt het niet 
meer te combineren. Gelukkig ziet het er wel naar uit dat ik 
kan blijven fluiten op zaterdag of zondag.

Is er onder jullie iemand die de rol van scheidsrechter-
coördinator en het indelen van scheidsrechters bij de 
thuiswedstrijden van Sportclub Westervoort van mij kan en wil 
overnemen?
Het gaat om de volgende thuiswedstrijden:
·  Zaterdag jeugdwedstrijden van de A t/m D teams en 1 
seniorenteam ZA 2, waarvoor geen KNVB scheidsrechter is 
aangewezen door de KNVB zelf.

·  Zondag seniorenwedstrijden van het 3e t/m 9e en van de 
Dames 1 en Dames 2, waarvoor geen KNVB scheidsrechter is 
aangewezen door de KNVB zelf

· Oefenwedstrijden.

Het kan natuurlijk ook opgesplitst worden in Jeugd en 
Senioren scheidsrechtercoördinator als daar wel mensen voor 
zijn die interesse hebben.

De opbrengst was ongeveer 1750 euro. De jongens 
die de meeste loten hebben verkocht, zijn:
2/3 plaats: Bradley van Veen, Justin Dahm
1e plaats: Dylan IJkema.

De prijzen waren voor elk een bal, handdoek en 
drinkglas van sc Westervoort. Voor de nummer 1 was 
er extra nog een shirt van Ajax. Dank aan iedereen 
voor de geleverde bijdrage.
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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. 

De voornaamste taken zijn:
•	 	ontvangst	van	bezoekende	teams	en	scheidsrechters	 

(ze voorzien van een bakje koffie / thee)
•	 	controleren	of	er	scheidsrechters	aanwezig	zijn	voor	elke	

wedstrijd vanaf de D-pupillen
•	 	bijhouden	van	de	uitslagen	van	de	jeugdwedstrijden
•	 	openen	(ochtenddienst)	of	sluiten	(middagdienst)	van	de	

commissiekamer
•	 controleren	van	de	wedstrijdformulieren	
•	 aanspreekpunt,	vraagbaak	en	hulppost.

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.nlEddy Vercauteren



cats column

Brrr, wat is het koud buiten. Terwijl ik dit schrijf begint 
het te sneeuwen, de eerste kerstbomen en gezellige 
verlichting zie je al in sommige huizen verschijnen, 
Op het moment dat bij jullie de Ballenvanger op de 
mat valt is Sinterklaas al weer naar Spanje, en ook  de 
Kerstman is weer naar de Noordpool vertrokken. 
Dat betekent dat we bijna aan het eind van het jaar 
zijn gekomen. Er is een hoop gebeurd in 2012. Het was 
het jaar van het jubileum, er zijn een hoop baby’s 
geboren, en bij dezen staan we even stil bij allen die 
ons ontvallen zijn.
Maar ook gebeurde het dat er een boom omwaaide. 
De boom is mooi tussen de scooters door over het pad 
heen gevallen, en er zijn verder geen persoonlijke 
ongelukken gebeurd.

Ook zijn de barkrukken in het clubhuis voorzien van 
een mooi nieuw zitvlak. Dit is geschonken door

Wij zijn daar uiteraard erg blij mee, en wij bedanken 
Ronald van harte hiervoor.
Ook hadden we weer een hoop teams die kampioen 
zijn geworden.
Al met al een hoop gebeurtenissen.
Maar we gaan nu op naar 2013, een jaar met een 
nieuwe voorzitter.
Bij dezen willen we ook John Kemper feliciteren met 
zijn functie bij sportclub Westervoort.

Lieve groetjes, Catherine

column

scwestervoort.nl  9

Kampioenen van het 
najaar

Knakworstenactie

Voetbaldames Sabine Koers, Lana Kool, Joëlle 
Kraaijenvanger en Kelsey Limburg hebben een 
knakworstenactie gestart. 

De actie was bedoeld om geld in te zamelen voor de 
aanschaf van shirts en trainingspakken.

Een leuk initiatief, deze actiebereidheid van jonge mensen 
en het laat zien dat de jeugd zeker nog pit en toekomst 
heeft.

Naast de knakworsten opbrengst, is er toch ook een 
kantine opbrengst en de kantine was ook nog eens lekker 
vol en gezellig.

Het E5 en B2 werden gehuldigd als kampioenen van 
het najaar. Daarnaast is het B1 periodekampioen en is 
het D1 “herbstmeister”. 
Alle kampioenen van harte gefeliciteerd met het 
behaalde resultaat en op naar een succesvol tweede 
gedeelte van het seizoen.



nieuwjaarstoespraaK

nieuwjaarstoespraaK 2013
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Geachte aanwezigen, beste mensen die Sportclub 
Westervoort een warm hart toedragen:

Het vuurwerk is afgeschoten, de oliebollen zijn bijna op en 
dan is het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
met de traditionele, niet aan te ontkomen, speech van de 
voorzitter. Het is me een eer dat ik, als nieuwe voorzitter 
van Sportclub, 2013 mag aftrappen. Ik moet heel eerlijk 
zijn dat ik, toen ik me verkiesbaar stelde als voorzitter, niet 
zo stil gestaan heb bij het feit dat ik nu ook 
verantwoordelijk ben voor dit soort aangelegenheden. Ik 
heb weliswaar wat ervaring met optreden, maar dan zit 
toch altijd Hans van Workum naast me om me er doorheen 
te helpen. Maar goed, ik ga het proberen. Wel zeg ik erbij, 
dat ik waarschijnlijk niet als mijn voorganger Gerrit Gudden 
tot een toespraak van een kleine twintig minuten kom. Ik 

denk eerder aan een half uur; ga er maar eens rustig voor 
zitten mensen.
Nieuwjaarsdag is een mooi moment om even kort stil te 
staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het 
nieuwe jaar. Sportief was het eerste deel van 2012 wat 
betreft de selectie-elftallen geen echt succes. Dames 1 en 
heren 2 degradeerden en het eerste deed voor spek en 
bonen mee. Hier is na de zomer gelukkig verandering in 
gekomen. Westervoort 1 en 2 staan fier bovenaan en ook 
dames 1 doet goed mee. Op naar het kampioenschap zou 
ik zeggen!! 
De andere teams bij de senioren, de jeugd, de dames, de 
pupillen en de G-afdeling presteerden wisselend, maar hier 
staat tegenover dat het plezier dat men heeft in het voetbal 
volop uitgestraald wordt!! En dat is wat mij betreft een 
even groot onderdeel van het voetbal. Hierop aansluitend 
is positief om te benoemen, dat de rust in de vereniging is 
teruggekeerd na een toch wat turbulente periode. We 
komen dan vanzelf uit bij een sinds eind november weer 
volop in de schijnwerpers staand woord: respect. 

Respect voor elkaar, voor de tegenstander, maar vooral ook 
voor de scheidsrechter en de grensrechter die ook maar als 
vrijwilliger hun hobby uitoefenen om ons allemaal te 
kunnen laten voetballen. Wij als bestuur willen hierbij 
nogmaals benadrukken dat we excessief gedrag op het 
veld niet zullen tolereren en dat we er hard tegen op zullen 
treden. We zullen daarvoor op korte termijn naast 
aangepaste statuten een huishoudelijk reglement opstellen 
dat als leidraad moet gaan dienen voor alle leden. Ook is 
het idee om binnenkort een “respect”-spandoek te 
onthullen in combinatie met een nog te bepalen activiteit. 
Als er mensen zijn die hier ideeën over hebben: meld je bij 
Ronald Schoonbeek of mij.

Ik noemde net al dat de rust weer is teruggekeerd in onze 
club. Een prachtige erkenning hiervan van buitenaf vond 
plaats tijdens ons 75-jarig jubileum. Sportclub kreeg een 
Koninklijke erepenning uitgereikt. Eén van de eisen van de 
koningin om hiervoor in aanmerking te komen is onder 
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andere dat de vereniging te goeder naam en faam bekend 
staat. Het is nu aan ons allen om die eer hoog te blijven 
houden!! En met ons allen bedoel ik alle leden, trainers, 
vrijwilligers, commissies, sponsoren en iedereen die op zijn 
eigen wijze een steentje bijdraagt om Sportclub draaiende 
te houden. Ook een Koninklijke onderscheiding was er voor 
Willem van Bussel voor al zijn werk voor de G-afdeling. 

Ik wil hierop aansluitend, hoe gevaarlijk het ook is omdat 
je altijd mensen vergeet, toch de gelegenheid aangrijpen 
om nog wat meer mensen apart te benoemen. 

Trainer van het eerste elftal was Bob Hartemink en zoals 
een ieder inmiddels wel zal weten, blijft hij komend seizoen 
trainer. Bob: veel succes met de jongens en op naar de 
vierde klas! De onderhandelingen met de andere trainers 
zullen vanaf januari plaats gaan vinden. Wordt dus 
vervolgd. 

In het afgelopen jaar is naast mijzelf ook Ans Wolters als 
nieuwe secretaris tot het bestuur toegetreden. En als er 
nieuwe bijkomen zijn er ook oude weggegaan. Dat zijn 
Gerrit Gudden, Gerda Dahm en Hanny de Ruyter de Wildt. 
Ik vraag jullie voor hen en voor alles wat ze voor de club 
gedaan hebben om een hartelijk applaus. 

Afgelopen jaar ontviel ons ook een markant lid: Co 
Messing. Co was de man die in de jaren zeventig en tachtig 
en misschien ook nog wel negentig de standen bijhield, het 
aantal trainingen, de doelpuntenmakers en nog veel meer. 
Ballenvangers uit die tijd bestonden vaak voor de helft uit 
bijdragen van Co. Ik had het straks over respect: Co was 
iemand die veel respect verdiende. Co: waar je nu ook 
bent, het ga je goed.

De kantine is inmiddels het domein van Rob en Miranda 
Pronk. Zij namen het stokje over van Hans Thijssen, die het 
wat rustiger aan ging doen. Ook voor Hans een applaus 
voor al zijn inzet!!
Mede dankzij Rob gaat er binnenkort een nieuwe wind 

door de kantine waaien of eigenlijk meer een nieuw biertje 
door de tap. Na jarenlang Heineken gaan we binnenkort 
overstappen op Jupiler. Dat verstokte Heinekendrinkers dit 
lastig zullen vinden, spreekt voor zich. Maar we konden als 
bestuur niet om het aanbod van Jupiler heen. Bijkomend 
sportief voordeel is dat wij komend seizoen als Sportclub 
dus al meedoen in de Jupiler-league….

En zo komen we wat mij betreft aan de doelstellingen voor 
2013. Naast de al genoemde sportieve ambities zijn er 
natuurlijk de ambities om onze accommodatie, die er 
prachtig bij ligt, zo te houden en daar waar nodig uit te 
breiden, samen met de VUT-ploeg, de club van 100, SESN 
en BASN. 

Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is een open 
communicatie. Reden dat ik de stap als voorzitter wel 
durfde te zetten is dat er binnen Sportclub een gedegen 
structuur bestaat van commissies met veel bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, waardoor het bestuur c.q. de 
voorzitter niet alles zelf hoeft te doen. Belangrijk hierbij is 
wel dat men met elkaar communiceert, zodat zaken geen 
eigen leven gaan leiden. Mensen: als er wat speelt, meld 
dit dan. We moeten het tenslotte allemaal samen doen!! Ik 
wens een ieder hierbij een gezond, gelukkig en sportief 
2013!! En selectie e.a.: veel plezier komende week in 
Turkije!!! 

P.S.: Supportersvereniging Sc. Westervoort: bedankt voor 
jullie bijdrage in de kosten van de muziek tijdens de 
receptie!!!

John Kemper
Voorzitter Sc. Westervoort



Basn

Basnactiviteit
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We vertrokken om 12.30 uur vanaf Sportclub Westervoort 
met de bus via Limburg naar MönchenGladbach. Bert 
Jansen en een Limburgs meisje van de organisatie 
zorgden ervoor dat we alle feitjes voor de wedstrijd 
kenden, terwijl wij heerlijke broodjes en een drankje tot 
ons namen. 

In de stad zelf liepen de supporters van Gladbach naar 
het stadion met een halve liter bier in de hand. De 
supporters van Stuttgart liepen gemoedelijk bijna hand in 

hand met de supporters van de tegenstander en bij de 
ingang was er zelfs een fankraampje van Stuttgart. Niet te 
geloven, de volgende dag in Arnhem: Vitesse - NEC, zou 
dat ooit daar ook mogelijk zijn? 

Broodjes worst en broodjes schnitzel in overvloed, bier uit 
een plastic statiegeldbeker met opschrift van Gladbach, 
echt Duitsland. Een prachtig stadion, overal een goed zicht 
op het veld en een prima sfeer met onder ons het vak van 
Stuttgart, waar de supporters 3 uur hebben lopen zingen. 

Op zaterdag 17 november 2012 stond de volgende BASN-activiteit gepland, dit keer in samenwerking 
met Ondernemend Westervoort. Men was er in geslaagd 60 kaarten te bemachtigen voor de wedstrijd 
Borussia Mönchen Gladbach – VFB Stuttgart
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Het niveau van de wedstrijd was Nederlands, niet best. Na 
een snelle goal van de thuisclub nam Stuttgart het heft in 
handen en won verdiend met 1-2. Niemand negatief, 
iedereen ging gelaten weer huiswaarts. 

Wij schoven in het clubhuis nog even aan, want daar stond 
ons een heerlijk buffet te wachten. 

Een mooie voetbaldag, bedankt B.A.S.N. en Ondernemend 
Westervoort. 

Prima geregeld!

Door: Ronald Schoonbeek



pupil van De weeK

annelies Kampschreur stopt, 
willy zocK neemt over
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Een mooie zondagochtend doet zich voor. De zon staat 
laag aan de hemel en brengt een mooie gloed over het 
licht vochtige hoofdveld. Sportpark Naederhyse ligt er mooi 
bij. Diverse elftallen hebben inmiddels hun wedstrijden 
afgewerkt. De middag breekt aan. De spelers van het 
eerste elftal stromen langzaam binnen. Vandaag staat 
immers weer een thuiswedstrijd op het programma. De zon 
maakt plaats voor onheilspellende wolken die zelfs een bui 
met zich meebrengen. Dit maakt echter niet uit, want in de 
deuropening verschijnt de stralende glimlach van Annelies 
Kampschreur. Annelies is fan van het eerste elftal en heeft 
er een sterke band mee opgebouwd.
Na vele jaren de pupil van de week begeleid te hebben 
geeft ze het stokje over.

Annelies is allerminst onbekend met het verenigingsleven 
bij Sportclub Westervoort. Sinds zoonlief Danny 28 jaar 
geleden bij onze vereniging kwam voetballen is ze actief 
als vrijwilligster. Jarenlang is ze leidster geweest bij de 
F-jes. Eerst samen met Simone Geurts en later met Gerda 
Dahm. Met succes behaalde ze haar papieren voor J.V.S.L. 
(Jeugd Voetbal Spel Leidster). Annelies werd later lid van 
het jeugdbestuur. Toen ze bij een andere vereniging de 
ontvangst op wedstrijddagen zag, heeft ze samen met José 
Meijer het ontvangstcomité opgericht. Dit is nu ook wel 
bekend als de zaterdag- en zondagcommissie. Annelies was 
daarnaast actief bij de JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) 
en zorgt voor begeleiding van de pupil van de week. Sinds 
een aantal jaren is ze tevens gastvrouw bij het eerste elftal.

Annelies: “Heel veel jaren was Dinie Evers gastvrouw en 
als het heel druk was, dan stak ik ook een handje uit. 
Samen hebben we  hele leuke momenten meegemaakt, 
maar helaas kwam Dinie op veel te jonge leeftijd te 
overlijden. Dinie was echt een clubmens, leefde altijd met 
iedereen mee en haar dochter Nicole is al 16 jaar 
omroepster van de club. Ze verdient daar een dikke pluim 

voor en ze heeft mij al heel wat keren bijgestaan, als het 
druk was in de bestuurskamer. We hebben ook altijd schik 
met elkaar en vullen elkaar goed aan (Nicole, je bent een 
kanjer).
Ook is Ans lit nog een poosje gastvrouw geweest, maar 
ook zij kwam helaas te overlijden.
Daarna ben ik “gastvrouw” er bij gaan doen”.

De pupil van de week werd ongeveer 22 jaar geleden bij 
Sportclub Westervoort geïntroduceerd door Carla Nass en 
Annette Koenen.

Annelies: “Later hebben José Meijer en ik het 
overgenomen. Met José heb ik 20 jaar samengewerkt bij 
de club we waren een hecht team samen, ze was mijn 
maatje bij de club en we deelden alles samen. José 
betekende heel veel voor de club, helaas is zij ook al niet 
meer onder ons.
Ik heb het nog vele jaren alleen gedaan maar intussen was 
ik ook gastvrouw en dat werd me teveel, want er moet ook 
de nodige aandacht aan “de pupil” en ouders gegeven 
worden.
Gelukkig heeft mijn vriendin Willy Zock in het nieuwe 
seizoen “de pupil” van mij overgenomen, bedankt Willy”.

In overleg met Natasja Bouwman, voorheen Hanny de 
Ruyter de Wildt, wordt een pupil gekozen en benaderd met 
de vraag om “pupil van de week” te worden. Als de pupil 
bekend is stelt deze zich voor met een vragenlijst op de 
website. Een uur voor de wedstrijd wordt het gezin 
ontvangen met een lekker drankje. Vervolgens wordt de 
pupil door een wisselspeler van het eerste elftal opgehaald 
om deel te nemen aan de warming-up. De pupil mag zelf 
kiezen met welke speler hij of zij op de foto wil. Spannend! 
De pupil mag voor het begin van de wedstrijd aftrappen en 
een doelpunt proberen te scoren bij de tegenstander. Het 
eerste elftal begint hierdoor eigenlijk altijd al met een 1-0 
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voorsprong! Na de wedstrijd in de dug-out te hebben 
bekeken, gaat de pupil naar de bestuurskamer. Daar staat 
hem of haar een speech van de voorzitter en de man of the 
match te wachten, evenals een mooi diploma, een vaantje, 
een wedstrijdbal en de foto met de uitgekozen speler, 
geschoten door paparazzi Freddy Dahm. Op de website 
verschijnt de week na de wedstrijd een verhaal van de 
pupil over zijn of haar belevenissen die dag.

Annelies vindt het heerlijk om de begeleiding op zich te 
nemen. “Ouders van de pupil en ook bestuurders van 
andere verenigingen zijn vol lof over de manier waarop we 
hiermee omgaan”, klinkt een trotse vrijwilligster. Het is 
leuk om te horen dat pupillen, die echte boefjes, tijdens de 
wedstrijddag ineens erg verlegen zijn. “Ouders zijn vaak 
nog zenuwachtiger dan de pupillen zelf”, vervolgt ze. 
Annelies is erg trots op de club. Er gebeurt enorm veel en 
dat komt door alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. 
Het pupillenweekend of kick-off weekend is begonnen met 
60 pupillen maar door de grote aanwas kon het niet meer 
met 2 dagen maar werden het 3 dagen. De club is 
levendiger dan ooit, en dat moet zo blijven! Want de jeugd 
heeft de toekomst.

Sinds dit seizoen mag de vereniging zich gelukkig prijzen 
met de komst van een nieuwe vrijwilligster voor de pupil 
van de week: Willy Zock. De uit Zevenaar afkomstige Willy 
is al ongeveer haar hele leven bevriend met Annelies. Het is 
dan ook niet gek dat ze afgelopen jaar door Annelies is 
benaderd. Ze vindt het leuk om iets voor de club te kunnen 
betekenen. Ze heeft het heel erg naar haar zin en kan het 
goed met iedereen vinden. Dat kan ook bijna niet anders, 
want haar brede glimlach kun je ook enkel met een vrolijk 
gezicht begroeten. Willy heeft niet veel toe te voegen aan 
de woorden van Annelies over het begeleiden van de pupil 
van de week. “Het is gezellig en er is veel waardering voor 
wat je doet”, besluit ze. Ze waardeert het zeer dat Annelies 
haar heeft gevraagd om bij de club te komen.

De pupillen staan centraal en als we hen laten stralen, dan 
stralen we allemaal een beetje. We hopen dat Annelies en 
Willy hun activiteiten bij Sportclub Westervoort nog jaren 
vol enthousiasme en gezelligheid voortzetten.

Door: Joris en Annelies

Links: Willy Zock, rechts: Annelies Kampschreur
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29e lentemorgentoernooi op 
 zaterdag 12 januari 2013

G-team lentemorGentoernooi

Een nieuwe naam voor een jarenlange traditie in 
januari in Zevenaar waar tien verenigingen met 
G-teams  aan deelnemen.

In de ochtend van zaterdag 12 januari kwamen 8 G-teams 
in actie waaronder ook ons G-seniorenteam uit Westervoort 
die streden om de wisselbeker. 

Het begon met een spannende wedstrijd tegen SKV uit 
Wageningen waar we met 1-0 van hebben verloren.  Het 
was een nipte overwinning van de tegenstander en de 
tactiek voor de volgende wedstrijd werd aangescherpt. Dat 
werkte in zoverre dat in de volgende wedstrijd tegen 
Colmschate uit Deventer op gelijke stand van 2-2 de 
tegenstander vlak voor het einde een doelpunt maakte. 
Kevin en Ricardo van SC Westervoort hebben gescoord en 
ook de rest van het team hebben mooie acties laten zien. 
Helaas te weinig tijd om de achterstand in te halen.  In de 
laatste  en beslissende wedstrijd voor de beker tegen 
Doetinchem was het zeer spijtig dat we ook die wedstrijd 
hebben verloren. Weliswaar met 1-0 maar de uitslag was 
bepalend om tegen SDOUC uit Ulft voor de 7e of 8e plaats 
te strijden. 

De wedstrijd die daar op volgde was tevens ook de beste 
wedstrijd. De jongens hadden door dat er wel degelijk 
verschil zit tussen het veldvoetbal en voetballen in de zaal. 
Met een overwinning van 4-0 gescoord door Daan, Ricardo 
en ook nog een treffer van Tom de Geest gingen we toch 
nog blij het weekend  in. 

De wisselbeker ging overigens voor de derde keer op rij 
naar Colmschate uit Deventer.
We kunnen terug kijken op een sportief en vooral gezellig 
toernooi  waar we met de Slogan “zonder respect geen 
voetbal” de normen en waarden weer hebben 
waargemaakt.

In het middagprogramma kwam onze eigen  Martin Vente 
in actie in het team met oud internationals.

De spanning die vooraf ging aan de wedstrijd was na 
afloop omgeslagen in verbroedering, plannen  maken voor 
het weekend en trots met je vaantje op de foto.  Ondanks 
de nederlaag geloven wij nog steeds dat het ons jaar gaat 
worden!

Met dank aan de organisatie van DCS.
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Bart Krechting

Bart, stel je zelf eens voor!
Ik ben Bart Krechting, 22 jaar oud, en hoop aan het einde 
van het jaar afgestudeerd te zijn voor mijn 
bedrijfseconomie opleiding aan Saxion Hogeschool in 
Deventer. Ik voetbal sinds mijn achtste jaar met een kleine 
tussenpauze van drie jaar.  

Heb jij het echte sc westervoort gevoel?
Ja, ik denk wel dat ik dat heb. Ik heb door verschillende 
werkzaamheden geprobeerd om een positieve bijdrage te 
leveren aan de vereniging.  Hierbij kan gedacht worden 
aan het trainen en leiden van jeugdelftallen en sinds kort 
zet ik mij in voor de B.A.S.N.  

Wat betekent  sportclub voor jou?
Het is voor mij persoonlijk de ideale afleiding naast mijn 
dagelijkse werkzaamheden voor school en mijn stage/werk. 
Ik zit dit jaar in het 2de elftal en daarmee doen we het 
sportief gezien tot dusver heel netjes (staan 1ste)  en 
daarnaast is het ook nog een hele gezellige groep. Op de 
zondag na de wedstrijd met z’n allen een biertje drinken 
maakt het helemaal af. 

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt op sportclub?
Op sportief gebied zijn mijn prestaties de laatste jaren niet 
heel veel geweest, dit doordat ik 4 jaar geleden zelf 
gestopt was met voetbal. Dit heb ik vorig jaar weer 
opgepakt, ook toen zat ik in het tweede. Dat ging sportief 
gezien wat minder en op het einde van de competitie zijn 
we dan ook gedegradeerd. Echter ben ik in die jaren dat ik 
gestopt ben wel leider/trainer van het D4 samen met Sjoerd 
Bisselink. Dit was een erg leuk seizoen. Waarbij we helaas 
bij de laatste wedstrijd net geen kampioen zijn geworden. 
Maar al met al een topseizoen geweest. Vervolgens ben ik 
nog een half jaar betrokken geweest bij het B2 (samen met 
Maurice Hoveijn en Noery Polman). Echter dat was een 
hele lastige groep en is uiteindelijk ook besloten om er mee 
te stoppen. 

BliKvanGer

Tegenwoordig ben ik werkzaam binnen de B.A.S.N. en daar 
zijn we bezig om met sportclub flinke stappen vooruit te 
zetten. Dit is denk ik al deels terug te zien in de huidige 
resultaten van het eerste. Dit moet echter in de komende 
tijd groeien en uitbreiden. 

Heb jij vroeger zelf ook gevoetbald?
Ik ben begonnen in de E5. Vervolgens ben ik na een half 
jaar E2, naar het E1 gegaan waar ik 1,5 jaar in gevoetbald 
heb. Sindsdien heb ik in de D1, C1, B1 en A1 gevoetbald. 
Zoals ik al vermeld heb, ben ik daarna 3 jaar gestopt 
geweest om het vervolgens vorig jaar bij het tweede elftal 
weer op te pakken, waar ik nu dan ook nog voetbal. 

Wil  je als afsluiting zelf nog wat kwijt?
Ik denk dat we met sportclub de goede kant op gaan, 
echter komen we nog altijd vrijwilligers te kort en dat is 
dan ook een probleem. Dus via deze weg, toch een oproep 
voor iedereen om zich op welke manier dan ook in te gaan 
zetten voor deze mooie en vooral gezellige club. 

Door: Catherine





uit De historie

theo messinG
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Deze keer is in het kader van deze rubriek 
iemand geïnterviewd, die door zijn vele 
activiteiten binnen de club eigenlijk bij iedereen 
bekend is. Speler, trainer, leider en 
scheidsrechter zijn dan ook typeringen die 
allemaal op hem van toepassing zijn. Daarbij 
houdt hij vooral van gezelligheid en dat is ook 
één van de redenen voor Theo Messing om nog 
steeds enthousiast lid van Sportclub te blijven.

Theo omschrijft zichzelf als een echte sportliefhebber die 
gek van voetbal was, is en ook zal blijven. Af en toe kan hij 
als speler van het 7e nog flink uit zijn dak gaan, hoewel hij 
ten opzichte van een aantal jaren terug rustiger en 
verstandiger geworden is. Dat wordt voor een deel ook uit 
zijn veranderde instelling duidelijk: vroeger speelde hij 
alleen om te winnen, maar tegenwoordig vindt hij het veel 
belangrijker om op een leuke en sportieve manier een leuke 
pot voetbal te spelen. En de derde helft speelt daarbij 
vanzelfsprekend ook een belangrijke rol! Niet alleen voor 
hem trouwens, want als zijn team bij elkaar komt zijn er 26 
tot 28 man verzameld! Ook spelers die nu zelf niet meer 
actief zijn, komen nog steeds bij het elftal als ze 
bijvoorbeeld naar Ronald Evers gaan. 
Theo heeft bij Sportclub alle jeugdelftallen van E t/m A 
(vroeger bestond de F nog niet) doorlopen en daarna bij de 
senioren in het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e gespeeld. Hij speelt 
nu al 15 tot 17 jaar in het 7e en is met zijn 57 jaar 
ondertussen wel de oudste speler van het elftal geworden. 
Dat betekent ook dat hij al ruim 48 jaar zelf actief is als 
voetballer, natuurlijk al die tijd als lid van Sportclub!
Het spreekt voor zich dat je gedurende zo’n lange tijd veel 
meemaakt. Als hoogtepunt springt er daarbij voor hem de 
wedstrijd van Sportclub tegen het grote Anderlecht uit, eind 
jaren 70. In het jubileumnummer van de Ballenvanger 
wordt duidelijk dat meer mensen dit zo ervaren hebben, 
ook omdat achteraf duidelijk werd dat Anderlecht dacht 
tegen een team uit de 1e klasse te spelen: de 1e klasse 
klopte wel, maar dan van de onderafdeling. 

Een ander hoogtepunt voor Theo Messing vormde het 
kampioenschap dat hij in het tweede jaar dat hij de A2 
trainde, met dat elftal behaald heeft. Samen met Eddy 
Vercauteren trainde hij de toenmalige A2, dat uit tamelijk 
“moeilijke” jongens bestond. Daarom wilde eigenlijk ook 
niemand dat elftal trainen, hoewel er voetballend genoeg 
potentieel was. Veel van die jongens spelen nu in het 3e.
Als dieptepunt beschouwt hij het afbranden van de kantine.
Theo is onlangs gestopt als trainer en nu nog actief als 
speler en elke zaterdag ook als scheidsrechter. Opvallend 
detail daarbij is, dat hij altijd wedstrijden op het 
kunstgrasveld fluit en dat ook fantastisch vindt. Daarnaast 
bezoekt hij nog steeds elke thuiswedstrijd van het 1e. 
Volgens hem spelen ze momenteel goed en worden ze ook 
kampioen. Dat is ook nodig, want spelen in de 5e klasse 
vindt hij schandalig.
De stemming in de vereniging ervaart hij als erg goed en 
dat is volgens hem één van de belangrijkste redenen 
waarom Sportclub zo veel leden heeft. Maar ook de 
ontvangst van nieuwe leden en bezoekende clubs op ons 
mooie sportpark dragen bij aan de positieve uitstraling van 
Sportclub. Hij ervaart dat bij andere clubs nog wel eens 
anders. 
Tot slot wil Theo nog iets kwijt over omgangsvormen en 
manieren: hij ziet nu vaak dat ouderen het slechte 
voorbeeld geven en bijvoorbeeld de modder van de 
voetbalschoenen tegen de muren van de kleedkamer 
afkloppen en de modder vervolgens ook laten liggen. De 
jeugd doet dat niet, daar kunnen de ouderen volgens hem 
een voorbeeld aan nemen!

Door: Gert



Van links naar rechts:
Boven: Rutger Boevink, Thimo van Zuilen, Damian Jager, Miquel Fernandez, Dwin Abnosiar, 
Corbin Tholense;  
Midden: Bas Pijpers, Thomas de Jonge, Twan van der Sterren, Sander van der Meij,  
Paul Maatman, Julius Ediagbonya;
Onder: Mitchel Stokkink, Tim Zahn, Maarten Jansen, Tim Hendriks, Jari Folmer, Roni Atac.

B1







De stellinG: Dit Keer een stellinG over vitesse

vitesse worDt Dit 
seizoen Kampioen

Harry Mecking
Nee. Het zou heel leuk zijn, maar ze zijn nog 
niet zover. Ik hoop ooit wel dat ze het 
worden, maar er komt meer voor kijken dan 
in het begin leuk voetballen.
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Arno van Doesburg
Nee. Maar we komen wel 
tegemoet aan het 
landelijke geruchten circuit: 
over een paar jaar spelen 
we in de poulefase van de 
Championsleague!

Theo Messing
Nee. Vitesse speelt nog 
te wisselvallig. Als 
Bony weggaat, zakken 
ze een paar plaatsen. 
Ze moeten er dus nog 
wel een goede spits 
bijhalen.

Peter van Elk
Nee. Ze zijn nog niet ver 
genoeg in hun 
ontwikkeling, maar 
eindigen wel binnen de 
top 3.

Henk v/d Sluis
Nee. Ze missen er 
nog de kwaliteit voor.

Door: Gert



in De schijnwerpers

nieK KoenDers
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In deze jubileumeditie staat in de schijnwerpers: 
Niek Koenders, de lange sympathieke voetballer 
van de A1. Zo’n typische Westervoortse jongen 
die we over 50 jaar nog op het hoofdveld zien 
ballen. Hij voetbalt, coacht, tafeltennist en is 
goed met duiven. Wat kan hij eigenlijk niet? We 
gaan erachter komen, want Niek Koenders geeft 
antwoord!

Kun je je in het kort voorstellen?
Ik ben Niek Koenders uit Westervoort, 16 jaar oud. Uhh 18 
jaar. Wat gaat de tijd snel hè. Ik voetbal in de A1, en ben 
trainer van de D3, samen met Joeri Jansen en Gerrit van 
der Laan. En ik heb een groot vertrouwen in komend 
seizoen.

Waar woon je? 
In de Vredenburgstraat 9a, de mooiste straat van 
Westervoort.
Sjoerd: dat zou best wel eens kunnen kloppen.

Woon je daar graag?
Ja, zeker weten, ik zou nergens anders willen wonen. Ik 
woon daar al mijn hele leven. We hebben een grote tuin, 
met veel gras. Maar ik mocht er vroeger nooit voetballen. 
De bloemen van opa en oma mochten niet als vangnet 
dienen.

Hoe ziet jullie gezin eruit?
Zusje Tessa, die speelt in de C4. Mama Petra en Papa Nico-
Jan. 

Op welke school zit je en in welke klas?
MBO Presikhaaf, op het Rijn IJssel college, de opleiding 
Internationale handel. Eigenlijk heet het International 
Business Studies. Het is een tweetalige opleiding.

Zullen we dit interview verder in het Engels 
doen?
Nee, alsjeblieft niet.

Wat wil je ‘later worden’?
Geen idee, maar het liefst wel iets in de commerciële 
handel.

Waar werk je nu?
Bij Albert Heijn Westervoort met een hoop lieve en knappe 
collega’s. Ik noem Roy Wilting, Tim van Guilik, Tom 
Aarsman, Thomas Kroon en vooral Hugo Overgoor.

Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Ik doe ook mee aan een tafeltenniscompetitie, samen met 
mijn vader. 

In welk elftal speel je en op welke positie?
In de A1, dit seizoen ben ik linksback. 

Op welke positie speel je het liefst?
Centraal op het middenveld. Maar op die plek staan in de 
A1 gewoon betere jongens. Maar waar de trainer me 
neerzet, daar ben ik beschikbaar.
Wat zijn je sterke voetbalkwaliteiten?
Dat is lastig te noemen van jezelf. -lange denkpauze- Ik heb 
een goede trap. En altijd 100% inzet.

En wat kan je minder goed?
Ik loop slecht. “Niek is niet vooruit te branden”, zeggen ze.
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Wie zijn de trainers van jouw team?
Christos Kousounis en Rob Bosman. De leiders zijn Sjoerd 
Jansen en Renee Metzemaekers. Onze vaste verzorger is 
Jan van Wijnen.

Een goede staf?
Ja, het zijn goede trainers, absoluut.

In welke elftallen heb je nog meer gespeeld?
F3, F4, F1, E2 twee jaar en twee keer kampioen, twee jaar 
D2, C3, C2, B2 twee jaar en nu twee jaar A1.

Van welke trainer heb je het meeste geleerd?
Voetballend heb ik het meeste geleerd van Stefan Vos. 
Maar ook van Christos en Ryan van Dijk. Het leukste jaar 
was met Tim Mecking en Twan van de Sterren in de D2. 

Hoe gaat de voorbereiding van de A1 tot nu toe?
Zeer goed! We hebben twee keer gewonnen van Presikhaaf 
en Spero. Het gaat dus nog vlekkeloos. Het is hopen dat we 
dit kunnen doorzetten dit seizoen.

Wat is er zo leuk aan Sportclub?
De mensen die er zijn, de gezelligheid in de kantine en 
vooral de donderdagavond. Dan is iedereen er om een 
gezellige avond te hebben.

Zit er nog meer voetbaltalent in de familie?
Mijn zusje is vorig jaar begonnen met voetballen, maar 
verder hebben we geen bijzondere voetbaltalenten in de 
familie.

Wat is je favoriete club?
Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind het leuk als Vitesse 
wint, toch de club uit de regio. Maar ik heb ook een zwak 
voor Ajax en FC Twente.

Wie is je favoriete speler?
Xavi en Iniesta van Barcelona. Maar ik kan ook genieten 
van Wesley Sneijder en Robin van Persie.

Wat is je favoriete buitenlandse club?
Schalke ’04. De ambiance daar in het stadion is geweldig. 
Barcelona en Arsenal zijn ook fantastische clubs.

Naar welk Tv-programma kijk je graag?
Studio Voetbal, Voetbal International en elke zondag de 
samenvattingen van de Eredivisie. Ik volg eigenlijk zoveel 
mogelijk sport.

Wat is je favoriete muziek?
Nederlandstalig. Niks mooiers dan Radio Oranje Nationaal 
in de auto!

Wil je verder nog iets kwijt aan de lezers van De 
Ballenvanger?
Ik hoop heel erg dat mijn zusje Tessa bij mij in de D3 in het 
team komt. En dat het nog jaren zo gezellig blijft bij 
Sportclub. En o ja: dat Rob Pronk de kantine geweldig 
beheert. We mogen trots zijn op hem en op alle vrijwilligers 
van Sportclub.

Door: Sjoerd

ADVERTENTIE
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Met 47 man inclusief sponsoren, organisatie 
(BASN) en technische staf zijn we van 5 tot en 
met 9 januari naar Kundu in Turkije geweest om 
ons weer voor te bereiden op de tweede 
seizoenshelft van het eerste en het tweede 
elftal.

Het was de bedoeling dat we er vijf dagen zouden 
verblijven. Dat werd er helaas eentje minder, omdat we op 
de heenreis al dertien uur (!) vertraging hadden. In eerste 
instantie vierenhalf uur en later kwam er nog eens 
achtenhalf uur bij. Gelukkig mochten we toen wel in Hotel 
Ibis verblijven vlakbij het vliegveld. Dat scheelde de meeste 
mensen wel even vier à vijf uurtjes slaap.
Op zaterdag om 23:00 uur kwamen we dan eindelijk aan 
bij hotel Topkapi Palace. Een prachtig mooi hotel met een 
aantal zwembaden buiten, één binnen met een Turks 
stoombad erbij. Ook kon je er een Hamam nemen. Maurits 
Pelgrim was hier gek op!

De volgende dag (zondag) om 11:00 uur stond voor het 
eerste elftal gelijk een wedstrijd gepland tegen v.v. 
Baardwijk, dat derde klasse zondag speelt. Ondanks de 
zware heenreis, met de vertraging en een zware nacht vol 
gezelligheid, wisten de jongens de wedstrijd om te zetten 
in een 3-2 overwinning. De doelpunten werden gemaakt 
door Marciano, Cas en Tom. Het tweede elftal heeft een 
lekkere training afgewerkt bij een heerlijke temperatuur. 

verslag trainingskamp  
Kundu turkije 

traininGsKamp KunDu turKije 

Na de training en wedstrijd heeft iedereen zich lekker 
opgefrist om met z’n allen een potje te gaan bowlen in 
Antalya. Zo ongeveer het hele bowlingcentrum bestond uit 
mensen van Sportclub Westervoort. Onder het genot van 
een drankje en harde dance-muziek probeerde iedereen zo 
veel mogelijk kegeltjes te raken. 
’s Avonds had iedereen verder geen verplichtingen en was 
er een vrij avondprogramma. Naast ons eigen hotel stond 
nog een veel groter hotel (het Kremlin), waar wij als gasten 
van Topkapi Palace ook van de faciliteiten gebruik mochten 
maken. Op dat terrein stond ook een kleine discotheek 
waar veel jongens elke avond een gezellige avond hebben 
gehad. In het Kremlin waren bijna elke avond de 
sponsoren, organisatie en begeleiding te vinden, die er ook 
helemaal niet vies van waren om even lekker door te 
zakken met z’n allen.  In het Kremlin waren ook clubs te 
vinden als Racing Genk met Mario Been, Telstar en RKC 
Waalwijk met Erwin Koeman. 

Maandag vertrok om 10:30 uur de bus weer om met beide 
teams een training af te werken op de trainingsvelden. 
Deze lagen ongeveer drie kilometer verderop. De zon 
scheen weer volop, maar het was de wind die het allemaal 
een stukje kouder maakte en het soms ook wel lastig 
maakte om te trainen. Er was zelfs een elftal uit ons hotel 
dat “windvrij” kreeg.
Na een rustig verlopen training voor het eerste elftal en 
een voorbereidende training op de volgende wedstrijd voor 
het tweede, gingen we met de bus gezamenlijk naar Belek 
om een potje te golven. Het was een mooi complex met 
prachtige golfbanen. De groep werd in tweeën gedeeld. De 
ene groep ging putten op de green en de andere groep 
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ging de slag oefenen op een baan, waarbij je de bal met 
aanwijzingen van enkele coaches zo hard mogelijk naar 
voren moest proberen te slaan. Edwin en Edwin gingen 
echt golven, hoewel de een daarvoor wel een nieuwe broek 
moest aanschaffen, die iets duurder was dan bij C&A.

Ook maandagavond hadden we een vrij avondprogramma, 
waarbij er wel op ons hart werd gedrukt om het rustig te 
houden vanwege de wedstrijden van beide elftallen de 
volgende dag. 

Dinsdag begonnen de wedstrijden namelijk om 11:30 uur, 
en dat betekende dat ruim daarvoor moest worden 
gegeten en gepakt om vervolgens met de bus naar de 
velden te gaan voor de warming-up. Het tweede elftal 
speelde tegen een zondag vierdeklasser en het eerste elftal 
tegen een zaterdag derdeklasser. Het tweede heeft de 
wedstrijd met 4-11 verloren en het eerste verloor ook met 
2-3.
Eenmaal teruggekomen van de wedstrijden mocht iedereen 
zich gaan opmaken voor een middagje Antalya. We werden 
om vier uur gedropt om te gaan shoppen en terrassen te 
bezoeken in Antalya. Dat terrasje pikken is voor een aantal 
wel aardig gelukt. Een groepje van twintig man, waarbij 
Paul Koenen en Edwin Peters de aanvoerders waren, 
moesten voor twee drankjes een flink bedrag neerleggen. 
Op de menukaart stond namelijk voor een biertje 3,90 
euro, maar de eigenaar had de prijs maar liefst twee keer 
verdubbeld. Na een flinke discussie wilde de eigenaar ook 
nog de politie inschakelen, maar hebben onze mannen 
maar verstandig 200 euro neergelegd en zijn weggelopen. 
Na nog weer vijfenveertig minuten in de bus te hebben 
gezeten hebben we er met z’n allen in Topkapi Palace en 

het Kremlin en de discotheek nog een geweldige laatste 
avond en nacht van gemaakt. 

Woensdagochtend om 11:30 uur stond de chauffeur klaar 
om de koffers in te laden en alle mannen naar het vliegveld 
te brengen. Om 14:00 uur vlogen we weer terug. Dit keer 
gelukkig zonder vertraging en rond 20:00 uur konden alle 
vrouwen de mannen weer komen ophalen op de club.
Terugblikkend kunnen deze vijf dagen worden omschreven 
als een geweldig trainingskamp met zon, veel plezier, veel 
feest en lekkere potjes voetbal!
We willen hierbij ook nog een aantal mensen bedanken. In 
de eerste plaats de kantinemensen van Sportclub die bij 
vertrek en aankomst voor een hapje en een drankje hebben 
gezorgd. Op de tweede plaats alle spelers, de begeleiding 
en in het bijzonder de sponsoren die er met z’n allen voor 
gezorgd hebben dat het een onvergetelijke gebeurtenis 
was. Zelfs op de eerste dag is er ondanks de vertraging 
geen onvertogen woord gevallen. Klasse mannen! En tot 
slot willen we natuurlijk Edwin, Jos en Paul van BASN heel 
hartelijk bedanken. Zij hebben deze reis voor ons 
georganiseerd en ervoor gezorgd hebben dat alles op 
rolletjes is verlopen. En nu op naar het kampioenschap van 
het eerste en het tweede!

Jordie van Doesburg,  Joris Boss en John Kemper 
(de 3 J´s)





het 9e 

een Bonte verzamelinG
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Ja, wat valt er nou niet te vertellen over het legendarische 
negende. Laten we maar beginnen met te zeggen dat het 
een bonte verzameling is van jong (Koentje) en oud 
(Marcie) en heel oud (Sorry Har), spelers die jaren in het 
eerste gebald hebben (Weer Har en ja, nou Marcie en Roy 
ook maar noemen dan) en spelers die nooit verder zijn 
gekomen dan het kampioenschap bij de F1 (ik zeit de gek 
en nog bij AVW ook), spelers die hard werken en hun 
tegenstander opvreten, wanneer zij binnen de lijnen 
komen, maar ook spelers die het voetbal aangeboren lijkt, 
maar het niet allemaal zo serieus nemen. Het 9e is boven 
alles een team, dat iedere zondagochtend weer staat te 
trappelen om het veld op te gaan (behalve als je om 9:30 
in Azewijn op het veld moet staan en je nest uit moet, 
terwijl het nog donker is).

Spelers van het 9e:
Nou, welke voetbalvriendjes zitten er allemaal in het 9e? 
Daar komt ie dan in analfabetische volgorde; Dennis, 
Gerald, Noery, Frank, Pim (Appie), Leo, Bjorn (Theije), Joost, 
Boy, Marco, Harry, Koen, Heico, Ronald (Roon), Jasper 
(Jappie), Jeroen (Roene), Roy en Vincent.
Deze gasten trainen iedere donderdag en gaan er dan weer 
voor de volle 100% tegenaan (ofnie dan Marcie), om voor 
de zondag zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Tijdens deze 
trainingen sluit er ook nog een aantal hoog bejaarde 
spelers aan. Dit doen zij om hun conditie op peil te houden 
en om niet in het welbekende zwarte gat terecht te komen, 
nadat zij hun actieve carrière als spelers van het 9e hebben 
afgesloten (zou geen namen noemen hoor Geurt, Geert en 
Chris). 

Fans:
Ook nog even aandacht voor onze trouwe fans. Zonder 
fans bestaat een team natuurlijk niet. Zo zitten iedere week 
Gerda en Dani langs de lijn, die elke zondag weer hun 
longen uit hun lijf schreeuwen, om de tegenstanders 
knikkende knieën te bezorgen.

Overige zaken voor de club:
Buiten het fanatiek voetballen in het 9e heeft het 9e ook 

mensen die andere dingen voor de club doen, zoals 
bardienst (Harry, Gerda, Noery, Boy), Scheidsrechters (Boy, 
Vincent), Trainers (Frank, Leo), bestuursfuncties (Boy en 
Marco). Ook niet te vergeten onze Dennis (doet geen zaken 
voor de club), maar hij heeft er jaren voor gezorgd dat wij 
als het 9e er tiptop bij liepen/lopen. Reclame voor de club 
dus.

Uitje:
Naast als onze voetbalactiviteiten hebben wij jaarlijks ons 
teamuitje. Ieder jaar wordt er door  een aantal spelers een 
uitje georganiseerd, waarbij wij een weekend in het 
buitenland vertoeven ( laatste jaren; België, Terschelling, 
Simpelveld (Limburg), Vijlen (Limburg)).  Voor dit seizoen 
staat er al weer iets op de planning, alleen moet alles nog 
effe geregeld worden. 

Nou, ik denk dat zo wel een beeld is gegeven van ons 
kleurrijke team, maar mocht je nu meer willen weten, volg 
dan de kleedkamer/douche waar de meeste herrie vandaan 
komt (op zondagmorgen of donderdagavond), nou, daar 
zitten wij.

Het 9e (Vincent)

Staand v.l.n.r.: Frank, Noery, Marco, Dennis, Ronald, Jasper, 
Leo, Harry
Zittend v.l.n.r.: Koen, Boy, Björn, Pim, Joost, Jeroen.
Op de foto ontbreken Vincent, gerald, Roy en leidster Gerda



G-teams 

Gteams in 2012 actief Bij De 
johan cruyff schaal en in  
BarenDrecht
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Spelers van de G-teams van de Sportclub 
Westervoort aanwezig bij de wedstrijd om de 
Johan Cruyffschaal en aanwezig bij het CBV-
toernooi in Barendrecht.

Bij de wedstrijd om de Johan Cruyffschaal tussen Ajax en 
PSV, op zondag 5 augustus j.l., mochten ook 4 spelers van 
het jeugd G-team van de Sportclub Westervoort in actie 
komen. Aan de hand van de spelers van PSV mochten 
Martijn, Patrick, Ryan en Tess, mee het veld op bij het begin 
van de wedstrijd. Martijn liep het veld op aan de hand van 
Mark van Bommel, de aanvoerder van PSV.

Op woensdag 8 augustus j.l. vond in Barendrecht voor de 
20e keer het CBV-toernooi plaats.

Dankzij Coaches Betaald Voetbal komen G-voetballers uit 
het hele land een dag bij elkaar voor een uniek toernooi. 
De bijna 400 G-voetballers spelen in tenues van clubs uit 
het betaalde voetbal en worden begeleid door bekende 
coaches uit het betaalde voetbal en internationale 
scheidsrechters. CBV zorgt ervoor dat alle G-voetballers 
een dag vol voetbalplezier beleven. CBV is meer dan 
voetbal. 
Van ons jeugdteam waren Koen, Nils, Riemer en Sander 
aanwezig en van ons seniorenteam waren Jasper, Kevin, 
Ron en Tom aanwezig.
In de wedstrijdtenues van de betreffende clubs en gecoacht 
door de coaches van deze clubs, speelden Nils en Koen mee 
bij PEC Zwolle, Riemer en Sander bij AZ, Tom bij FC Twente 
en Jasper, Kevin en Ron bij Heracles. 

Ron en Jasper met 
o.a. Stanley Menzo 
en Raymond van der 
Gouw.
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Ron Kosterman, Jasper van de Oosterkamp en Kevin Köster.

Tess, Ryan en Patrick.

Nils Kip samen met 
Patrick Kluivert.



uitGelicht

trots op onze jonGens?
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Mensen zijn draaikonten of opportunisten, zoals Johan 
Derksen zou zeggen. Als er twee keer op rij wordt verloren, 
dan moet worden gevreesd voor degradatie. Wordt er twee 
keer op rij gewonnen, dan is het kampioenschap binnen 
bereik. Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar 

Na een makkelijke kwalificatie kwam het Nederlands elftal terecht in groep B op het Europees 
Kampioenschap in Polen en Oekraïne. Ondanks het feit dat het elftal niet altijd even goed speelde 
waren de verwachtingen na het succesvolle WK in Zuid-Afrika toch wel hoog. Menig supporter pinkte 
een traantje weg toen Nederland verloor tegen zowel Denemarken (0-1) als Duitsland (1-2) en 
Portugal (2-1). Hoe kijken we eigenlijk aan tegen ons nationale elftal? En hoe tegen ons land?

de mate waarin de Nederlanders trots zijn. Het Mulier 
Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende 
stichting, die sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling 
en beleidseffectiviteit op het terrein van sport bevordert. 
Het instituut houdt de laatste ontwikkelingen van sport en 
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samenleving in de gaten en voert daarnaast fundamenteel 
en praktijkgericht onderzoek uit.

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 4 procent van de 
volwassen Nederlandse bevolking na afloop van het 
Europees Kampioenschap in Polen en Oekraïne (heel) trots 
was op de prestaties van het Nederlandse team. Dit is 
dramatisch laag ten opzichte van de twee voorgaande 
kampioenschappen, zoals is te zien in figuur 1.

Er werd ook gevraagd hoe trots men was op de 
Nederlandse sportieve prestaties in het algemeen. Voor  
het Europees Kampioenschap gaf 70 procent van de 
Nederlanders aan trots te zijn op Nederland vanwege de 
prestaties in de sport, maar na de poulewedstrijden en na 
het toernooi was dit aandeel gedaald naar respectievelijk 
56 en 55 procent. Dit is in figuur 2 te zien.

Ook is gekeken naar de mate waarin we trots zijn op ons 
koude kikkerlandje. Hier blijkt het teleurstellend verlopen 
Europees Kampioenschap geen invloed op te hebben 
gehad, zoals blijkt uit figuur 3. Het aandeel Nederlanders 
dat aangeeft (heel) trots te zijn op Nederland schommelde 
in 2012 rond de 55 procent. Dat is vergelijkbaar met de 
jaren ervoor. De onderzoekers stellen dat de algemene 
gevoelens van nationale trots niet beïnvloed worden door 
goede internationale sportprestaties, zoals op het  
WK 2010 in Zuid-Afrika.

Door: Joris

jaarvergadering en 

bestuursmutaties

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van Sportclub op 
23 november jl. heeft een drietal bestuursmutaties 
plaatsgevonden. 
Tijdens de relatief druk bezochte vergadering hebben 
Gerrit Gudden (voorzitter), Gerda Dahm (algemeen 
bestuurslid) en Hanny de Ruijter de Wildt (secretaris) 
zoals al eerder aangekondigd hun bestuursfuncties 
neergelegd. Alle drie hebben ze zich jarenlang ingezet 
om van Sportclub de vereniging te maken die het nu is, 
reden om ze tijdens de vergadering extra in het zonnetje 
te zetten en te bedanken voor hun inzet en verdiensten. 
Die dank is door middel van een prachtige bos bloemen 
ook nog concreet gemaakt. 
Gelukkig blijven alle drie nog op verschillende manieren 
verbonden met Sportclub, zodat ook in de toekomst van 
hun ervaring en expertise gebruikt gemaakt kan worden!

Het bestuur heeft John Kemper als opvolger van Gerrit 
Gudden en Ans Wolters als opvolg(st)er van Hanny de 
Ruijter de Wildt voorgedragen. De ledenvergadering 
heeft unaniem met deze voordracht ingestemd en ook 
formeel bekrachtigd. Daaruit spreekt erg veel vertrouwen 
voor John als nieuwe voorzitter en Ans als nieuwe 
secretaris! 
Vanaf deze plaats feliciteert de redactie van de 
Ballenvanger John en Ans van harte met hun benoeming 
en wenst beiden erg veel succes! Tegelijkertijd willen we 
van de gelegenheid gebruik maken om de aftredende 
bestuursleden van harte te bedanken voor hun inzet en 
inbreng in de afgelopen jaren. 

Door: Gert



Maar liefst met z’n achten
kwamen de Pieten binnen
De kinderen hoefden dus niet lang te wachten
voordat het Sinterklaasfeest kon beginnen.

In de kantine van sportclub Westervoort
te midden van al het tumult
werden, zoals bij een Sinterklaasfeest hoort,
monden en mutsen gevuld.

Nadat Sinterklaas zelf plaats had genomen
op een speciaal voor hem neergezette stoel
mochten spelers en speelsters bij hem komen
en dat waren er een heleboel!

Na elk zegje werd er afgesloten
door bijvoorbeeld Finn, Luca(s) of Patrick
En kreeg iedereen een handje pepernoten
van de Zwarte Piet met een sik.

Er werd gegeten en gedronken
in de pauze, en dat terwijl
er harde geluiden klonken
en er gedanst werd op de Zwarte Pieten Stijl.

Tot slot kregen de kleine kampioenen
als cadeautje van de Sint
een mooi tasje voor de schoenen
compleet met Westervoortprint! 

Zwarte P

sinterKlaasfeest
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puzzel

Knakworst  Bidet
Radio   Enkel
Siroop   Spalk
Rapper   Super
Aorta   Fier
Kruising   Rot
Telg   Tel
Tegel   Prijs
Voetbal   Kurk
Thee   Sok
Goal   Gras
Doeltrap   Mercedes
Ajax   Lob
Gene   Knie
Schoen   Ton
Sok

Oplossing: Allen Gelukkig en een Sportief Nieuwjaar
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Zijn jeugd
Hij werd geboren op 29 oktober 1959 in 
Duiven.  Nog geen jaar daarna nam hij zijn 
beste beslissing ooit, hij ging verhuizen naar het 
prachtige Westervoort. Je zou het niet zeggen 
maar gezien zijn geboortedatum is hij pas  
53 jaar, als je hem in levende lijve ziet dan schat je hem toch 
een jaar of tien ouder. Deze nuchtere, sympathieke Duivenaar 
is afkomstig uit een gezin van totaal 6 mensen. Vader, 
moeder, zus Simone, zus Ingrid en broer William. 
Bij het lezen van zijn levensloop kreeg ik al gelijk veel 
bewondering voor juffrouw Mia en de nonnen van de 
Dominicusschool. Jongens als Rob Bisselink, Geert Vos, 
Gerard Siebenheller, Bart Jansen en natuurlijke kleine Sjonnie 
zelf waren jongens van de nieuwe generatie. Vanaf 1966 tot 
1972 maakten ze ook de Werenfridusschool (nu De Brug) 
onveilig. 
Hij vervolgde zijn “carrière” door te gaan puberen op het 
Thomas à Kempiscollege. Met succes haalde hij daar zes jaar 
later zijn VWO diploma.
 
Voetbal 
Zijn voetbalcarrière begon op tienjarige leeftijd. Hij ging 
voetballen bij Sportclub Westervoort en maakte al op 15- 
jarige leeftijd zijn debuut in het eerste van de blauwwitten. 
Dit was overigens niet omdat hij goed kon voetballen, de 
plaatselijke SC had rond die tijd maar 25 spelende leden. In 
1977 werd het eerste kampioen van de vierde klasse, jongens 
als Willy Messing, Peter Smit, Ben Alink, Jos Brom trapten een 
leuk balletje maar de spil van het elftal was toch altijd Dikke 
Theet. John is ook trots dat hij zolang met hem heeft mogen 
voetballen. Een jaar later werden de kwaliteiten van Willy 
Messing zichtbaar: Westervoort degradeerde direct weer uit 
de derde klasse. 
Tot 1996 speelde hij afwisselend in het eerste, tweede en 
derde. Vanaf dat jaar werd hij rijp bevonden om bij de 
veteranen te komen. Hier beleefde hij hele mooie tijden 
samen met Hans van Workum, Wout Hermsen, Rob van 
Bommel, Willem Kock, Cees Anema, Henk Heijmen en nog 
veel meer rasechte voetballers waar we trots op mogen zijn. 
Ondanks deze fantastische tijd wilde John toch weer een 

tot Kiek!

column franK 

stapje hoger. Hij had de keuze om in 8 
seniorenelftallen te voetballen en koos nota 
bene voor het vierde. FC Over gewicht, met 
o.a. Ramses Messing, Ronny Arends en 
tochtstrip Koen de Wijs werden voor de 

laatste jaren van zijn carrière zijn makkers! 
Als we terugkijken op zijn leven als spelend lid van Sportclub 
Westervoort kunnen we trots zijn op John. Wat er ook 
gebeurde: hij moest en zou winnen. Hij voetbalde net zolang 
door totdat het gras op was. Tegenstanders ergerden zich 
kapot aan hem en terecht! Het altijd sympathieke Oranje wist 
zich geen raad met hem en schreeuwde over en weer : “pak 
die ouwe eens aan” “Henkie laat opa niet lopen” “hij is 75 
jaar en jij ken hem nie de baas” .....prachtig om dit allemaal 
te horen, alleen jammer dat ze er per zin 15 keer het woord 
kanker lieten horen. 
Twee jaar geleden sloot hij zijn actieve loopbaan af!! “Ouwe 
bedankt”

Werk
Op 23-jarige leeftijd kwam hij in Wolfheze terecht. Niet 
omdat het niet goed met hem ging maar hij kreeg daar een 
baan als leerling B-verpleegkundige. Een jaar later stopte hij 
omdat de mensen nog gekker van hem werden dan dat ze al 
waren. Hij ging studeren aan de Sociale Academie in Arnhem. 
Na zijn afstuderen in 1987 ging hij werken op de Hendrik 
Willem Landstichting van de Siza, een internaat voor 
lichamelijk gehandicapte jongeren. 
In 1997 is hij overgestapt naar een trainingshuis voor mensen 
met een verstandelijke beperking in Rheden. Daar maakte hij 
zijn eerste stappen als voorzitter van de ondernemingsraad....
hij heeft dus gelukkig ervaring. 
Vanaf 2002 is hij werkzaam als ambtenaar! Ik weet als geen 
ander hoe zwaar dat is. Alle respect John!
Hij is en blijft een echte hulpverlener. Werken voor mensen 
met een beperking lijkt min of meer het doel in zijn leven, dit 
teruglezende verklaart ook waarom hij toen die tijd koos voor 
het vierde elftal. 

Privé
Wat niemand ooit had verwacht gebeurde: John kreeg een 



1980 tot 1990

Op 29 november 1981 om 19.00 uur komt het 
alarmerend bericht dat de kantine in brand staat. 
De kantine, beheerd door Tiny Neijman, brandt 
bijna volledig af. Dankzij de vele vrijwilligers, 
geheel herbouwd op basis van 
zelfwerkzaamheid, kan de voor Sportclub-leden 
onontbeerlijke kantine door Walter Bouwman op 
26 maart 1982 heropend worden. In augustus 
1986 wordt in het kader van het 50-jarig bestaan 
door de jubileumcommissie een sponsorloop 
georganiseerd. Dit wordt een grandioos succes. 
Men loopt in totaal maar liefst fl. 21.748,90 bij 
elkaar. Hierdoor was een stevige financiële basis 
gelegd voor een uitbundige viering van het 
50-jarig bestaan. In het jaar 1986 vindt nog een 
historisch feit plaats. Voor het eerst wordt een 
wedstrijd gespeeld tussen Westervoort 1 en  
AVW ’66 1.

1990 tot 2000

Sportclub Westervoort floreert verder in de jaren 
tachtig en negentig. Het aantal (jeugd)leden 
blijft toenemen. Nadat enkele jaren gebruik 
wordt gemaakt van houten voorzieningen wordt 
in 1998 een forse uitbreiding van kleedkamers, 
opslagruimte en bestuurskamer gerealiseerd. In 
2004 gevolgd door nog een verdere uitbreiding 
van het gebouwencomplex. Met deze 
accommodatie, die voldoende wordt geacht voor 
de komende tientallen jaren, kan Sportclub 
wedijveren met bijna elke voetbalclub in Arnhem 
e.o. en de Liemers.

Door: Catherine

uit De historie
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vriendin. In de jaren tachtig ontmoette hij Trees, waar hij tot 
op de dag van vandaag nog heel erg gelukkig mee is. Ze 
gingen samenwonen in Arnhem. Vanaf 1992 kwamen ze 
weer lekker terug in Westervoort en gingen in de Dr. 
Schaepmanstraat wonen, om de hoek bij zijn ouders. 
In 1993 werden John en Trees de trotse ouders van dochter 
Eva en twee jaar later kwam Aafke in hun leven! 

In 1997 stond het leven voor John en zijn familie even stil. 
Zeer plotseling kwam zijn moeder te overlijden. Dit was een 
enorme klap. In Westervoort stond ze bekend als een 
ontzettend lieve vrouw! 

Hij is erg betrokken bij Sportclub Westervoort en is daar druk 
voor. Je zou zeggen dat hij geen andere hobby’s heeft....
John gaat graag naar het theater en is een enorme fan van 
Rowwen Hèze, De Dijk, Skoeks en De Dieseltrekkers. Elk jaar 
treedt hij samen met zijn maatje Hans van Workum op tijdens 
het Moesaete. Als je ze zo ziet dan beginnen ze daar ook 
steeds beter thuis te horen.

Voorzitter
Op 23 november 2012 heeft Sportclub Westervoort een 
goede beslissing genomen door John Kemper als opvolger te 
benoemen van de vertrekkende Gerrit Gudden. Trots mogen 
we zijn op zo’n icoon binnen onze club. Zijn uitstraling, 
ervaring, sociale vaardigheden maar vooral zijn enorme staat 
van dienst maken hem nu al tot een goede voorzitter. Er is 
één ding waar ik me erg zorgen over maak en dat is hoe hij 
eruit zal zien in driedelig pak....

Via deze weg wil ik de complimenten uitspreken aan Gerrit 
Gudden! Heel erg goed wat je de afgelopen jaren als 
voorzitter van Sportclub Westervoort hebt gedaan. Het is niet 
voor niks dat je zo’n lange periode hebt “geregeerd” over 
onze club! 

Gerrit bedankt en om in de woorden van John te blijven.... 
”Tot kiek!”

Groeten Frank
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BaBycorner

STEENBOK | 22-12 tot 19-1
Voetbalschoenen aan en wachten buiten het 
Gelredome. Je weet maar nooit!

WATERMAN | 20-1 tot 18-2
Je taken in het veld zijn na de winterstop 
veranderd.

VISSEN | 19-2 tot 20-3
Kroepoek, hemelsblauw, Rob en Miranda Pronk. 
Geen zorgen, het wordt allemaal snel duidelijk.

RAM | 21-3 tot 19-4
Je partner zet je buitenspel.

STIER | 20-4 tot 20-5
??????

TWEELINGEN | 21-5 tot 20-6
Eeneiig: Ach…
Twee-eiig: Tja…

KREEFT | 21-6 tot 22-7
Je ontvangt de Gouden Wisselbeker voor jouw 
prestaties als invaller.

LEEUW | 23-7 tot 22-8
Of je de Postcodeloterij gaat winnen hangt af 
van de eindcijfers van je lot.

MAAGD | 23-8 tot 22-9
Je voelt nattigheid. Maar dat kan ook aan het 
weer liggen.

WEEGSCHAAL | 23-9 tot 22-10 
Je bereidt je voor op degradatie van je favoriete 
voetbalclub. Volkomen ten onrechte.

SCHORPIOEN | 23-10 tot 21-11
Vergeet niet dat de Belgische bonbons in de 
bonus zijn.

BOOGSCHUTTER | 22-11 tot 21-12
Een gele vlek op je witte voetbalbroekje?  
Da’s beslist geen kattenpis!

horoscoop

hayley 
Onze dochter Hayley Willems 
is geboren op 12 juli 2012. 

Papa Harry voetbalt in het 3e.
Harry Willems en Sabine 
Oranje

jayDen 
Ik ben Jayden Thijssen  

en ben geboren op  
2 november 2012.

Mijn papa is Jordie Thijssen 
en mijn mama is Cynthia 

Thijssen-Maturbongs.
Mijn Papa speelt in het 

eerste elftal. 

juul 
Ik ben Juul Wieleman en ben 
geboren op 18 september 2012.

Mijn vader is Martijn Wieleman 
en mijn moeder is Avra 
Bisselink.
Papa Martijn voetbalt in het 4e.

pucK
Onze dochter Puck is geboren 
op 25 september 2012 om 
23.16 uur.
Ze was 3782 gr en 53 cm lang.
Papa is Frank Arends, mama is 
Rowena Krechting en Mees is 
haar grote broer.

Kylan
Op 10 december 2012 zijn Torsten 
van Mierlo en Janne Neijenhuis 
weer trotse ouders geworden van 
zoontje Kylan. Kylan heeft al een 
grote zus Bente van 2,5 jaar en zij 
is super trots dat ze nu een grote 
zus is geworden. 
Kylan is geboren om 09.37 uur, 
woog 3178 gram en was 50 cm. 
De papa van Bente en Kylan 
voetbalt in het vierde elftal!



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
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



Achterste rij: Marco Hubers, Jordie Hengelman, Marciano Bouwmeester, Tom Baltussen, 
Twan van der Sterren, Bas Koenen, Jordie Thijssen, René 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

selectie 2012 | 2013

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning


