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Rob Gerretzen
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Een waardecheque van 1500 euro voor de stichting 

Special Heroes, die sportbeoefening mogelijk maakt 
voor  kinderen met een beperking.
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Na een koude en vooral lange winter is de bal eindelijk weer gaan rollen. 
Naar verluidt, staat een aantal kampioenen op stapel, waarbij natuurlijk 
het paradepaardje van de club, n.l. het eerste elftal.
De coverfoto (actiefoto van het 45+ team) en middenposter (Dames 2) zijn 
wederom gemaakt door Arjen Biere, onze hoffotograaf.
De redactie zet ook in elke uitgave van de Ballenvanger een team in het 
voetlicht. Helaas is dat deze keer mis gegaan, doordat een beoogd team 
na toegezegd te hebben hieraan medewerking te verlenen, na 
herhaaldelijk vragen, niets meer van zich heeft laten horen. Zo moet het 
dus niet, de redactie hoopt in het vervolg wel weer op betere 
samenwerking. Het team, dat verstek heeft laten gaan, komt natuurlijk 
niet gauw meer in aanmerking. 

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%
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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 alweer zo’n 100 dagen geleden dat ik tot voorzitter 
werd gekozen. En dat is net als bij een nieuwe premier en 
een nieuwe regering een mooi moment om eens stil te 
staan bij hoe het gegaan is en wat er allemaal gebeurd is. 
Maar ook om naar voren te kijken; wat staat ons allemaal 
nog te wachten. 
Eén van de eerste officiële handelingen die ik mocht 
verrichten was het in het zonnetje zetten van Willem van 
Bussel, al jarenlang de drijvende kracht achter het 
G-voetbal binnen Sportclub. Hij kreeg tijdens een zeer druk 
bezochte receptie een lintje opgespeld door burgemeester 
Geukers. 
Tijdens de bestuursvergaderingen van november en 
december werd na lang onderhandelen op initiatief van 
kantinebeheerder Rob Pronk het besluit genomen om over 
te stappen van het al jaren geschonken Heineken naar 
Jupiler. Hoewel een revolutie werd voorspeld, was de 
uitkomst positief. Iedereen zag wel in dat als een overstap 
zoveel extra geld voor de club zou opleveren je gek zou zijn 
als je het niet zou doen. En bier blijkt uiteindelijk gewoon 
bier te blijven…. 
Na de druk bezochte nieuwjaarsreceptie volgde een 
trainingskamp in Turkije. In die tijd werd ook het besluit 
genomen dat Bob Hartemink het komend jaar de trainer 
van het eerste elftal zal blijven. Bob heeft inmiddels 
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assistentie gekregen van good-old Martijn van Betuw. Ook 
de trainersstaf van het tweede blijft hetzelfde. Christos met 
de mooie Griekse achternaam gaat komend jaar alleen 
verder met de dames. Voor de A-jeugd wordt een nieuwe 
trainer gezocht.
Ondertussen blijft het kwakkelen met het weer. Er wordt 
veel te weinig gevoetbald en dat is toch waar we het 
allemaal eigenlijk voor doen. Gevolg is dat de 
kantineopbrengsten achter gaan lopen. Het wordt tijd dat 
de zon weer aan het firmament verschijnt, zodat de bal 
weer kan gaan rollen en de kassa van de kantine weer 
volstroomt!! 
Naast het regelen van de dagelijkse gang van zaken zijn 
we als bestuur ook bezig gegaan met de toekomst. Er is 
begonnen om met een aantal commissies, BASN en SESN 
te gaan kijken hoe we in de toekomst het best met elkaar 
kunnen samenwerken en ons met z’n allen zo optimaal 
mogelijk kunnen inzetten voor waar we het allemaal voor 
doen: een gezond en vitaal Sportclub Westervoort. Wat ik 
hier persoonlijk leuk bij vind, is dat je nu pas echt ontdekt 
wat voor plaats onze voetbalvereniging inneemt in het 
leven van een zeer groot aantal mensen. Iedereen heeft 
daarbij het beste voor met de club, maar soms komt dat 
niet helemaal overeen met hoe een ander het ziet of wil 
uitvoeren. Taak van het bestuur daarbij is mijns inziens om 
dit te stroomlijnen en de grote lijnen in de gaten te houden 
en zoveel mogelijk taken te delegeren naar de talrijke 
commissies, die er zijn. En dat we daar als bestuur al aardig 
in slagen blijkt uit het feit dat we de vergaderfrequentie 
teruggebracht hebben naar één keer per twee weken in 
plaats van wekelijks. Een groot woord van dank gaat hierbij 
overigens hierbij ook naar onze nieuwe secretaris Ans 
Wolters. Ans zorgt voor een overzichtelijke agenda, het 
aanleveren van de stukken en ze notuleert in steno! Dit 
betekent niet dat voorzitten beperkt blijft tot vergaderen. Er 
wordt van alles van je gevraagd, je krijgt allerlei soorten 
telefoontjes en mails en soms moet je zelfs opdraven op 
momenten dat je denkt in bed te kunnen stappen. Maar 
goed, dit hoort erbij en ik moet zeggen: het bevalt me goed 
en ik hoop dat dit wederzijds is.

Door: John Kemper, voorzitter



Algemeen

sponsoring
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Hebt u ze al gezien, de gezellige viooltjes die buiten staan op 
ons mooie sportcomplex???
Deze zijn geschonken door Jan Koenen, van Boeketterie  
‘t Hoekje en bloemkiosk de Stek in Arnhem.

En nu we toch even aan het bedanken zijn, Martijn van 
Betuw heeft namens  het bedrijf waar hij werkzaam is weer 
wat producten aangeleverd voor de schoonmaak.

Dank aan alle gulle gevers!!!

agenda
9 mei KNVB bekerfinale PSV-AZ

5 t/m 17 mei  Europees Kampioenschap 

< 17 in Slowakije

15 mei Regio finale Schoolvoetbal

18 mei F en E Toernooi

19 mei Familie Toernooi

25 mei G-team Toernooi

25 mei Finale Champions League in London

31 mei Sportdag Basisscholen Westervoort

1 juni D Toernooi

2 juni Onderling Toernooi

7 t/m 9 juni Pupillen Weekend

16 juni Wagenbouwers Toernooi

Sportclub Westervoort heeft begin januari een cheque 
ter waarde van € 500,- ontvangen uit het Wensink 
Charity Fund. Directeur Francis Arkes overhandigde 
de cheque op de vestiging van Wensink Ford Velp. Het 
geld wordt gebruikt voor het gehandicapten-
voetbaltoernooi dat sportclub jaarlijks organiseert.

Op 25 mei 2013 vindt de twaalfde editie van dit toernooi 
plaats op de velden van Sportclub. ‘We hebben zoals 
iedereen weet twee gehandicaptenteams, een jeugd- en een 
seniorenteam’, begint Boy Bischoff, actief als vrijwilliger in 
onder andere de toernooicommissie. ‘We organiseren het 
toernooi als afsluiting van de competitie. In totaal doen er 
zo’n vijftien teams mee, er komen zelfs teams uit Duitsland. 
Het is een feestelijke dag. De deelnemers hebben veel 
plezier, net als de vele toeschouwers die op het toernooi 
afkomen.’

Iets extra’s
Naast de wedstrijden die worden gespeeld, zorgt de 
organisatie vaak voor iets extra’s. ‘We houden een 
spectaculaire opening of stellen bijvoorbeeld mooie prijzen 
beschikbaar’, aldus Boy. ‘Ons budget daarvoor is echter 
beperkt, het is steeds lastiger om sponsoren te vinden. De  
€ 500,- komt daarom goed van pas. We zijn er erg blij mee.’

Wensink Charity Fund
Het Wensink Charity Fund is in december 2011 opgericht 
door de directie van Wensink, officieel dealer van de merken 
Alfa Romeo, Fiat, Ford, Mercedes-Benz en smart. Het fonds 
sponsort projecten voor minderbedeelden die binnen het 
werkgebied van Wensink vallen. In 2012 konden, in verband 
met het 25-jarig jubileum van Wensink, vijftig goede doelen 
rekenen op een gemiddelde bijdrage van € 2.500,-. Voor 
2013 zijn dit vijfentwintig goede doelen. 

wensink charity Fund

Directeur Francis Arkes (links) 
overhandigt de cheque aan 
Boy Bischoff van Sportclub 
Westervoort. Rechts Remco 
van de Meerendonk, 
servicemanager van Ford 
Wensink Velp.



ZelFs niet vAn  

een meter

In tegenstelling tot mijn 
naamgenoot mis ik kansen. 
Kleine kansen, middelgrote 
kansen, je-kunt-hem-
makkelijk-maken-maar-het-
is-ook-enigszins 
-begrijpelijk-als-je-hem-
mist-kansen, grote kansen, 
hele grote kansen en niet-
te-missen kansen. Het maakt mij niet uit, ik help alle 
kansen om zeep. 
Ik heb, zolang ik me kan herinneren, al een gebrek aan 
scorend vermogen. Daar werd ik in de A1 eens pijnlijk 
mee geconfronteerd. Iets waar ik overigens 
maandelijks aan herinnerd word. Het was een 
uitwedstrijd in Dinxperlo. Tegen DZSV dus. Het stond 
al 0-3 in ons voordeel toen Cas in de tweede helft met 
een fraaie actie wat verdedigers omzeilde en op de 
achterlijn de bal door de benen van de keeper schoof. 
Ik kwam aangesneld om de bal in het doel te werken. 
Verdedigers waren in geen velden of wegen te 
bekennen. In mijn hoofd rees de vraag of ik dit 
doelpunt met een voorwaartse of achterwaartse salto 
moest vieren. Op circa een halve meter voor de doellijn 
kreeg ik de bal voor mijn voeten en ik schoof hem in 
alle rust met binnenkant-rechts binnen. Althans, dat 
dacht ik. En met mij 21 andere spelers, de scheids en 
eigenlijk iedereen die ook maar op die beruchte 
middag in Dinxperlo onze wedstrijd aan het bekijken 
was. Op uiterst onfortuinlijke manier verdween de bal 
over het doel.
Toen wist ik het zeker. Het was een vloek. Een vloek 
die mij tot op heden achtervolgt. Ik kan niet meer op 
goal schieten. Zelfs niet van een meter.

Door: Pelle

column pelle
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16 juni 2013 

 wAGenBoUwtoernooi

Beste Wagenbouwers,

Dit seizoen organiseert de toernooicommissie van  
Sc Westervoort voor jullie een wagenbouwers-
voetbaltoernooi.
Dit toernooi vindt plaats op zondag 16 juni 2013.

Wij willen jullie carnavalsgroep van harte uitnodigen om 
met de andere carnavalsgroepen aan ons 
wagenbouwvoetbaltoernooi deel te nemen.
Deelname aan dit toernooi is gratis.

U kunt zich aanmelden door het sturen van een mailtje 
naar toernooi@scwestervoort.nl met de volgende 
gegevens:

- Naam carnavalsgroep:
- Contactpersoon:
- E-mailadres:

Uw aanmelding en / of eventuele vragen kunt u sturen 
naar het adres hierboven.

Besluit u niet deel te nemen aan dit toernooi, dan 
verwachten wij ook een reactie dan kunnen wij er rekening 
mee houden.

Sportclub Westervoort kijkt er naar uit om jullie 
carnavalsgroep te ontmoeten op ons sportpark 
Naederhuyse, zodat we er met z’n allen een onvergetelijk, 
sportief en gezellig toernooi van kunnen maken.

Met vriendelijke sportgroet,

Toernooi Commissie SC Westervoort
Boy Bischoff, Bertus Nass, Marco Hubers



speciAl Heroes

speciAl Heroes
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Sportclub Westervoort heeft zich van haar beste 
kant laten zien. Een trotse voorzitter, John 
Kemper, schonk Ingrid Peperkamp van Special 
Heroes een cheque van tenminste 1500 euro 
voor de stichting, die sportbeoefening mogelijk 
maakt voor kinderen met een beperking.

In de kantine van sportclub Westervoort gaven Vera Pauw, 
oud succesvol coach van het Nederlands damesteam en 
Bert van Lingen, een 10-tal jaren de rechterhand van Dick 
Advocaat in binnen- en buitenland, een presentatie aan 
vertegenwoordigers van het jeugdvoetbalkader uit de regio. 
De afsluiting van dit theoriegedeelte van de avond was een 
ludiek verhaal uit de tijd van beide topcoaches in dienst 
van de Russische Voetbalbond.

Na de pauze werd het gemengde A1 team op het 
kunstgrasveld van sportclub Westervoort onderhanden 
genomen door de topcoaches, die zagen hoe de talentjes 
Aafke Kemper, Demi Merkenstein en Pauline Quaye niet 
onder hoefden te doen voor hun mannelijke 
elftalgenoten. Pauline Quaye, als keepster van het A1, zit 
tegenwoordig zelfs in de selectie van Nederlands 
Damesvoetbal onder 17 jaar.

Ook de C1-speelsters Hannah Ox en Jade Hensen namen 
deel aan de trainingssessie door Vera Pauw en Bert van 
Lingen, die met veel  enthousiasme hun oefenstof 
probeerden duidelijk te maken. De train(st)ers  en 
belangstellenden aan de zijde van het veld waren 
duidelijk onder de indruk van de nog steeds aanwezige 

Foto: Westervoort Post
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passie van Bert van Lingen en Vera Pauw om hun  
voetbalkennis en ervaring over te brengen. 

In de pers was zeer veel publiciteit geweest voor sportclub 
Westervoort om deze voetbal-clinic te mogen organiseren. 
Voor sportclub een mooie gelegenheid haar eigen G-teams 
weer eens onder de aandacht te brengen en te profileren 
ook een maatschappelijke verantwoording te hebben naar 
speciale doelen zoals Special Heroes, want nogmaals gezegd: 
kinderen met een beperking verdienen ook sportbeoefening.

De opkomst voor deze unieke demonstratietraining viel 
tegen. Waar de commissie van Special Heroes binnen 
sportclub gehoopt had op een volle sportkantine met 
misschien wel 100-110 aanwezigen en deelnemers was de 
opkomst zelfs magertjes te noemen. OSC uit Oosterhout was 
koploper met 4 deelnemers; ook leden van het sportkader 
van DVV, DTS, De Treffers, Jonge Kracht en Union hadden de 
moeite genomen de weg naar Westervoort te vinden. De 
stagiaires van het G-team van sportclub Westervoort waren 
eveneens present. Van thuisvereniging sportclub Westervoort 
had slechts een handvol sportliefhebbers belangstelling.

Dat de opbrengst van deze avond toch een geweldige 
opsteker is geworden was mede te danken aan de vele 
sponsors die een fors steentje hebben bij gedragen. Ook de 
flinke toezegging van het dames 1 en dames 2 team is zeker 
een vermelding waard. Vele teams mogen ook een voorbeeld 
nemen aan de bijdrage van het A1 team; gewoon even met 
de pet rondgaan. De actie loopt nog door tot half april; dus 
leiders en trainers van de andere teams: volg het voorbeeld 
van het A-team. 

Met dank aan: Albert Heijn Huissen, Fysiotherapie Centrum 
Westervoort, Reko Verspreidingen, Gemeente Westervoort, 
Club van 100 van sportclub, Fitnesscentrum Sportsplanet, 
G-team met W. van Bussel, zaalvoetbalteam GEPOCO, 
drukker A.K. Print, ontwerp Peter Gerretzen, Bloemenkiosk 
Het Stekkie, Advieskring voor Ondernemers, BASN van 
sportclub en vrienden van Special Heroes en natuurlijk de 
medewerkers van sportclub achter de bar tijdens deze avond. 

Door: Frans Brink
Foto’s: Sc. Westervoort





De BlikvAnGer

ronAlD scHoonBeek
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Ronald, stel je zelf eens voor!
Als Ronald Schoonbeek ben ik 53 jaar geleden geboren in 
de stad al aan de Rijn, Arnhem. Mijn jeugd heb ik daar 
doorgebracht en ben op latere leeftijd gaan voetballen bij 
Zuid Arnhem, meestal als rechtsback (Ruud Krol van Ajax 
was mijn grote voorbeeld). In 1982 ben ik samen met 
Yvonne in Westervoort komen wonen, naast de 
legendarische Benny Jansen, de helaas veel te vroeg 
gestorven oud-voetballer van Sportclub. 

Hoe is je gezinssamenstelling, en zijn de 
 gezinsleden ook zo betrokken bij de club?
Toen mijn zoon Frank geboren werd hing mijn buurman 
nog dezelfde dag een vaantje van Sportclub Westervoort 
aan zijn wieg. Daar mee ook aan de wieg staande van mijn 
Sportclub Westervoort gevuul. Hij ging uiteraard voetballen 
bij de blauwwitten en niet bij de rood- zwarten. En je weet 
hoe dat gaat, na een paar keer bij de training kijken, 

betekent trainer worden. Samen met Toon Smink aan de 
slag bij het E6. Daarna kwam ook Jordy (de jongste telg 
Schoonbeek) bij Sportclub en dus was het afwisselen als 
trainer/leider. Het ene seizoen er zijn voor het team van 
Frank en het andere jaar voor Jordy. En ieder geval 
proberen om samen met Yvonne beiden te zien voetballen 
op de zaterdag. Gezellig met veel andere ouders aan de 
lijn, mooi of slecht weer, we waren er. En nu nog komen we 
graag kijken naar het 8e en 9e elftal. 
Daarnaast met veel plezier me ingezet voor de Jeugd 
Activiteiten Commissie, de website, voor de Ballenvanger 
en nu dan samen met Natasja Bouwman en Marco Hensen 
in de jeugdcommissie. Dagelijks wordt er in ons gezin wel 
wat besproken dat over Sportclub gaat, een onderdeel van 
ons gezin dus. 

Wat betekent sportclub voor jou?
Sportclub Westervoort is een fantastische vereniging, een 
mooie afspiegeling van het dorp Westervoort. Met veel 
vrijwilligers, veel mensen uit de oude kern, gezellig waar 
veel kan en ook in de toekomst veel gaat gebeuren. En 
gelukkig staan de normen en waarden hoog in het vaandel. 

Wil je als afsluiting zelf nog wat kwijt?
Sportclub moet een vereniging zijn waar je je thuis voelt, 
een stuk ontspanning is heel belangrijk. Ik zeg altijd maar, 
stress is er genoeg, is het niet op school of op je werk dan 
wel thuis. Als er plezier is en er staat een goede organisatie 
dan komen de prestaties vanzelf. En daar wil ik graag mijn 
steentje aan bijdragen. Maar dat kunnen we niet alleen, 
zonder al die vrijwilligers GEEN voetbal. Jammer maar echt 
waar, het wordt steeds moeilijker om de functies in te 
vullen. Dus hierbij een oproep, help de club, je krijgt er 
zoveel voor terug. De club dat zijn WIJ!

Door: Catherine

Nu weer Blikvanger, het moet allemaal niet te gek worden. Afgelopen seizoen al een bekroning, 
vrijwilliger van het jaar en Yvonne (mijn vechtgenote) vrijwilligster van onze mooie club. 
Catherine heeft namens de Ballenvanger mij heel nadrukkelijk gedwongen om dan wat over mezelf 
te vertellen als BLIKVANGER. Uiteraard kun je Cath niets weigeren. 
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respect

lAnGs De lijn

Hans Matser & Theo Messing:
Als we allemaal wat beter zouden kunnen relativeren dan 
is het niet moeilijk een, in jouw ogen, foute beslissing van 
de scheidsrechter te accepteren. Wanneer iedere voetballer 
net zo veel fouten zou maken als de gemiddelde scheids, 
dan zou het voetbalniveau veel hoger liggen. Maak het 
spelletje dus niet belangrijker dan dat het is. Dat voetbalt 
een stuk leuker.

De sport voetbal, in de breedste zin van het woord, is de laatste tijd veel en voornamelijk negatief in het 
nieuws geweest. Het woord respect stond daarbij centraal. De aangehaalde voorbeelden in de media 
gingen voornamelijk over duidelijke afwezigheid van respect voor elkaar, zowel in het voetbalveld als 
langs de lijn. Wij gingen langs de lijnen van de voetbalvelden van sc Westervoort op zoek naar juist de 
positieve verhalen, de verhalen waarin blijkt dat er wel degelijk sprake kan zijn van respect binnen het 
voetbal. Want zoals men zegt: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.
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Het derde elftal:
Respect en voetbal, een veel besproken item sinds de dood 
van grensrechter Richard nieuwenhuizen! Volgens ons 
begint het bij het eigen team. Als de sfeer en de onderlinge 
relaties in het team goed zijn dan zie je dat terug in de 
wedstrijd. Het is niet alleen beter voor het spel maar ook 
voor het gedrag van spelers. Je ziet vaak als spelers elkaar 
af gaan zeiken in de wedstrijd, het spel minder vriendelijk 
wordt en het commentaar op de arbitrage toeneemt. Op 
het moment, dat de sfeer in je eigen team goed is, kunnen 
spelers kritiek beter accepteren en heb je dus minder 
irritatie. Wij denken dat de relatie met de tegenstander ook 
belangrijk is. Tegenwoordig maken veel teams gebruik van 
social media. Door het gebruik van social media is het 
mogelijk om contact te hebben met je tegenstander. Zo 
hebben wij onlangs via facebook met een tegenstander 
afgesproken om na de wedstrijd een biertje te drinken. 
Door deze afspraak werd het een zeer sportieve wedstrijd, 
bij een blessure werd de bal direct over de zijlijn gespeeld 
en bij twee afgekeurde doelpunten was er geen 
commentaar op de scheids- of grensrechter. Na de 
wedstrijd zijn we de gemaakte afspraak nagekomen en 
hebben met de tegenstander een gezellige derde helft 
beleefd. Dit is volgens ons wel een voorbeeld van RESPECT!!!

Dames 1: 
Lang geleden hebben wij een wedstrijd moeten voetballen, 
waarbij een tegenspeelster zwaar geblesseerd raakte. Wij 
vonden het erg ongepast om verder niks van ons te laten 
horen. Daarom hebben we met z’n allen besloten om een 
kaartje te sturen, waarmee we toch hebben aangekondigd 
dat ook wij met haar meeleefden. Dit is naar ons idee 

respect tijdens voetbal maar in dit geval ook zeker langs de 
lijn. Respect met je tegenstander is het belangrijkste wat er 
is, wil je een leuke pot voetbal kunnen spelen!

Britt Pennings: 
Op 28 oktober, heb ik tijdens een wedstrijd als keepster 
een nekblessure opgelopen. Al snel werd ik verzorgd en 
geholpen door mijn tegenstander, zij wist al snel een 
EHBO-doos te regelen. Hierna ben ik door de ambulance 
weggebracht naar het ziekenhuis. Dezelfde avond ben ik 
door de scheidsrechter gebeld. Ook heb ik een kaartje 
ontvangen van de tegenpartij met daarop 
beterschapberichten van elke speelster. En zelfs een 
scheidsrechter, die op dezelfde dag een andere wedstrijd 
floot, heeft mij weten te bereiken en wenste me het 
allerbeste. Mijn dank hiervoor is groot en zal dit alles niet 
snel vergeten. Dit is wat ik noem, respect tijdens de 
wedstrijd en na afloop van een wedstrijd. 

Door: Amanda, Anne en Laura
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Rob omschrijft zichzelf als een aardige, gedreven en 
fanatieke gozer, bij wie het gevoel voor humor beter 
ontwikkeld is dan het balgevoel. Nou valt dat laatste 
volgens andere, redelijk betrouwbare bronnen heel erg 
mee, maar het geeft wel een belangrijke 
karaktereigenschap van Rob weer: relativeringsvermogen. 
Die eigenschap houdt volgens hem zelf zeker verband met 
zijn sterrenbeeld Vissen: in dat sterrenbeeld worden 
tegenstrijdigheden verenigd. 
Dat relativeringsvermogen heeft hem in combinatie met 
zijn liefde voor muziek door moeilijke periodes in het leven 
geholpen. In een wat verder verleden heeft Rob zelf als 

drummer in een Westervoortse band gespeeld (Onderste 
Boave), nu verzamelt hij vooral muziek. Daarbij ligt zijn 
passie bij Nederlandstalige popmuziek zoals Doe Maar, 
Bart Peeters en De Nieuwe Snaar, maar ook Kinderen voor 
Kinderen en liedjes uit het theater waardeert hij. Met name 
de combinatie van muziek en taal fascineert hem en dat is 
ook niet heel erg vreemd voor iemand, die ooit Nederlands 
gestudeerd heeft. Vanuit die achtergrond wordt ook 
duidelijk waarom hij als leider van de E1in het seizoen 
2010/2011 in staat was bijzonder leuke, in een typisch 
eigen stijl geschreven wedstrijdcommentaren op de site van 
Sportclub te plaatsen.

Soms praat je als redactielid in het kader van deze rubriek met mensen waarvan je denkt: Verdikkie, 
praten we nu al anderhalf uur? Rob Gerretzen is typisch zo iemand met wie je makkelijk een hele 
avond over voetbal (en andere onderwerpen!) kunt praten en waarbij elk moment boeiend blijft. 
Naast het feit dat hij een markante en innemende persoonlijkheid is, laat hij tijdens het gesprek 
merken over veel onderwerpen een mening te hebben en die ook goed te kunnen onderbouwen. 
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Gerretzen is als 7-jarige bij Sportclub begonnen met 
voetballen en is uiteindelijk uitgegroeid tot selectiespeler. 
Hij heeft ruim 10 jaar in de selectie (1e en 2e elftal) 
gespeeld. Ooit begonnen als linksbuiten, heeft hij vanaf de 
C-jeugd altijd achterin gespeeld. Als verdediger heerste hij 
in de lucht door zijn goede timing en sprongvermogen, 
vooral ontwikkeld tijdens de tijd dat hij ook als volleyballer 
actief was. 
Opmerkelijk is, dat Rob 3 tot 4 jaar bij AVW gespeeld heeft: 
Sportclub kende in die tijd alleen maar een C1-elftal en 
andere verenigingen hadden veel meer C-teams en 
daardoor veel betere selectiemogelijkheden. Logisch gevolg 
voor het C1 van Sportclub was dan ook, dat de meeste 
wedstrijden dik verloren gingen en dat is niet bevorderlijk 
voor de motivatie. Via de vriend van zijn zuster is Gerretzen 
toen bij AVW terechtgekomen en heeft daar t/m de A-jeugd 
gespeeld. Uiteindelijk zorgde het Sportclubgevoel, voor 
hem gekenmerkt door begrippen als gemoedelijkheid, 
saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid, voor een 
terugkeer naar de basis.
Door veel blessureleed (geen kraakbeen meer in de enkels) 
is Rob eind jaren tachtig gestopt als voetballer. 
Tegenwoordig is hij als keeper nog regelmatig actief in een 
zaalvoetbalteam.

Na zijn actieve loopbaan als voetballer heeft hij zich op 
allerlei manieren ingezet als vrijwilliger voor Sportclub. 
Gerretzen heeft drie zoons, van wie er nog steeds twee 
actief bij Sportclub zijn en voelt zich nu vooral “ vader 
van”. Eén van zijn zoons speelt in het 1e, zijn jongste zoon 
speelt in de D1. “ De cirkel is daarmee rond”, zoals hij het 
zelf uitdrukt.

Hij is als elftalleider en trainer bij de elftallen waarin zijn 
zoons speelden, betrokken geweest als vrijwilliger. 
Bovendien heeft hij in het jeugdbestuur gezeten en heeft 
toen, zoals hij zelf zegt, veel respect gekregen voor de 
vrijwilligers die zo ontzettend veel voor de club doen. 
Momenteel zet hij zich in voor de organisatie van de 
Special Heroes-actie van Sportclub. 

Hoogtepunten in zijn voetbalcarrière zijn gemakkelijk aan 
te wijzen. Als eerste noemt hij de voetbalwedstrijd in de 
C2 van AVW uit tegen SML. Uiteindelijk is die wedstrijd 
met 2-1 verloren gegaan na een zinderend spektakel, 
waarin Rob als linksbuiten begon maar in de rust door 
zijn toenmalige trainer Jan Siebenheller als voorstopper 
neergezet werd om de gevaarlijke spits van SML af te 
stoppen. Dat lukte voortreffelijk, maar na een geweldige, 
heroïsche strijd is die wedstrijd uiteindelijk verloren 
gegaan; sindsdien heeft hij wel altijd achterin gespeeld. 
Als tweede hoogtepunt beschouwt hij het feit, dat hij in 
zijn carrière in het 1e in totaal 5 goals heeft gescoord! In 
een wedstrijd om de Arnhem Cup tegen het nu niet meer 
bestaande VYDO uit Arnhem scoorde hij zelfs twee goals, 
waarvan één na drie weergaloze tackles! 
Het derde hoogtepunt vormde zijn uitverkiezing tot 
eerste Speler van het Jaar van Sportclub. Uit handen van 
Johan Tukker en Hans Bleyenberg ontving Gerretzen de 
naar Johan Tukker genoemde trofee tijdens de jaarlijkse 
feestavond bij Wieleman.
Als vierde en laatste hoogtepunt noemt hij de eerste hier 
in Westervoort gehouden sponsorloop. Samen met Rob 
Bisselink mocht hij die sponsorloop presenteren en 
daarbij commentaar leveren; de opbrengst lag 
uiteindelijk tussen de 15.000 en 17.000 gulden, een 
gigantisch bedrag! 

Als afronding van het interview komt Gerretzen terug op 
de al genoemde periode dat hij deel uitmaakte van het 
jeugdbestuur. In die tijd heeft hij veel respect gekregen 
voor de vele vrijwilligers, die allemaal hun stinkende best 
doen. En natuurlijk gaat er daarbij wel eens wat mis, 
maar dat hoort erbij. Soms reageren mensen daar dan 
raar of boos op. Volgens Gerretzen moeten mensen zich 
beter realiseren dat het allemaal vrijwilligers zijn en 
moeten ze niet meteen boos worden. In plaats daarvan 
zou men (meer) respect voor die vrijwilligers moeten 
hebben!

Door: Gert
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vAcAtUres

scHeiDsrecHters
•	Wij	zijn	dringend	op	zoek	naar	nieuwe	scheidsrechters	
en een coördinator. Deze oproep geldt voor alle spelers van 
de jeugd- en seniorenelftallen. Ook leiders, ouders en niet 
meer op het veld actieve spelers zijn welkom. De 
(eventuele) cursuskosten komen voor rekening van de 
vereniging dus er is niets dat je tegen houdt.  Eventueel 
organiseren we een interne “stoomcursus.”   
Wie interesse heeft of meer wil weten kan contact 
opnemen met scheidsrechterscoördinator Eddie 
Vercauteren, telefoon 06 22480972,  
e-mail scw.scheidsrechters@upcmail.nl 

vrijwilliGer clUBHUis
•	 Samen	met	andere	bar-	en	keukenmedewerkers	zorgen	
voor bezetting in de kantine op trainingsavonden en in de 
weekenden zodat iedereen van een hapje en drankje wordt 
voorzien. We zijn vooral op zoek naar mensen die op de 
zaterdagen een handje kunnen helpen.
Wie interesse heeft of meer wil weten kan contact 
opnemen met Rob en Miranda Pronk. Het e-mail adres is 
clubhuis@scwestervoort.nl. 

DAGcoörDinAtor  
op De ZAterDAGen
•	 De	dagcoördinator	is	een	gastheer	/	gastvrouw.	Dit	
betekent, dat de dagcoördinator een vraagbaak is voor 
onze leden, tegenstanders en scheidsrechters. 
Wie interesse heeft of meer wil weten, kan contact 
opnemen met Ronald Schoonbeek van de jeugdcommissie. 

jeUGDtrAiners
•	 Lijkt	het	je	wat	om	je	fantastische	voetbalkennis	over	te	
brengen op onze jeugdspelers? Je zou het eventueel ook 
samen met iemand kunnen doen, zodat het je ook niet veel 
tijd hoeft te kosten. En als je zelf niet kunt maar je kent een 
collega, buurman, kennis of vriend(in) die dit leuk vindt, 
geef dat dan aan ons door, dan nemen wij contact op.
Laat je blauwwitte hart spreken en onze jeugd profiteren 
van jouw voetbalkwaliteiten. 
Wie interesse heeft of meer wil weten kan contact 
opnemen met Ronald Schoonbeek. Het e-mail adres is 
jeugdcommissie@scwestervoort.nl, telefoon 06 28583474

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning

vrijwilliGers GeZocHt! 
Er zijn diverse vrijwilligersfuncties te vervullen bij Sc Westervoort. Hieronder staat een overzicht van 
de vacatures waarvoor wij vrijwilligers zoeken. Heb je interesse of in eerste instantie alleen vragen 
neem dan contact met ons op. De vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging. Het is een 
open deur, zonder vrijwilligers kun je niet voetballen of een andere taak uitoefenen, dus doe zelf ook 
wat terug voor de club, want de club dat zijn we immers zelf! Van een eenmalige tot een structurele 
bijdrage, er is voor iedereen wel iets te vinden bij Sportclub!



Bovenste rij van links naar rechts:
Patrick Ox, Lana Kool, Isabel van der Toorn, Joëlle Kraaenvanger, Sabine Koers, 
Manon Jansen, Eve Kemper, Penilla de Jong, Marco Willems en Astrid Verheijen
Onderste rij van links naar rechts:
Kelsey Limburg, Roxanne Knoef, Lan Lan Zhang, Marieke de Groot, Julia Boss, 
Bo Aerns, Dunja Albat en Margrit de Wilde.
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teams een stuk vrolijker en werden er heen en weer grapjes 
gemaakt. In Turkije werd de basis gelegd voor een veel 
sportievere sfeer tussen beide teams in het vervolg. 
Dit vervolg kwam enkele maanden later, toen de laatste 
wedstrijd van de competitie gespeeld werd. Dames 1 moest 
tegen degradatie vechten en speelde tegen Glanerbrug, dat 
inmiddels kampioen was. Bij aankomst van Glanerbrug op 
sportpark Naederhuyse bleek de ontmoeting in Turkije 
inderdaad een goede stempel te hebben gedrukt op de 
verhoudingen tussen de teams. De kersverse kampioen 
werd door dames 1 getrakteerd op een vrolijk onthaal. 
Bloemen, zingende speelsters (ja, ja zowaar een lied 
speciaal voor Glanerbrug), en uitgebreide felicitaties 
maakte de dames van Glanerbrug zelfs wat verlegen. 
Wellicht dat de dames van Sportclub daarom in deze 
wedstrijd een punt gegund werd door de kampioenen (al 
weet je dat natuurlijk nooit zeker) en zo in elk geval 
nacompetitie gehaald werd. 

Het was leuk om te zien hoe de vervelendste tegenstander 
uit de competitie uiteindelijk als één van de vriendelijkste 
teams werd ervaren, mede door een potje voetbal in 
Turkije, maar ook door gewoon met elkaar te spreken en 
uiteindelijk met respect met elkaar om te gaan. 

Door: Amanda, Anne en Laura

Het verhaal van het kwartaal is in dit geval het thema van het kwartaal. De sport voetbal, in de breedste 
zin van het woord, is de laatste tijd veel en voornamelijk negatief in het nieuws geweest. Het woord 
respect stond daarbij centraal. De aangehaalde voorbeelden in de media gingen voornamelijk over gebrek 
aan respect voor elkaar, zowel in het voetbalveld als langs de lijn. Gelukkig zijn er ook genoeg 
voorbeelden waarin blijkt dat er wel degelijk sprake is van veel respect voor elkaar binnen het voetbal. 
Daarom nu eens een positief verhaal. Want zoals men zegt: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.

Het verHAAl vAn Het kwArtAAl

‘GoeD voorBeelD Doet GoeD volGen’

Vorig seizoen reden de dames 1 voor een uitwedstrijd in de 
tweede klasse tegen koploper Glanerbrug richting Enschede. 
Na een lange rit in onze gezellige busjes, begonnen we 
strijdlustig aan de wedstrijd. Wat begon als een vriendelijke 
wedstrijd nam al snel een grimmige sfeer aan.
De nogal grote en gevaarlijk uitziende dames gingen fel de 
strijd aan. Ellebogen, natrappen, schelden en gemene trucjes 
werden door de dames van Glanerbrug niet geschuwd, zelfs 
onze meest rustige dames hadden moeite om het hoofd koel 
te houden. 
De meiden van dames 1 werden dus niet bepaald vrolijk 
toen ze hoorden dat de dames van Glanerbrug ook in Turkije 
op trainingskamp bivakkeerden in dezelfde periode als hen. 
Vooral toen er ook nog een oefenwedstrijd tussen beide 
teams werd gerealiseerd. Met de ervaringen in Glanerbrug 
nog vers in het geheugen, was er in Turkije sprake van een 
koel onthaal. De dames van Glanerbrug waren echter al wel 
zo vriendelijk om hun bus ter beschikking te stellen, zodat 
we gezamenlijk naar het luxe trainingscomplex van 
Glanerbrug konden vertrekken. Onderweg naar het 
trainingscomplex werd de sfeer echter al snel beter en de 
wedstrijd zelf verliep juist heel sportief en in een goede 
sfeer. Er werden meteen na de wedstrijd nummers 
uitgewisseld, want de dames werden zelfs uitgenodigd voor 
een ‘bling bling party’ in hun resort.  De terugweg richting 
het hotel waren de gezichten van de meiden van beide 
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Sinds wanneer speel jij al bij SC Westervoort?
“Ik ben bij sportclub begonnen in de E3 toen ik een jaar of 
9 was, voetbal is nog steeds mijn hobby, waar ik elke keer 
veel plezier aan beleef”.

Welke elftallen heb jij allemaal doorlopen?
“Zoals gezegd ben ik begonnen in de E3 daarna heb ik 
volgende elftallen doorlopen: E2, D3, D2, C3, B en de A2 
en nu speel ik in het 8e elftal van Sportclub”.

Op welke positie speel je nu?
“Mijn positie is meestal links- of rechtshalf maar op de 
backplaatsen kan ik ook zowel op links als rechts aardig uit 
de voeten”

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
In de C-jeugd van Freddy Dahm en Sander Smits, tijdens de 
jaren in de B en A-jeugd heb ik het meeste geleerd van Ron 
van Buren.

Met welke voetballer uit het betaalde voetbal 
zou jij jezelf willen vergelijken?
Roland reageert met “Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo 
direct, kan ik daar op terug komen?”

Wat zijn je beste eigenschappen zowel binnen 
als buiten het voetbalveld?
“In het veld zijn mijn sterkste punten mijn overzicht en de 

rust in mijn spel, buiten het veld mijn flexibiliteit en 
mijn gedrevenheid. Ik ben zeer doelgericht en kan me 
ook volledig op een doel focussen.

Wat zijn je mindere eigenschappen zowel 
binnen als buiten het veld? 
In het veld zijn mijn uithoudingsvermogen en snelheid 
wellicht wat minder. Buiten het veld ben ik soms 
misschien wat aan de rustige kant, maar zonder dat 
mensen over mij heen lopen. 

Wat vind je goed aan Sportclub Westervoort 
en wat zou er nog verbeterd kunnen 
 worden? 
“De kantine is echt fantastisch opgeknapt en de 
vrijwilligers hebben zeer goed werk geleverd, toch fijn 
dat deze mensen zich zo voor onze club inzetten. Wat 
mij betreft mag er nog wel een kunstgrasveld bij 
komen, ik weet dat dat er waarschijnlijk niet inzit maar 
een extra kunstgrasveld zou echt geweldig zijn”.

Wie wordt dit jaar kampioen van Nederland 
en waarom? 
“Vitesse en gewoon omdat het nog mogelijk is en ik 
Vitesse fan ben, in hart en nieren. Later in dit gesprek 
zou nog blijken hoe diep die liefde gaat”.
“Als Vitesse geen kampioen wordt, dan moet 
Feijenoord het maar worden”, aldus Roland.

Interview met: Roland Timmers 
Geboortedatum: 28.07.1989
Geboorteplaats: Zevenaar.

Roland en ik hadden een afspraak op donderdagavond, aangezien 
dat voor ons beiden de wekelijkse trainingsavond is. Toevallig was 
de trainingsavond van Roland deze week verschoven naar de 
woensdagavond. Roland is echter, gewoon volgens afspraak, op 
donderavond aanwezig in de kantine van Sportclub Westervoort 
voor ons gesprek. Na afloop vond ik dit misschien wel typerend 
voor deze jonge man, gewoon een rustig en no-nonsense type.
Zoals gebruikelijk begint ook dit interview met een aantal vragen, 
in de loop van het gesprek wordt mij al snel duidelijk, dat Roland 
zo’n typisch voetbalverhaal met zich mee draagt en mijn 
belangstelling daarvoor is gewekt.
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Wat gaat Nederland doen in Brazilië tijdens de 
WK 2014?
“We gaan de finale niet halen, omdat ik denk dat de 
meeste Nederlandse talenten in 2014 nog niet zo ver zijn 
in hun ontwikkeling”.

Wat doe je naast het voetballen bij  
SC Westervoort?
“Fitness bij Cardio Fitness, ik heb veel aan die mensen te 
danken. Ik werk bij T-Mobile in het Sales-team en verder ga 
ik graag uit en/of chillen met mijn vrienden”.

Welke dromen heb je voor jezelf?
“Ik zou graag nog eens kampioen met het 8e willen 
worden en verder graag succesvol zijn in mijn werk. Ik wil 
graag marketing communicatie manager worden. Ik heb 
hiervoor ook de opleiding gevolgd”.

Wat doet Roland over 10 jaar?
Ik hoop gezond en gelukkig te blijven en succes te hebben 
in mijn werk of dat nu in Nederland is of ergens in een 
tropisch land”.

Wil je nog wat kwijt?
“Ja, ik wil nog iedereen bedanken die mij heeft geholpen 
terug te komen van mijn blessure”.
Op mijn vraag “welke blessure”, steekt Roland van wal:

“Vorig jaar 04 maart 2013 speelden wij uit bij DCS in 
Didam. De ruststand was 0-0 en begin van de 2e helft ging 
ik voor de bal, in mijn ooghoek zag ik een DCS speler van 
rechts komen. Ik werd vol geraakt en mijn lichaam sloeg 
naar links echter mijn voet bleef staan en ik verdraaide 
mijn knie. Mijn toenmalige vriendin en het zoontje van één 
van onze spelers moesten mij helemaal naar de kleedkamer 
brengen.
De verzorger van DCS kwam kijken een heeft mijn knie 
verzorgd en zei: “ Ga direct naar de eerste hulp voor 
foto’s”. Ik kon echter helemaal niet naar de eerste hulp, 
Vitesse speelde thuis tegen de Graafschap en daar gingen 
wij gewoon naar toe. Wij moesten onze auto parkeren bij 

Kronenburg en aangezien ik het hele stuk naar het 
Gelredome niet kon lopen, hebben mijn vrienden mij in een 
winkelwagentje geladen en zo naar het stadion gerold. Na 
de wedstrijd ben ik toch maar naar de eerste hulp gegaan 
en heb toen ook mijn ouders geïnformeerd. Lachend maar 
toch met wat schuldgevoel voegt Roland nog toe “Als ik ze 
eerder gebeld zou hebben, had ik zeker niet naar Vitesse 
gekund”. Röntgen foto’s gemaakt, een MRI maken kon niet 
meer vanwege de zwelling van mijn knie. 2 weken later kon 
er wel een MRI gemaakt worden met als resultaat “voorste 
2 kruisbanden van mijn linkerknie waren volledig 
afgescheurd en de meniscus was gescheurd en dubbel 
geklapt”. De dokter van dienst vertelde meteen maar erbij 
“Hiermee kun je nooit meer voetballen!” Ik kon het 
gewoon niet geloven “nooit meer voetballen”. Gelukkig 
steunde iedereen in mijn omgeving mij heel positief en 
toen ik 2 weken later bij Dr. Kok kwam stelde deze mij 
gerust. Er volgde een kijkoperatie waarbij mijn meniscus 
terug werd geklapt. Na een maand met een brace te 
hebben gelopen, volgde er weer een operatie en daarbij 
werden mijn kniebanden gehecht en hersteld. Revalideren 
was daarna het allerbelangrijkste en daarbij heb ik 
ontzettend veel hulp gehand van Arjan en Henk bij Cardio 
Fitness Westervoort. 
René, de verzorger van de selectie, heeft mij daarna ruim 2 
maanden geholpen met hersteltrainingen en nu mag ik 
weer wedstrijdritme opbouwen. Het begint met 2x15 
minuten spelen en daarna stapje voor stapje langer. Ik ben 
zo blij dat ik weer gewoon kan voetballen en wil iedereen 
die mij geholpen heeft nogmaals bedanken voor alle steun 
en hulp.

Roland hartelijk bedankt voor dit interview en ik hoop dat 
je het met veel plezier zult lezen.

Door: Geurt

“Ik zou graag nog eens kampioen 
met het 8e willen worden”
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De stellinG

“Een vereniging met ongeveer 850 leden 
moet een eerste elftal hebben dat minimaal 
in de derde klasse speelt”

Geurt
In eerste instantie lijkt het antwoordt hier een kort “JA” 
niet meer dan logisch en toch is dat niet vanzelfsprekend. 
In het geval van onze vereniging ligt het antwoord namelijk 
iets gecompliceerder. 850 leden lijkt voldoende om een 
representatief 1e elftal te hebben, dat in de 3e klasse kan 
spelen. Onze accommodatie is fantastisch, wij hebben 
naast een kunstgrasveld nog 2 wedstrijdvelden en ook nog 
een trainingsveld. De velden en de accommodatie zien er 
altijd keurig en verzorgd uit. Het enige minpuntje is, dat de 
douches regelmatig te koud (in de winter) en te warm (in 
de zomer) zijn.    
Bij Sportclub Westervoort staan plezier en vriendschap 
hoog in het vaandel en dat heeft ertoe geleid dat ambitie 
en prestaties wellicht als minder belangrijk werden gezien. 
In principe is plezier in combinatie met de sport, ook de 
belangrijkste functie van een amateurvereniging en mag 
dat nooit verloren gaan bij onze club.

Echter als onze club de ambitie heeft hoger te voetballen, 
dan is dat m.i. geen besluit van een bestuur, sponsors en/of 
trainers. De leden moeten hierin de belangrijkste stem 
hebben en de ledenvergadering moet een dergelijk streven 
dan ook onomwonden ondersteunen. 
 

Joris
Ik vind het onzin om te stellen dat een vereniging 
minimaal in een bepaalde klasse moet spelen. Een grote 
vereniging heeft gemiddeld genomen meer talentvolle 
spelers dan een kleine vereniging, waardoor er meer 
potentie is om in een hogere klasse te spelen. Er spelen 
echter meer factoren een rol, zoals het beleid van de 
vereniging en de sfeer en motivatie binnen een team. 
Spelers met meer kwaliteit brengen een vereniging niet 
per definitie hogerop, zoals welbekend.

Sportclub heeft alles wat nodig is om hoger te voetballen 
maar niet ten koste van alles.
In de voetballerij zijn meer voorbeelden van verenigingen 
die ten onder zijn gegaan in hun drang naar boven. 
Gelukkig zijn er ook voorbeelden waar succes en sfeer 
hand in hand gaan en m.i. zijn de leden daarin de 
belangrijkste factor. 

Kortom ik begrijp de behoefte om uiteindelijk te 
promoveren naar bijv. de 3e klasse maar zonder de 
identiteit van Sportclub te verliezen.



Brrrrrr.

Wat een kwakkelwinter hebben we, zeg.
Het ene moment is het echt winter met een dikke laag 
sneeuw en koud, het volgende moment zit je bijna in 
de korte broek in de zon. En nu is het inmiddels maart 
en hebben we weer sneeuw.
En ik kan je wel vertellen dat ik er persoonlijk een 
beetje klaar mee ben met al het witte spul, dat uit de 
lucht valt, geef mij maar lekker zon.
Ook voor de voetbalwedstrijden is het een gedoe, 
kunnen we wel of kunnen we niet spelen?
Maar uiteindelijk zullen alle wedstrijden wel gespeeld 
gaan worden, en zal de competitie, hoop ik, tot een 
goed einde gebracht worden.
Wat ik hier nog even wilde zeggen, is het volgende: 
het limonadeverhaaltje:
Een lekker glaasje limonade na de training! Jammie!  
Leiders van elk jeugdteam kunnen na de training in het 
clubhuis limonade ophalen, zodat de spelers het buiten 
op kunnen drinken. Op voetbalschoenen mag je het 
clubhuis namelijk niet in.
Zo houden we alles netjes en geniet de hele jeugd van 
lekkere limonade na de training!
Het is al een paar keer gezegd en gemaild naar trainers 
en leiders van de betreffende  teams, dus misschien 
dat het nu lukt.

Lieve groetjes, Catherine
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Amanda
Ha ha ha, ik hoop niet dat ik ruzie heb met één van de 
spelers van het eerste, wanneer deze Ballenvanger uitkomt, 
maar ik ben het met de stelling eens. De derde klasse moet, 
denk ik, zeker het doel zijn voor een eerste elftal van een 
dergelijke grote vereniging als Sportclub Westervoort. 
Vooral nu de zesde klasse volgend seizoen bij het 
herenvoetbal verdwijnt. Sportclub heeft veel leden, maar er 
heerst ook een bepaalde mentaliteit binnen de club 
waardoor al jaren een groot aantal spelers er voor kiest 
niet in de selectieteams uit te komen. Dit is natuurlijk 
ieders vrije keuze. Ik kan mij echter wel voorstellen dat dit 
één van de mogelijke factoren is dat het eerste niet op een 
niveau speelt dat misschien te verwachten valt op basis van 
het aantal leden van de vereniging. 

Anne
Eens! Als je uitgroeit tot zo’n grote vereniging is het wel 
een visitekaartje als het eerste op hoog niveau voetbalt! 
Voetballers met ambitie zouden dan ook naar sportclub 
moeten komen.
Naar mijn mening gaan deze voetballers nu vaak naar een 
andere club waar het eerste wel op hoog niveau speelt.

Laura
Eens, een vereniging met ongeveer 850 leden is al aan 
de grote kant. Het eerste elftal heeft hierdoor een 
voorbeeldfunctie voor de enorme hoeveelheid 
jeugdspelers. Elke jeugdspeler droomt er van om later in 
het eerste elftal een balletje te mogen trappen, daarom 
vind ik dat een eerste elftal minimaal derde klasse moet 
spelen. Om de jeugd te stimuleren maar ook om de 
opkomst tijdens uit- en thuiswedstrijden te verhogen. Zo 
zal Sc Westervoort een nog leukere maar vooral ook een 
hele gezellige vereniging blijven.

cats column



Uit De Historie

2000 tot HeDen
Het aantal leden bedraagt in 2004 zo’n 700. Alle 
disciplines zijn inmiddels vertegenwoordigd. Zo 
kan men bij Sportclub terecht bij de Ukkies (vier- 
en vijfjarigen), pupillen, junioren, senioren, 
veteranen en damesvoetbal. Als kroon op de 
vereniging wordt in 2001 van start gegaan met 
G(ehandicapten)-voetbal. Een groep die zich goed 
thuis voelt bij Sportclub en die vanaf het eerste 
moment door de leden op handen wordt gedragen.
Het uitgangspunt van Sportclub Westervoort is 
voetbal, maar de onderlinge sfeer stond en staat 
nog steeds hoog in het vaandel!!!

Familietoernooi 2008

Sportdag 2011

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
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G-teAm

rABoBAnk inDoor 
G-toernooi 2013
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Op zaterdag 19 januari 2013 heeft het jeugd 
G-team van Sportclub Westervoort deelgenomen 
aan het Rabobank Indoor G-toernooi in de 
Sporthal Laco/De Kwel te Cuijk.

De Voetbalvereniging SIOL (Linden – Katwijk – Cuijk) 
organiseerde voor de 6e maal dit toernooi en ons 
jeugdteam nam nu voor de 1e maal deel aan dit toernooi.
Omdat elk team maar mocht bestaan uit 5 spelers  
(4 veldspelers en een doelman) werd het jeugdteam 
opgedeeld in 2 teams.
Team 1, onder leiding van Dennis, was samengesteld uit 
Sander, Wouter, Daan, Riemer, Guillaume en Nils. Team 2, 
onder leiding van John, bestond uit Ryan, Niek, Tess, Koen, 
Eric en als doelman deed “good old” Martin Vente mee.
Team 1 mocht samen met SIOL, RKMSV Meijel, Werkenrode 
en Wittenhorst uitmaken wie uiteindelijk de poulewinnaar 
zou worden.
Helaas werd in alle wedstrijden in de poule verloren, 
hoewel er toch goed werd gescoord. In totaal werden door 
het team 5 doelpunten gescoord, waarvan 4 door Wouter 
en de 5e door Riemer.

Het 2e team, in een poule samen met SIOL, MULO, 
Werkenrode en SKV, wist de wedstrijd tegen SKV te 
winnen. De andere 3 wedstrijden gingen verloren. Ook dit 
team wist goed te scoren, in totaal ook 5. Gescoord werd 
door Eric, Ryan, Niek, Tess en ook in dit team door Riemer, 
die in de laatste wedstrijd gewisseld had met Ryan.
Tussen de 7e en 8e reeks wedstrijden was er gedurende 
een half uur disco. Een aantal van onze spelers heeft hierbij 
enorm zijn best gedaan.
Het was een leuke en geslaagde onderbreking van de 
winterstop, ook door de aanwezigheid van vele ouders. 

Door: Willem van Bussel



UitGelicHt

Homo? Boeit Geen Flikker.
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Het onderzoek
Het onderzoeksrapport “Beleving mannelijke teamsporten 
door niet-heteroseksuele mannen” is niet simpelweg te 
downloaden. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd in 
opdracht van de Alliantie Gelijkspelen en NOC*NSF. Via 
laatstgenoemde is het gelukt om het eindrapport te 
bemachtigen. Het rapport bestaat uit kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. Met interviews zijn eerst een 
aantal homo- of biseksuele mannen ondervraagd. De 
verkregen informatie is gebruikt om een kwantitatieve 
vragenlijst op te stellen. Deze vragenlijst is online aan 563 
personen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar voorgelegd. De 
personen zijn zowel hoog-, middel- als laagopgeleid en 
afkomstig uit het hele land.

Het onderzoek heeft niet alleen betrekking op 
homoseksuelen maar ook op niet-heteroseksuelen. Deze 
groep sport minder in teamverband, omdat zij verwachten 
geconfronteerd te worden met onvriendelijke grappen of 
uit vrees buitengesloten te worden. Dit komt echter niet 

In oktober 2012 presenteerde de KNVB een actieplan, waarmee homoacceptatie wordt bevorderd.  
Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de voetbalwereld bewust te maken van de eigen 
verantwoordelijkheid door het onderwerp bespreekbaar te maken en elkaar te corrigeren waar nodig. Van 
de niet-heteroseksuele voetballers is 6% gestopt met voetbal vanwege de seksuele voorkeur. Bij volleybal 
is dat percentage de helft en bij hockey zelfs een derde. Hoogste tijd voor actie dus. In het actieplan van 
de KNVB wordt dankbaar gebruik gemaakt van een onderzoek dat aantoont dat homoseksuelen zich 
helaas niet altijd op hun gemak voelen in de sport. Dat kun je je best inbeelden, maar om echt te weten 
hoe het zit heb je het onderzoeksrapport nodig.
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overeen met de bevindingen van het onderzoek, waarbij 
niet-heteroseksuelen die wel in teamverband sporten, zijn 
ondervraagd. Zeven op de tien ondervraagden geeft aan 
interesse te hebben in teamsport. Slechts twee op de tien 
beoefent in de praktijk een teamsport.

Het klinkt alsof alleen de geaardheid een rol speelt bij de 
overweging om aan teamsport te doen, maar ook andere 
redenen zoals tijd, afstand en verplichtingen spelen vaak 
een rol. De belangrijkste redenen om te gaan sporten zijn 
lichaamsbeweging, gezondheid, gezelligheid en het 
onderhouden van sociale contacten. Juist op het terrein 
van sociale contacten lijkt de grootste onterechte angst te 
bestaan, namelijk de eerder genoemde onvriendelijke 
opmerkingen of de vrees buitengesloten te worden. Om 
niet in zulke situaties te komen vermijdt een deel van de 
groep deelname aan een teamsport.

De niet-heteroseksuele voetballers geven aan dat ze 
binnen de directe sportomgeving open zijn over hun 
seksuele voorkeur, maar lang niet iedereen is uit de kast. 
Binnen het voetbal bestaat het beeld dat de 
voetbalcultuur erg homo-onvriendelijk en sterk op 
hetero’s gericht is. Uit het onderzoek blijkt echter dat, 
wanneer iemand uit de kast is gekomen, met name 
positieve gevolgen worden ervaren. De uit de kast 
gekomen voetballers geven aan dat de relatie met de 
teamgenoten wel anders is geworden, maar zeker niet 

slechter. Het gaat dan om ‘anders’ in de zin van opener en 
eerlijker, zonder geheimen voor elkaar. Een enkeling ervaart 
blikken of vermijdgedrag van anderen.

Het actieplan
De KNVB is niet alleen om de tafel gegaan met andere 
partijen uit de sport, maar ook met zogenaamde ‘roze 
partijen’. Samen zijn ze gekomen tot een elftal actiepunten, 
met als doel het onderwerp bespreekbaar te maken en het 
corrigerend vermogen te vergroten. Het plan is een 
startpunt. Het heeft tijd nodig en zal in de loop der tijd 
waar nodig, worden bijgeschaafd.

De elf actiepunten gaan voornamelijk over het toevoegen 
van het thema discriminatie en homoacceptatie in het 
bijzonder aan het bestaande opleidingsmateriaal van de 
KNVB, certificeringscriteria voor de jeugdopleidingen van 
(betaald)voetbalorganisaties en andere documenten en 
overleg. Daarnaast wordt ook ingezet op de ondersteuning 
van verenigingen, zoals het aanstellen van 
vertrouwenspersonen en het bieden van hulp bij het 
opstellen van gedragsregels. Dit is vooralsnog het 
belangrijkste voor ons als amateurvereniging. Ten slotte 
scherpt de KNVB nog haar regels aan omtrent het thema, 
zodat er daadkrachtig kan worden opgetreden wanneer 
dat nodig blijkt.

Door: Joris



32 scwestervoort.nl

BABycorner

STEENBOK | 22-12 tot 19-1
Deze voorspelling wordt u aangeboden  
door ‘Spits v/d Liemers’

WATERZAK | 20-1 tot 18-2
U voelt het aan uw water. Wat?  
Dat weet alleen u.

VISSEN | 19-2 tot 20-3
In een fantasieopstelling speelt u in de spits  
naast twee eenhoorns en een ork.

RAM | 21-3 tot 19-4
U raakt ontstemd over het vermeende EPO-gebruik 
van Danny Kampschreur in 2004.

STIER | 20-4 tot 20-5
U wint VIP-kaarten voor een fluitconcert in het 
GelreDome.

TWEELINGEN | 21-5 tot 20-6
Een potje poker op de maandelijkse kaartavond in 
het clubhuis zal je geen windeieren leggen.

KREEFT | 21-6 tot 22-7
Oppassen voor schijnbewegingen! Vermijd contact 
met Arjen Robben, Cristiano Ronaldo en Dylan 
Voorend.

LEEUW | 23-7 tot 22-8
Voor Leeuwen met de naam Dennis staat heel wat 
te gebeuren. Voor alle andere Leeuwen niet.

MAAGD | 23-8 tot 22-9
Helaas, uw sterrenbeeld is niet meer geldig.  
U kunt kosteloos een nieuwe aanvragen bij  
het gemeentehuis.

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
Van broccoli tot een malse antilope: u krijgt heel wat 
op uw bord.

BOOGSCHUTTER | 22-11 tot 21-12
Niet geschoten is altijd mis, tenzij je een assist geeft.

Horoscoop

HAyDen
Op 10 februari 2013 is 
Hayden Damien Parker 
geboren.
Hij is de zoon van Niek 
Duits en Roxanne Knoef. 
Roxanne voetbalt in 
dames 1.
Parker is het broertje van 
Healow en Paighton.

sem
Hierbij een foto van ons eerste kleinkind Sem. 
Hij is de zoon van Miguel van Bussel en Willeke Strien 
en de kleinzoon van Willem en Riek van Bussel. 
Sem is geboren op 2 oktober 2012. Op deze foto is hij  
4 maanden oud.
Opa en oma zijn er heel erg blij mee.

vinD jij De vijF  
verscHillen?

Strik op muts, Hand, Tong, Linkervoet, Mouw

Oplossing van de vijf verschillen: 
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pUZZel

Ajax Kerkrade
Amsterdam TOP
Feijenoord Oss
Rotterdam PEC
Vitesse Zwolle
Arnhem ADO
Sportclub Den Haag
Westervoort NAC
Heracles Breda
Almelo RKC
VVV MVV
Venlo Betis
Twente Xerez
 NEC

Welke voetbalclub wint de titel ?Geurt van der Mey
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Het is vandaag 29 maart 2013, het is weer Goede Vrijdag en 
dus heb ik een vrije dag. Net even met de kinderen naar de 
Markt geweest en nu liggen ze allebei heerlijk te slapen. 
Tijd dus om een nieuwe column te maken.
Op de achtergrond staat het journaal aan en ik zie beelden 
over de kruisiging van Jezus Christus. Wanneer ik aan God 
denk, dan denk ik ook direct aan Louis van Gaal. Eigenlijk 
mag God nog niet eens in de voetsporen van Louis staan. Wie 
denkt hij wel niet dat hij is? Je hebt eerst Van Gaal, dan heel 
lang niks en dan pas onze Lieve Heer. 

Woensdagavond 27 maart 2013: Het Nederlands Elftal heeft 
zich min of meer al geplaatst voor het WK van 2014!!! 
Geweldige prestatie met zoveel jonge gasten. We moeten de 
bittere smaak van het EK van 2012 maar gauw wegspoelen 
met misschien wel een Wereldtitel in Rio. Wat ging er toch 
mis in Polen en Oekraïne? Hoe kan het dat we er echt 
helemaal niks van gebakken hebben? Ik heb alles onderzocht,  
veel interviews nagekeken, veel wedstrijdanalyses gemaakt 
en gekeken maar ik kwam maar niet achter de waarheid. 
Totdat ik op 8 mei 2012 het onderstaande las: 

Uit HP de Tijd van 8 mei 2012 door: Frank Heinen. 
‘Met Theo Janssen”
‘Hoi Theo, met Bert spreek je.’
‘Bert? Bert wie? Toch niet weer Bertje, van snackbar 
Bertje Beurskens uit Velp? Hoe vaak moet ik nou nog 
zeggen: ik ga niet weer voor je weekfolder op een 
foto staan terwijl ik een bal gehakt over een muurtje 
van kroketten krul! Dat was eens maar nooit weer, 
en dat wist je.

’‘Je spreekt met Bert, Bert van Marwijk. Ik ben de 
bondscoach.’
‘Oh ja. Hoi Bert. Ik ben vorige week in bad 
gesprongen met mijn kleren nog aan. Campioneuh, 
weet je wel. Zat m’n iPhone nog in m’n zak. Nu ben ik 
al m’n nummers kwijt. Beetje dom?’
‘Ja, zeg Theo…’
‘Wacht effe Bert, de kleine is bezig m’n pakkie 
peuken leeg te schudden. Wacht effe…’
(…)

Dikke theet

colUmn FrAnk ArenDs

‘Geregeld. Het waren Natas d’r 
peuken maar, en die wilde toch al stoppen. Zo, wat 
kan ik voor je doen?’
‘Ik belde eigenlijk met oog op het EK, Theo. We 
organiseren een trainings-…’
‘Eén moment Bertje.. Natas, hadden wij dat huisje op 
Ibiza nou geboekt of niet? En wanneer dan? Ja, Jezus, 
ik heb Bert aan de lijn. Nee, de bondscoach! Voor het 
EK! Hoezo? Ja, deze zomer dus. Bert, wanneer is dat EK 
ergens?’
‘De eerste wedstrijd is op 9 juni. Tegen De-…’
‘Natas! Juni! Met de N! Juni! Ik heb die man nu aan de 
lijn, ja!’
‘Theo? Theo? Ik bel je om je mee te delen dat wij als 
technische staf van het Nederlands Elftal – Cookie, 
ikzelf en de hele staf dus – dat wij het ontzettend 
jammer vinden en dat we.-…’
‘Ja Bert, ik vind het ook klote. Zo’n huisje, dat moet je 
in november al reserveren, wist je dat? Anders kom je 
er niet tussen. Maar we regelen wel iets joh, hoef jij je 
niet druk over te maken. Weet jij wat? Ik ben al blij dat 
ik erbij ben man. Echt joh, ik dacht: hoe goed ik ook 
speel, hij gaat me niet meer oproepen, die klootzak. 
En dan doe je het gewoon toch. Weet je hoe ik dat 
noem, Bert? Dat noem ik klasse. Grote klasse Bert, ook 
van Cookie.’
‘Theo-…’
‘Nee Bert, ik ben misschien niet altijd even subtiel 
geweest. Dat wéét ik. Je bent een goeie vent, Bert, 
altijd geweten. Ik ben hier echt heel blij-…’
‘Theo? Ik wilde je meedelen dat…’
‘…je je vergissing hebt ingezien. En dat respecteer ik, 
Bert. Ik zal er zijn hoor, 9 juni. Natas! Natas! Trek maar 
een flesje open!’

Dus Louis het is heel simpel: gewoon Theo Janssen bellen en 
meenemen naar Brazilië, niet thuislaten. Neem één ding van mij 
aan (dat zul je wel niet doen) voetballers met de bijnaam Dikke 
Theet zijn vaak hele grote!! Met zulke gasten win je prijzen. 
Fijne vakantie.

Door: Frank



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
To Count On Accountants
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


