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Redactioneel

Colofon
Sportpark “Naederhuyse”
Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876
Redactie-adres
Jan Koers
Waemelslant 160,
6931 HR Westervoort
tel. (026) 3113259,
ballenvanger@scwestervoort.nl
Eindredactie
Jan Koers

Het is dan nu prima gelukt. Het eerste team is kampioen geworden en
promoveert naar de vierde klasse. Onze hartelijke felicitaties. Maar naast
het eerste team is er een scala van kampioensteams dit seizoen. De
Ballenvanger besteedt hier uiteraard aandacht aan en de redactie
feliciteert natuurlijk ook deze teams van harte.
De omslagfoto is wederom gemaakt door Arjen Biere. Een lang seizoen zit
er weer op en een ieder kan gaan genieten van een welverdiende
vakantie.
De redactie wenst dan ook iedereen van sportclub een prettige vakantie
en hoopt allen gezond weer aan te treffen voor een nieuw seizoen vanaf
augustus, met hopelijk weer evenveel succes als in dit seizoen.

Redactieraad
Catherine Wisse

Lidmaatschap

Gert Zwilling

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

Joris Boss

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

Geurt van der Meij

de commissiekamer van Sc. Westervoort.

Pelle Gerretzen
Amanda van Burik

contributie

Anne Matser

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

Laura Matser
contributie per	maand	kwartaal	halfjaar	jaar
Vormgeving
Walter Bouwman
Inleverdatum kopij
volgende uitgave
1 september 2013

Champions League
F t/m D pupillen
C t/m A junioren
Senioren miv 18 jaar
Werkende leden
Begunstigers/Donateurs
Trainingsleden
G-jeugdteam
G-team

€ 13,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 7,00
€ 11,50
€ 13,00

38,60
€ 76,50
41,60
€ 82,30
44,60
€ 88,20
53,50
€ 105,80
			
			
€ 20,80
€ 41,20
€ 34,20
€ 67,60
€ 38,60
€ 76,60
€
€
€
€

€ 151,30
€ 163,00
€ 174,60
€ 209,50
€ 40,00
€ 40,00
€ 81,50
€ 133,90
€ 151,30

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

Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021
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column van de voorzitter

Het is een mooie tijd geweest de afgelopen
weken. Ondanks dat het weer meer deed denken
aan een vroege herfst en niet aan de bij het eind
van de competities horende lente waren er
verschillende teams die hun seizoen afsloten
met een kampioenschap.

H

et eerste en het vierde waren de eersten in de rij.
En op het moment van schrijven van deze column
staat ook het tweede op de drempel van een
kampioenschap. Ik had graag even gewacht op de
definitieve uitkomst, maar de redactie van de Ballenvanger
is onverbiddelijk: de deadline voor het inleveren van dit
stukje is bereikt en daar kan niet mee gesjoemeld worden.
Een mooie gelegenheid overigens om al de mensen die de
Ballenvanger in elkaar zetten even extra in het zonnetje te
zetten. Het is een blad dat pure reclame betekent voor
Sportclub Westervoort!! En het is me een grote eer daar als
voorzitter middels dit verhaaltje periodiek mijn steentje aan
te mogen bijdragen. Al lijkt me bijvoorbeeld een “Column
van de tweede penningmeester” voor de broodnodige
afwisseling ook geen slecht idee…
Naast de al genoemde kampioenschappen bij de senioren
werd ook een aantal jeugdteams kampioen en zijn er nog
steeds een paar teams in de race voor promotie, zoals het
B1 en de dames. Ook het G-team werd kampioen, al dacht

de KNVB daar anders over. Tot slot speelt nog een aantal
teams in de finale voor de beker. Kortom: 20102-2013 is
een zeer geslaagd en succesvol jaar geweest.
De woorden sportief succes die bij het bovenstaande
horen, zijn op twee manieren uit te leggen. Naast de
succesvolle sportieve prestaties is er ook het sportieve spel.
En dat is iets waar we bij Sportclub zeer zeker in geslaagd
zijn dit jaar. Natuurlijk valt er wel eens een rode of een gele
kaart, maar excessen hebben zich niet voorgedaan. En dat
is, dat is hier al eerder genoemd, eigenlijk even belangrijk
als het behalen van een kampioenschap. Ook de komende
jaren zal het bestuur het sportieve aspect van voetbal en
respect voor elkaar als één van de speerpunten van het
beleid blijven beklemtonen.
Al die kampioenschappen en bijbehorende feestjes,
bloemen, een rondrit met een platte kar en niet te vergeten
een lekker pilsje leveren naast een hele hoop plezier toch
ook wat vragen op. Want wie is er verantwoordelijk voor
het organiseren en in goede banen leiden van die
activiteiten? En ook: wie betaalt het allemaal? Ik merk dat
er in een aantal gevallen soms nogal makkelijk vanuit
wordt gegaan dat “het bestuur” wel zorgt voor die dingen.
Dit hoor je dan vooral achteraf. Ik als betrekkelijk nieuwe
voorzitter zou me er nog van af kunnen maken met een
hoe moet ik dat nou weten: de laatste keer dat ikzelf
kampioen werd, is al zolang geleden…..
Maar waar het me in feite omgaat, is dat men ook vooraf
bij het bestuur zou kunnen aankloppen met de vraag wie
wat gaat doen en wie wat betaalt. Dan is er duidelijkheid
en verstoort het de feestvreugde niet. Ik merk dat dit in
allerlei andere gevallen ook soms speelt. Ik wil hierbij dan
ook een dringende oproep doen. Mensen: als er dingen
spelen of als er vragen zijn, meld dit dan op tijd, zodat we
samen in overleg met de talrijke commissies die er zijn,
kunnen kijken naar een oplossing. Maar het kan best zijn
dat we als bestuur ondanks onze goede bedoelingen niet
zo open zijn als we zelf denken. Als men ideeën heeft om
tot verbetering daarvan te komen horen we dat graag. We
moeten het samen doen en het komt tenslotte allemaal ten
goede van ons aller Sportclub Westervoort!
Door: John Kemper, voorzitter
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Algemeen

Bedankt voor een

F3: een team om trots

fantastisch seizoen

op te zijn!

Ontzettend trots ben ik op het behalen van het
kampioensschap van het 1e elftal seizoen
2012/2013 en daarmee de promotie naar de 4de
klasse!
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken
om een aantal mensen te bedanken voor een
fantastisch seizoen. Allereerst alle spelers en
begeleiding, het 2de elftal en de A-jeugd voor het
inbrengen van een aantal spelers, alle supporters
zowel uit als thuis, het Clubhuis personeel/
vrijwilligers, het Bestuur, de Club van 100, BASN en
iedere ander die het 1e elftal heeft gesteund.

Hier een verhaaltje over de F3 van Sportclub Westervoort.
Aan het begin van de najaarscompetitie was het vooral
wennen aan elkaar, een team waar veel spelers elkaar nog
niet kenden. Dat was op het veld terug te zien maar
gaandeweg de najaarscompetitie wisten ze elkaar beter en
beter te vinden. Elke week ging het spel vooruit en het
team kreeg steeds meer plezier. Dit resulteerde uiteindelijk
in een plaats halverwege de ranglijst. Toen was het tijd
voor de zaalcompetitie…… hier werd het goede spel
voortgezet met veel overwinningen en dus…jawel
ZAALKAMPIOEN! Het team bleef groeien en had het
gevoel dat ze misschien ook wel eens kampioen konden
worden in de voorjaarscompetitie! Met veel strijd en inzet
werd er tot de laatste minuut geknokt om de titel binnen
te slepen. Helaas mocht het niet zo zijn en werd er de
laatste wedstrijd gelijk gespeeld waar een overwinning
nodig was voor het kampioenschap…..
Toch ben ik apetrots dat ik leidster mocht zijn van dit leuke
en gezellige team dat veel voor elkaar over heeft en voor
elkaar door het vuur is gegaan! Kanjers bedankt en veel
succes volgend seizoen!

Ik hoop dat we in het nieuwe seizoen op dezelfde
voet verder gaan!

Hartelijk groet, Bertus Nass

Door: Mirella Menting, leidster F3.

C1
De C1 heeft als promovendus een uitstekende 5de
plaats gehaald in de hoofdklasse.
Kroon op het seizoen was een geweldige 5-3
overwinning op AVW’66 C1.
Het afsluitende toernooi in Denemarken was
geweldig, de spelers en begeleiding hebben
genoten van deze ervaring.
Door: Rick Smink
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Boven van links naar rechts: Niek (trainer), Bram, Harmen, David, Joey,
Luuk, Damian (trainer)
Onder van links naar rechts: Levi, Manon, Anil en Lucas.
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cats column

Jongens van het 9e bedankt!
Harry

Voorbereiding selectie 1 - 2, 2013/2014
Zo.
Di.
Wo.
Do.

28 – 7
30 – 7
31 – 7
1–8

10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Trainings dag
Training
Training
Training

Zo.
Di.
Wo.
Do.

4–8
6–8
7–8
8–8

12.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Westervoort 1 - Elistha 1
Training
1–2
Training
1–2
Training
1–2

Za.
Zo.
Di.
Do.

10 – 8
11 – 8
13 – 8
15 – 8

16.30 uur
12.00 uur
20.00 uur
20.00uur

Westervoort 1 - A.V.W.66 1
Westervoort 2 - Elistha 2
Westervoort 1 - Zeddam 1
Training
1–2

12.00 uur
10.00 uur
uur (n.n.b.)
20.00 uur
19.30 uur

Westervoort 1 – G.S.V. 38 1
Westervoort 2 – G.S.V. 38 2
Beker
Training
1–2
Ontvangt van Dos /Kampen

Zo. 18 – 8
		
Di. 20 – 8
Do. 22 – 8
Vrij. 23 – 8

Za. 24 – 8 11.00 uur
			
Di. 27 – 8 uur (n.n.b.)
Do. 29 - 8 20.00 uur

Training
met Dos/Kampen
Beker
Training

Za./Zo. 31/8 – 1-9
uur (n.n.b.)
Zo. 8 - 9
14.30 uur	

scwestervoort.nl 

1–2
1–2
1–2
1–2

1–2

Wat een heerlijkheid, ik bedoel dus dat gele ding, dat
in de lucht zijn best doet om de aardbol op
temperatuur te krijgen. En dan bedoel ik dus ons
Nederlands stukje aardbol.
De mensen worden allemaal zo’n stuk vrolijker als de
zon schijnt, er wordt gelachen, bbq´s gaan weer aan,
terrasjes zien er weer gezellig uit en de wijntjes en
biertjes gaan ook lekker.
Terwijl ik dit allemaal schrijf, is het seizoen echt bijna
afgelopen, we hebben al wat gezellige
kampioensfeestjes gehad, er zijn toernooitjes geweest
en het kick-off weekend sluit het seizoen.
En ik hoop dat het dan ook mooi weer is voor de
activiteiten die het JAC voor dat weekend bedacht
heeft. Maar ik denk dat dat helemaal goed komt.
En na het kick-off weekend krijgen de velden weer hun
broodnodige rust, zodat het weer goed kan herstellen
voor het volgende seizoen.
En misschien wel weer een mooi voetbalseizoen met
veel kampioenen.
Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne
zomervakantie te wensen in binnen- of buitenland of
gewoon lekker in eigen tuin.
Lieve groetjes, Catherine

1–2
Beker
Competitie
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Sc. Westervoort 1 kampioen

Westervoort 1 haalt

naast promotie ook
kampioenschap binnen
Na drie seizoenen afwezigheid keert het eerste elftal weer terug naar de vierde klasse. Met
duidelijke cijfers is het kampioenschap in de wacht gesleept. Het elftal van Bob Hartemink staat
negen punten boven de tweede op de ranglijst, heeft de minste doelpunten tegen en de meeste
voor. Er werd lang niet altijd goed gevoetbald, maar het team was simpelweg een maatje te groot
voor vrijwel alle elftallen uit de competitie. “Succes zal nooit wennen”, aldus trainer Bob Hartemink.
“Het is geweldig om te mogen werken met een jonge, zeer talentvolle groep spelers zoals nu bij
Sportclub Westervoort het geval is.”

Na een ietwat stroef begin begon het eerste elftal te
draaien en werden er klinkende overwinningen behaald.
Op 14 april werd dankzij een 1-2 overwinning uit bij Socii
de promotie veilig gesteld met nog drie wedstrijden in het
verschiet. Dankzij deze overwinning werd de doelstelling
van het seizoen gehaald: promotie naar de vierde klasse.
Na een week rust en een overwinning tegen Carvium was
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ook het kampioenschap binnen, en ‘en passant’ werden
nog even twee periodetitels meegepakt.
Technisch vermogen, bereidheid voor elkaar te werken en
een prima onderlinge sfeer liggen hieraan ten grondslag.
De samenwerking binnen de technische staf is ook
uitstekend. René is een uiterst kundig verzorger, Marco
scwestervoort.nl

toonde zich zeer gedreven als grensrechter, Martijn heeft
steeds meer plezier in het samen verzorgen van de
trainingen en Bertus, met zijn ervaring als leider, verzorgt
alles tot in de puntjes. Ook de samenwerking met
keeperstrainer Ferry en de staf van het tweede elftal, Jeroen
en Michel, verloopt uitstekend.
De regionale pers toonde met diverse positieve verhalen
hun belangstelling voor de vereniging. Dat verdient deze
prachtige club ook. Inmiddels weet ik maar al te goed
hoeveel vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen lopen om
alles perfect te laten verlopen. Veel dank daarvoor!
Ik zal de laatste zijn die zegt dat alle felicitaties aan mijn
adres niet leuk zijn, maar ik ken ook de betrekkelijkheid
daarvan. Nog maar twee seizoenen geleden haalde
sportclub ook met grote regelmaat de regionale pers,

“Succes als gevolg van beleid”
scwestervoort.nl 

echter steeds op een negatieve manier. Onderlinge
verhoudingen waren slecht. Zeer goede voetballers lieten
zich in het veld helemaal gaan. Op dusdanige wijze dat
menigeen zich tijdens wedstrijden schaamde voor het
gedrag van deze spelers. Het toenmalige bestuur onder
leiding van voorzitter Gerrit Gudden heeft toen besloten
het beleid drastisch te wijzigen, min of meer naar zero
tolerance. Daarvoor had en heb ik nog steeds veel
waardering. Spelers die zich misdroegen op het veld
werden verzocht te vertrekken. Mijns inziens ligt hier de
grondslag voor het huidige succes van Sportclub
Westervoort.
Eén van de uitspraken van het toenmalige bestuur was:
“De maat is vol. Beter nu één stap achteruit om er straks
twee vooruit te zetten. De eerste stap vooruit is dit seizoen
gezet. Laten we hopen dat de tweede stap op korte
termijn kan volgen. Ik heb er alle vertrouwen in!
Door: Bob Hartemink
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De trainerspoule

De trainerspoule
Het is zondag 26 mei 2013. We kunnen terugkijken op een zeer succesvol seizoen. Ons 1e, 2e en 4e
elftal zijn kampioen geworden. Het 3e en ons zaterdagelftal wonnen de beker. Ook bij de jeugd
waren diverse successen te vieren, zoals o.a. het D1, dat kampioen werd en het B1 dat promoveerde
naar de hoofdklasse. En dan vergeet ik nog de teams die er heel dicht bij waren of los van de stand
op de ranglijst een prima ontwikkeling in het seizoen hebben doorgemaakt. Tel daar bij op dat er dit
jaar nagenoeg geen vervelende incidenten zijn geweest en we ook op dat vlak tevreden kunnen zijn.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in
volle gang. De indelingen van de spelers in de diverse
jeugdteams is nagenoeg afgerond en er wordt druk
gezocht naar trainers voor alle jeugdteams. Met een aantal
van 27 (!) jeugdteams is dit een gigantische klus. Hulde
aan de jeugdcommissie die er elk jaar weer in slaagt om de
organisatie rond te krijgen. Echter, dit wordt steeds lastiger.
Het wordt nog wel eens vanzelfsprekend gevonden dat er
een trainer voor het elftal staat, je betaalt tenslotte toch
contributie!
Zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. Ook voor
aankomend seizoen hebben we nog diverse teams zonder
trainer.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de zogenoemde
trainerspoule. Deze bestaat uit een groep trainers, die
individueel, eens in de paar maanden de woensdagtraining
van een jeugdteam op zich neemt en de zaterdag erop het
betreffende team begeleidt tijdens de competitiewedstrijd.
Dit jaar hebben we de B3 en de C4 op deze manier kunnen
helpen!!
Ook volgend jaar willen we verder gaan met de
trainerspoule. We zijn echter op zoek naar uitbreiding van
de trainerspoule. Als je graag wat wil doen, maar niet de
tijd hebt om het hele jaar 2 à 3 keer per week beschikbaar
te zijn, dan wordt dat hiermee ondervangen. Op deze
manier is de belasting ook minimaal. Ook als je niet op
zaterdag kunt, maar wel bereid bent om doordeweeks een
training te verzorgen ben je van harte welkom. Naast het
feit dat we hierdoor niet gedwongen worden om teams
terug te trekken is het nog eens erg leuk om te doen en
krijg je er veel enthousiasme voor terug. Als je geen of
weinig ervaring hebt hoeft dat geen probleem te zijn.
Binnen de vereniging zijn diverse personen die je hierin
kunnen begeleiden en ondersteunen.

Dus, ben je van mening dat dit goed bij je past en wil je
graag wat doen bij de club, meld je dan bij ons aan
(jeugdcommissie@scwestervoort.nl)
Alvast hartelijk dank!
Namens de Trainerspoule
Edwin Grob
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Algemeen

Trainerscursussen
De afgelopen twee seizoenen hebben veel
trainers tijd gestoken in het vergroten van
hun trainerskennis.
In het seizoen 2011-2012 volgden 25 trainers een cursus
techniektraining, gegeven door Cock van Dijk, in de traditie
van de koning van de techniektraining, Wiel Coerver. Deze
cursus bedroeg 4 intensieve avonden, deels achter de tafel,
maar vooral op het veld. De resultaten waren afgelopen
seizoen regelmatig terug te vinden in de gegeven oefeningen.
Dit seizoen volgden 15 trainers, ook bij sportclub, 4 avonden
een cursus pupillentrainer, gegeven door Marcel Wagenmaker.
In deze cursus werd aangegeven wat het trainingsmodel is,
dat de KNVB op dit moment voorstaat, geen rijtjes, maar
alles met weerstand, veel positiespel, en wederom
techniektraining. Hoewel de cursus gehinderd werd door het
slechte weer staken we weer een heleboel op.
Ook het komend seizoen staan er weer nieuwe activiteiten
op het programma.

Zo willen we, bij voldoende belangstelling, in het weekend
van 29 augustus een trainersweekend organiseren, waarin
we de werkwijze voor het nieuwe seizoen gestalte gaan
geven. Dit weekend zal onder leiding staan van Rolf
Oostinga (hoofd technische zaken) en Henk van der Sluis
(Technisch Jeugdcoördinator).
Ook gaat geprobeerd worden mensen enthousiast te
maken voor de cursus Jeugd Voetbal Leider, een cursus, die
iedereen gevolgd moet hebben alvorens verdere KNVB
cursussen te kunnen en mogen volgen.
Kortom: De deskundigheid van onze trainers wordt
steeds groter.
Door: Henk van der Sluis (tjcscw)

Westervoort 2 herstelt en wordt kampioen
Het tweede elftal, dat vorig jaar degradeerde
naar de vierde reserveklasse, was dit jaar
gedreven om terug te keren naar de derde
klasse. Tot in april stond het elftal florissant aan
kop van de competitie met slechts twee
verliespunten in vijftien wedstrijden. Er werd
eenmaal gelijkgespeeld tegen DVC ’26.

Het kampioenschap in kannen en kruiken, zal je denken.
Niets is echter minder waar. Op 14 april stond de uitwedstrijd
tegen DVC ’26 op het programma. Deze wedstrijd werd met
3-0 verloren. In de drie wedstrijden die volgden werd slechts
eenmaal gewonnen, tegen de hekkensluiter nota bene. Het
was zelfs zo dat het kampioenschap niet meer in eigen hand
lag.
Tot grote opluchting vervulde het verrassende DVC ’26 zijn
sportieve rol uitstekend door met 2-3 bij onze concurrent
Doetinchem te winnen. In de laatste wedstrijd, thuis tegen
Loo in de avonduren van donderdag 23 mei, kon het
kampioenschap in de wacht worden gesleept. Het werd een
zeer spannende wedstrijd die uiteindelijk eindigde in 4-4. Het
behaalde punt was genoeg om de eerste positie te behouden
en de promotie naar de derde klasse veilig te stellen.
Door: Joris

scwestervoort.nl 
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techniekkoning

Het Pupillen Techniek‐
kampioenschap 2013
Vrijdag 31 mei was de finale van het Pupillen Techniekkampioenschap 2013. Jeugdige talenten
uit de F, E en D streden de voorgaande weken om de titel en de eeuwige roem die daarbij hoort.
Er werd hard getraind om de kans op een plek in de finales binnen te slepen.
Trainers van de elftallen waren aan het begin van het
seizoen al op de hoogte gesteld van het kampioenschap,
zodat zij de pupillen konden klaarstomen om de strijd aan
te gaan. Organisator van het Techniekkampioenschap,
technisch jeugdcoördinator Henk van de Sluis, spreekt vol
lof over het enthousiasme, waarmee de trainers met de
jeugd aan de slag gaan. De teams zijn aan de slag gegaan
met circuittrainingen. Bij deze trainingen worden een paar
verschillende oefenvormen uitgezet. De teams draaien dan

14

telkens door zodat ze alle vormen tegenkomen. Door de
teams te mixen worden uitdagende trainingen voor
iedereen gerealiseerd.
Ter voorbereiding van de finales is er op vier vrijdagen een
centrale techniektraining gegeven, waaraan zo’n dertig
pupillen deelnamen. Tijdens deze trainingen werden de
spelers op de proef gesteld op het gebied van
balvaardigheid. Er werd erg hard geoefend, want de beste

scwestervoort.nl

technicus van elk team mocht naar de halve finale.
De halve finale vond plaats in de avond van maandag 27
mei. Kritische trainers beoordeelden de pupillen op hun
technische vaardigheden. De zes beste spelers gingen door
naar de finale. Dit waren Floris (F5), Stan (F1), Olivier (E4),
Mike (E1), Dani (D4) en Pepijn (D1). Alle deelnemers kregen
een mooie oorkonde, want iedereen deed goed zijn best en
het verschil was soms erg klein.
Een week later was het zover. Het was tijd voor de finale.
Niet zomaar een finale, maar de strijd om de titel
Techniekkampioen 2013. Helaas hebben twee finalisten
wegens omstandigheden moeten afzeggen. De overige vier
finalisten werden beoordeeld door vier topspelers, namelijk
Dylan Voorend (Sc Westervoort 1), Gerard Smink (AGOVV
A1/Rheden 1), Abdelilah el Malki (De Graafschap B1) en Bo
van Essen (Vitesse B2). Er werd een heel programma
afgewerkt. Er werd gedribbeld, gedreven, gepasst, gekapt,
trucs werden uitgevoerd en een partijspel gespeeld met
twee van de topspelers.

Henk van de Sluis kijkt met tevredenheid terug naar de
techniektrainingen en het kampioenschap als afsluiting.
Hij ziet duidelijke vooruitgang in de jeugd. Niet alleen in
het voetballend vermogen, maar ook in het inzicht. Het
succes maakt dat er volgend jaar vanaf september
tweemaandelijks techniektrainingen worden afgewerkt.
Aan het begin van het volgende seizoen zullen de
trainers een weekendje samenkomen. “Als ze denken aan
een weekendje rust hebben ze het mis”, geeft Henk
grijnzend aan. “Het plan is om samen invulling te geven
aan de circuittrainingen voor het komende seizoen.” Het
is een succesvol seizoen geweest waarin veel teams om
prijzen hebben gespeeld. Er zijn twee dingen die er nog
te vaak ontbreken: strijd en zelfvertrouwen. “We praten
ons een minderwaardigheidscomplex aan, en dat is
helemaal nergens voor nodig!” Vastberaden, en met een
goede afsluiting van het seizoen, kan Henk gaan
genieten van zijn welverdiende vakantie.
Door: Joris

Er kon er natuurlijk maar één de winnaar zijn. De jury had
even tijd nodig om alles bij elkaar op te tellen. “Het lag
dicht bij elkaar”, aldus Abdelilah. Uiteindelijk kwamen de
verlossende woorden. De Techniekkampioen van het jaar
2013 is… Mike! Naast de kampioensbeker, uitgereikt door
jeugdvoorzitter Marco Hensen, kreeg de winnaar ook nog
de wisselcup met de grote oren uit handen van niemand
minder dan John Kemper, voorzitter van Sportclub
Westervoort.

scwestervoort.nl 
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De blikvanger

Rick Smink
Rick, stel je zelf eens voor!
Ik ben Rick Smink 22 jaar en woon in Westervoort. Ik werk
bij de gemeente Ede, al zullen velen zeggen dat ik meer
aanwezig ben bij de gemeente. Ik voetbal in het tweede
elftal van sc Westervoort, daarnaast ben ik dit seizoen
C-coördinator geweest en ben ik sinds dit jaar bestuurslid
van de BASN.

Wat betekent sportclub voor jou?
Voor mij betekent het in ieder geval meer dan alleen maar
een voetbalclub. Het voelt voor mij als een tweede thuis.
Dat komt omdat ik er een aantal jaar ook 6 dagen in de
week was en zo veel mensen heb leren kennen. Ik was er
niet alleen als voetballer maar ook als trainer. Daarbij
voetballen veel vrienden van mij bij de club wat ervoor
zorgt dat ik me er thuis voel.

Hoe is je familie samenstelling, en zijn die ook
zo betrokken bij de club?

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?

Naast mijn vader Henk en mijn moeder Gerry heb ik nog
twee broertjes Hein en Gerard. Hein voetbalt in het eerste
elftal van Sc Westervoort en is dus regelmatig op de club te
vinden, daarnaast is hij ook de assistent-trainer van de B1.
Gerard voetbalt al vanaf de D-jeugd niet meer bij Sc
Westervoort. Via een aantal clubs waaronder TOP Oss en
AGOVV voetbalt hij vanaf seizoen 2013-2014 voor Rheden
1. Wel probeert hij als hij kan te helpen bij trainingen van
verschillende teams bij sc Westervoort. Mijn moeder geeft
niks om voetbal dus is ook niet betrokken bij de club, mijn
vader probeert waar hij kan wedstrijden van het eerste te
bekijken en volgt daarnaast sc Westervoort via internet. Hij
is al lang gestopt met voetballen bij sc Westervoort. Af en
toe voetbalt hij nog in de zaal voor het legendarische
WVHW.

Als ik de jongens van de teams die ik heb getraind moet
geloven hebben wij als begeleiding er elk jaar voor gezorgd
dat de spelers een leuk seizoen hebben. Natuurlijk hielpen
soms prestaties daar ook bij, maar belangrijker is nog wel
dat het plezier in het voetbal niet verloren is gegaan en dat
spelers het leuk vinden om als groep bezig te zijn zowel op
als rond het veld.

Voetbal jij zelf ook?
Ik heb afgelopen seizoen amper gevoetbald in het 2de
door een blessure, maar als ik er bij was, was niemand
veilig. Vanaf volgend seizoen maak ik meer tijd vrij voor het
trainen van de B1. Daarnaast probeer ik in het 9de af en
toe zelf te voetballen.

Wil je als afsluiting zelf nog wat kwijt?

“Spelers moeten het leuk vinden
om als groep bezig te zijn zowel
op als rond het veld”
scwestervoort.nl 

Ja, geniet van de zomervakantie en als deze Ballenvanger
uitkomt als iedereen al weer terug is, dan wens ik iedereen
een mooi voetbalseizoen!
Door: Catherine
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Historie

Historie van Sportclub
Westervoort
Gerda Dahm is iemand die bij iedereen die
weleens bij Sportclub komt, bekend is. Dat is
niet verwonderlijk: op de vraag wat ze allemaal
binnen onze club al gedaan heeft, volgt
hieronder een uitgebreid antwoord. Een betere
vraag met in elk geval een veel korter antwoord
was waarschijnlijk geweest, wat ze nog niet
gedaan heeft…
Als je zoveel voor een club gedaan hebt als Gerda en ook
nog steeds doet, is het boeiend om te horen wat iemand
daartoe beweegt. Ze omschrijft zichzelf als iemand die het
fijn vindt om anderen te helpen: ze is “gewoon” sociaal.
Daarbij gaat Gerda er helemaal voor als ze iets oppakt,
maar dan wel voor een langere tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit het feit, dat ze al 28!! jaar actief is bij Sportclub. Ook,
en dat is waarschijnlijk bij de meeste mensen minder
bekend, is ze al 15 tot 20 jaar vrijwilligster bij het open
luchtzwembad De Waaij. Ooit heeft ze samen met een
aantal andere moeders een handtekeningenactie op touw
gezet om ook in Westervoort een zwemgelegenheid te
realiseren. Van de gemeente kregen deze dames toen geld
om voor faciliteiten rondom het zwemmen zoals
toiletpapier en schoonmaakmiddelen te zorgen en ook de
sleutel om de toiletten te openen en te sluiten. Van deze
groep is alleen Gerda nog over, nu gelukkig ondersteund
door een groep vrijwilligers vanuit de nieuwe bewoners uit
de wijk.
Haar belangenloze inzet voor De Waaij en voor Sportclub
leverden Gerda Dahm in 2000 een nominatie en
uiteindelijk de uitverkiezing als vrijwilliger van het jaar van
de provincie Gelderland op!
Gerda is ook al 19 jaar leidster van het Dames 1-elftal. Ze
vindt dit fantastisch om te doen en het geeft haar ook veel
voldoening, waarbij ze zoals ze zelf zegt “stimulerende
kracht” is. Bij de start van het damesvoetbal bij Sportclub
was het niet makkelijk om het team draaiend te houden.
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Vanuit haar ervaring geeft ze aan dat het wat moeilijker is
om dames als team bij elkaar te houden dan mannen. In
het begin gingen mede door de beperkte omvang van de
selectie wedstrijden met 12- 0 verloren en stond het
damesteam onderaan in de 5e klasse. Toch was de lol toen
wel aanwezig. Tegenwoordig speelt het 1e damesteam in
de 3e klasse en is veel prestatiegerichter dan vroeger. Maar
volgens Gerda blijft het desondanks gezellig.
Naast haar taak als leidster begeleidt ze ook de
schoonmaker van Presikhaaf, helpt mee bij het stickeren en
verzendklaar maken van de Ballenvanger, draait maandags
kantinedienst en helpt in de weekeinden ook veel in de
kantine. Ze coördineert bovendien het schoonmaken van de
kantine en wast samen met Catherine Wisse de shirts en
reserveshirts van het 1e en 2e damesteam. Tegenwoordig
maakt ze geen deel meer uit van het bestuur (daarin was
ze inderdaad ook nog actief en stopte er (veel) tijd in),
waardoor ze nu de gelegenheid heeft de wedstrijden van
haar damesteam te bekijken. En dat damesteam en alle
zaken die om dat team spelen, beschouwt ze als het
scwestervoort.nl

hoogtepunt in haar tijd bij Sportclub. Vanuit de redactie is
daar wat verbaasd op gereageerd, omdat vooraf de
inschatting gemaakt was dat het erelidmaatschap als het
hoogtepunt genoemd zou worden. Gerda Dahm is echter
behalve nuchter ook bijzonder bescheiden en verwoordt
het zelf als volgt: “Zo’n beloning is natuurlijk erg leuk,
maar ik zat er niet echt op te wachten. Ik help mensen
gewoon graag”.
Zelf geeft ze aan dat het haar door het combineren van
zaken nog steeds lukt zo veel tijd aan Sportclub te
besteden. En natuurlijk speelt mee dat Sportclub een
gezellige club is waar veel sfeer heerst en waar bovendien
veel vrijwilligers actief zijn. Gerda geeft zelf nog een
voorbeeld van dat vrijwilligerswerk: ze bemenst samen met
anderen tijdens het carnaval de garderobe bij Wieleman en
verdient daarvoor met dit team een aanzienlijk bedrag dat
geheel ten goede komt aan Sportclub. Daarvoor heeft
Sportclub onder meer de televisie en de terrasstoelen
gekocht.
Dat Sportclub rond de 850 leden heeft, verbaast haar niet.
De kinderen van degenen die bij Sportclub gevoetbald
hebben, komen vanzelfsprekend zelf ook hier voetballen.
Daardoor krijg je volgens haar binding met een club en dat
is belangrijk. Ook in de carnavalsgroepen zijn veel leden
van ons te vinden, dat bindt heel sterk.
De ondersteuning door sponsoren is voor elke vereniging
erg belangrijk, zonder een hechte sponsorgroep (en die
heeft Sportclub gelukkig) gaat het gewoon niet meer.
Daarom hoopt Gerda ook, dat het damesteam volgend jaar
weer mee kan naar Turkije.
Als afsluiting van het interview merkt Gerda op, dat ze
hoopt dat we als Sportclub vooral sportief blijven en dat er
geen agressie plaatsvindt. In die wens kan de redactie zich
helemaal vinden!
Door: Gert
scwestervoort.nl 

Familietoernooi
1e pinksterdag 2013
Zoals ook de voorgaande jaren was er geen
twijfel om weer mee te doen aan het
familietoernooi.
De alom bekende families (Wieleman, Nass, Wanders
enz.) waren weer aanwezig om te strijden om de
grote bekers die weer een heel jaar op de schoorsteen
moeten staan om aan de rest van de familie te laten
zien hoe goed ze wel waren.
Zoals altijd was er weer een mooi en goed
programma bedacht zodat alle voorgaande vetes ter
plekke uit de wereld konden worden geholpen, het
weer was redelijk en er werd weer ouderwets strijd
geleverd tussen de families.
Door: Harry Wanders
De uitslagen waren:

Poule 1
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
4e Plaats
5e Plaats

Fam. Koenen
Fam. Snelder
Fam. De Jong
Fam. Snelder
Fam. De Jong

Poule 2
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
4e Plaats
5e Plaats

Fam. Folmer
Fam. Verbeek
Fam. Wanders
Fam. Van Burik
Fam. Wieleman 1
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B3

Een seizoen B3
In augustus 2012 begonnen de trainingen van
het B3. Een enthousiaste groep van 16 jongens
en 1 meisje stond te popelen om te beginnen.
Helaas was er voor het team nog geen vaste
trainer gevonden en werd er voorlopig alleen op
de woensdagavond getraind. Samen met Harrie
nam ik de leiding op me.

Achter van links naar rechts: Lucas, Luuk, Niels Wesley, Tom, Gilles,
Thijs, Jordi, Tim, Harrie. Voor van links naar rechts: Vincent, Nick,

Na een aantal weken was er een groep enthousiastelingen
gevonden die bij toerbeurt de B3 op de woensdagavond
training wilde geven. De trainerspoule! Edwin Grob was de
coördinator van deze groep en zorgde ervoor dat er op de
woensdagavond een trainer voor de groep stond die de
zaterdag erna ook nog de wedstrijd als coach aanwezig was.
Een groot aantal wedstrijden (en trainingen) was er meer dan
1 trainer / coach. Super!

Romano, Mark, Roel, Petra.

Dan waren er ook nog de wedstrijddagen. De najaars
competitie zullen we maar snel vergeten. We gingen wel
steeds beter spelen maar helaas eindigden we toch
onderaan in de poule. Het is toch lastig om met wisselende
coaches te werken en dan ook nog een groep van 17 kids
te hebben die er bijna altijd allemaal waren (Super
jongens!). Ook moesten we Vincent een aantal weken
Gelukkig werd er ook een trainer voor de maandagavond
gevonden. Een broer van één van onze spelers. Wij enorm blij missen omdat hij tijdens een wedstrijd zwaar geblesseerd
raakte. Gelukkig kon hij aan het einde van het seizoen
natuurlijk. Helemaal, toen bleek dat hij ook de
weer meespelen.
woensdagavondtrainingen wilde gaan verzorgen en op de
zaterdag bij wedstrijden die na 14.00 uur zouden beginnen,
aanwezig zou zijn als coach. Dit ging een aantal weken goed. De voorjaarscompetitie verliep een stuk beter. Weliswaar
verloren we de eerste wedstrijd, maar we speelden wel
Toen werd het wat drukker op zijn werk, werd het slechter
enorm leuk. Daarna speelden we nog beter. We wisten zelfs
weer en was er uiteindelijk geen trainer meer. Vlak na de
winterstop kreeg ik als leidster te horen dat hij per direct zou een aantal wedstrijden mooi te winnen. Onze laatste
wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen hebben we gelijk
stoppen met alles voor het B3. Uitdaging!
gespeeld! Uiteindelijk zijn we op een gedeelde derde
Gelukkig heb ik diezelfde avond nog een gesprek met Henk
van der Sluis en Ronald Schoonbeek gehad over de ontstane plaats geëindigd.
situatie. Al snel bleek de trainerspoule weer ingezet te
Als afsluiting van het seizoen deden we mee aan het
kunnen worden. Op de woensdagavond. Nogmaals onze
toernooi dat door Concordia Wehl werd georganiseerd. Het
dank heren!
is een leuke, zonnige ochtend geweest waar we helaas als
eerste van onderen zijn geëindigd op het toernooi. Maar
Ook Paul Bekker, trainer van de B2, mag ik niet vergeten in
wij houden ons vast aan de gedachte: “meedoen is
dit verhaal. Hij heeft een aantal weken twee teams samen
training gegeven. Ruim twintig kids alleen training geven. Dit belangrijker dan winnen!’’
ging uiteindelijk ten koste van de training van de B2 dus
moesten we op zoek naar een andere oplossing. En die werd B3 en ouders: ik wil jullie bedanken voor het leuke seizoen!
gevonden! Twee ouders, Jan Jansen en Eric Heijting, waren
bereid om op de maandagavond de training te gaan geven.
Door: Karin Klom
En zo had de B3 toch nog training op de maandagavond.
(Leidster B3 seizoen 2012-2013)
scwestervoort.nl 
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Sportclub D1
kampioen

Bovenste rij van links naar rechts: Martijn Busser,
Recai Erolan en Freddy Dahm.
2e rij van links naar rechts: Justin Croes, Antonny
Ediagbonya, Pepijn Ox, Sam Aldenkamp en
Max van der Stelt.
3e rij van links naar rechts: Maurice van der Stelt,
Ceven Slump, Milan Vigilante, Joep Gerretzen,
Jan Stuijver, Emre Erolan en Marion Vigilante.
Onderste rij van links naar rechts: Tycho Kaak,
Sanne Berentzen, Giovanni van de Sluis,
Jari Vlug en Sam Koenen.

G-team kampioen

kampioenswedstrijd
SC Westervoort G1
Het is zaterdag 20 april 2013 09:30 uur in
Westervoort. Ik kijk uit het raam en zie het
zonnetje schijnen. Vandaag staat de
kampioenswedstrijd van G-team van SC
Westervoort G1 tegen Hatert G1 op het
programma.

Vanaf dit seizoen heeft het senioren G-team een nieuwe
coach, namelijk oud-speler Martin Vente. Het G-team is
in alle jaren nog nooit kampioen geworden. Onder deze
nieuwe coach is in de vorige competitiehelft al een keer
gestreden voor het kampioenschap. Deze finale werd
helaas verloren door te veel spanning en nervositeit in
het team. Vandaag is echter een nieuwe kans om
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kampioen te worden. In de poule staat het G1-team van
Hatert op de tweede plaats met één wedstrijd minder
gespeeld. Het is dus ook voor beide teams een belangrijk
potje.
Voor mensen die niet bekend zijn met G-voetbal:
G-voetbal is voetbal voor mensen met een lichamelijke- of
geestelijke beperking. Er wordt gespeeld met twee teams
van 7 spelers en 1 keeper op een half voetbalveld. Een
wedstrijd duurt 2x30 minuten. Er wordt iedere half
seizoen een nieuwe competitie gestart, waarbij iedere
zaterdag wordt gevoetbald. Bij Sportclub Westervoort
trainen de G-voetballers elke dinsdagavond. Bij Sportclub
Westervoort hebben we een G-jeugd team (leeftijd tot 16
jaar) en een seniorenteam. Ik train samen met Martin en
scwestervoort.nl

een CIOS stagiaire de senioren. Ik gebruik vaak de
volgende samenvatting om G-voetbal te omschrijven: Bij
G-voetbal zijn de sportieve prestatie en “het gevoel” om
onderdeel te zijn van een echt voetbalelftal allebei
belangrijk. Het is dus soms huilen om de prestatie en
lachen met de spelers. Daarbij moet je naast enige
voetbalkennis ook skills hebben in veterstrikken, knuffelen
en bluffen (want enkele heren zijn veel sterker dan ik).
Ik kom rond 09:50 uur aan bij Sportclub en zoals
gewoonlijk is het hele team al aanwezig aan de koffietafel.
De sfeer is goed en er is minder spanning dan de vorige
finalewedstrijd (ervaring).
Alleen Andy en Daan zijn niet inzetbaar vandaag vanwege
blessures. De vaste fans zijn aanwezig, want zij weten
natuurlijk ook dat dit een belangrijke wedstrijd is.
De warming up vindt plaats op het trainingsveld en de
wedstrijd zal zich afspelen op het kunstgrasveld, waar het
G-seniorenelftal thuis altijd op speelt.
Het is 11:15 uur en de scheids blaast op zijn fluit voor de
start van de wedstrijd. Onze spelers lijken geen last te
hebben van zenuwen, zoals vorige keer, en gaan direct
goed van start. Enkele schoten op goal van Tom en Kevin
gaan er door goed keeperswerk niet in.
Na een kwartier spelen valt de 1-0 uit de counter gescoord
door Ricardo na een prachtige overstap/assist van Riemer.
De ontlading is groot. Er blijft goed gevoetbald worden tot
aan de rust. Direct na de rust schiet keeper Gerard de bal
uit naar Jasper, die hem onder de voet door laat slippen. De
bal wordt opgepakt door een aanvaller van Hatert, die de
bal direct naar de spits passt en de 1-1 binnenschiet. We

pakken deze tegenslag echter goed op en krijgen diverse
kansen om met 2-1 voor te komen. Superspits Ton Blokland
schiet na een pass van Ricardo in de rechter hoek, maar er
zit nog net een keepershandje tussen. Na 50 minuten
voetballen, schiet Ricardo hem van 16 meter langs de
keeper. Stand 2-1 met nog 10 minuten te spelen. Spelers
worden nerveus en vragen hoe lang nog, want ze denken
met tijdrekken de wedstrijd rustig uit te kunnen spelen.
Aanvoerder René heeft pijn aan zijn knie en kan eigenlijk
niet meer, maar van wisselen is nu geen sprake. Na enkele
spannende minuten blaast de scheidsrechter op de fluit en
het is einde wedstrijd. Je kunt wel raden wat er daarna
gebeurt: FEEST!
Spelers duiken elkaar om de nek, felicitaties, Coach Martin
gaat op de nek, de waterzak wordt op spelers geleegd,
bloemen en kussen, felicitaties door de voorzitter, teamfoto
voor de spelers en de fans, coach mee onder de douche,
etc. Na zingen, schreeuwen en douchen is het vervolgens
nog even feest in de kantine. Muziek aan en zingen maar:
Witte Broek en Blauwe Trui, We are the Champions, Waar is
dat feestje, hier is dat feestje en het repertoire van André
Hazes komt ook nog voorbij.
We hangen aan lampenkappen en in de gordijnen! Bier
vloeit rijkelijk tot laat in de middag.
Laatste dankwoord gaat uit naar de begeleiding, vaste
aanhang, sponsors en Sportclub Westervoort:
Iedereen bedankt voor jullie inzet, steun en support!
Deze gebeurtenis met het G-team is er één om nooit te
vergeten!
Niels den Boer
Trainer G-team SC Westervoort.

scwestervoort.nl 
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In de schijnwerpers

Thomas de Jonge
Interview met: Thomas de Jonge.
Geboortedatum: 03-01-1996.
Geboorteplaats: Zevenaar.

Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
“Ik moest van mijn ouders eerst de zwemdiploma’s A+B
halen voordat ik op voetbal mocht.
Die heb ik allebei heel snel gehaald want ik wilde maar één
ding en dat was lid worden bij SC. Westervoort. Uiteindelijk
was ik 6 of 7 jaar oud toen ik lid werd”.

In welk elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Alle elftallen heb ik doorlopen zoals de F4, F1, E2, D2, C2,
C1 en nu ben ik 2e jaars B1 speler”.

Op welke posities heb je gespeeld en op welke
positie speel je nu?
“Op allerlei posities zoals spits, linkshalf en nu speel ik
linksback. Volgens mij kan ik op meerdere posities wel
aardig uit de voeten en ben ik misschien wel een “Multi
functionele” speler?
Ik ben tweebenig, maar wel met een voorkeur voor links”.
Op mijn vraag of hij daarmee vergelijkbaar is met Wesley
Sneijder, begint Thomas te lachen.

Wie uit het Nederlandse betaalde voetbal zou jij
een idool willen noemen?
Thomas glimlacht en zegt meteen “Edwin van de Sar, qua
mentaliteit en professionaliteit en hij is ook nooit negatief
in het nieuws geweest. Verder heeft hij het “keepen” weer
aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd”.

Dezelfde vraag alleen nu graag een speler uit
het buitenland?
“Ook dat is eenvoudig, natuurlijk is dat Messi van
Barcelona. Al 3 jaar op rij is hij de beste speler van Europa
en hij zou zo maar je buurman kunnen zijn”.

Is het B1 een vriendenelftal of een prestatie
gericht elftal?
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“Wij zijn echt vrienden maar we willen wel winnen en doen
daar dan ook veel voor. In ons elftal is het altijd gezellig
maar als we verliezen duurt het altijd even voordat het weer
gezellig is. Dus zijn we ook wel prestatiegericht”.

Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler en
als mens?
“Rustig in het veld en positief naar mijn medespelers toe
maar dat geldt ook voor de tegenstander en verder heb ik
wel een aardige trap qua techniek en precisie. Verder
probeer ik elke dag te genieten van alles wat er die dag
weer gebeurt. Ik ben meestal vrolijk en probeer de zonnige
kant van alles in te zien en ik probeer van elke dag iets
moois te maken. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig mensen
die mij ooit echt boos hebben gezien”.

Op welke school zit je nu en wat voor een
opleiding volg je?
“Ik zit op het Arentheem college in Arnhem en daar zit ik in
Havo 5, dit jaar doe ik examen”.

Wat ga je na de Havo doen?
“Heel lang wist ik dat niet maar nu wel, ik wel namelijk
Natuurkundeleraar worden”.
Op mijn vraag waarom Natuurkunde heeft Thomas een
duidelijk verhaal. “Ten eerste heb ik een ontzettend toffe
natuurkundeleraar maar ik zie ook dingen bij een aantal
leraren, die ik niet goed vind en dat wil ik beter doen.
Bovendien vind ik het leuk om met kinderen om te gaan en
ze iets te leren. Ik moet er niet aan denken om elke dag op
kantoor te zitten en natuurkunde biedt mij ook nog eens
veel uitdagingen. Ik ben op het HAN al op een open dag
geweest en het lijkt mij nu helemaal top”.
Thomas zit nu duidelijk op de praatstoel want hij gaat vrolijk
verder. “Ik geef nu al 5 jaar training aan de jeugd en als ik
18 ben ga ik bij de KNVB een opleiding volgen voor TC 3”.
scwestervoort.nl

In de schijnwerpers
Waarom is SC Westervoort jouw club?
“Er lopen een heleboel relaxte mensen rond bij de club en
de gezelligheid sluit het eventueel presteren niet uit. Ik zie
bij andere clubs vaak allemaal gestreste mensen rond
lopen en dat is bij SC Westervoort niet het geval” en weer
lacht Thomas.

Wat is er minder aan SC Westervoort?
We hebben de afspraak dat Thomas niets over de douches
zal zeggen.
“Ik kan niets speciaals bedenken het bevalt mij gewoon
erg goed bij de club”.

Kom je nog eens in het 1e elftal?
Heel even verschijnt er een serieuze blik in de ogen van
Thomas maar al snel is dat weer verdwenen.
“Ik heb net mijn meniscus en knieband gescheurd dus het
1e jaar A1 zal ik over moeten slaan.
Van de zomer na mijn examens, word ik geopereerd en
daarna moet ik 9 maanden revalideren”.

Zoals zo vaak met blessures is ook het verhaal
van Thomas er eentje van gewoon pech.
“Tijdens een wedstrijd in de 10e minuut komt er een hoge
bal richting de achterlijn. Ik loop met mijn tegenstander
mee en Sander, onze keeper komt uit zijn doel. Mijn
tegenstander komt ten val en ik probeer er over heen te
springen. Mijn voet blijft staan en ik voelde een “knak”. Ik
heb nog geprobeerd verder te voetballen maar dat ging
niet meer. Mijn knie werd snel dik en na een MRI-scan
bleek dat zowel de meniscus als de kruisband gescheurd
waren”.

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
“Van Twan van de Sterren en Patrick van der Meij. Die twee
vond ik de ideale mix.
Toen ik van de D1 terug ging naar de D2 hebben zij mij
fantastisch opgevangen en mij het plezier in het voetballen
weer helemaal opnieuw laten ontdekken”.

“Nederland heeft een jong talentvol elftal maar het WK
komt te vroeg, met wat geluk halen we misschien de
kwartfinale”.

Heb je nog speciale dromen en/of wensen?
“Ja, ik wil graag nog eens een wereldreis maken en dan
Australië en Zuid-Amerika bezoeken, dat lijkt mij geweldig
voor een maand of 6”.

Wat doet Thomas over 10 jaar en waar doet hij
dat dan?
“Dan wil ik in ieder geval leraar Natuurkunde zijn en
misschien wel met daarbij een afgeronde opleiding Engels
zodat ik overal ter wereld les kan geven. Als dat in
Nederland blijkt te zijn, vind ik dat ook goed want mijn
ambitie is nu ‘Leraar Natuurkunde’ worden”.

Hoe zit jouw weekoverzicht eruit ?
“Buiten het feit om dat ik elke dag naar school ga doe ik
ook nog het volgende:
Maandag – Training geven bij SC Westervoort.
Dinsdag – Zelf trainen.
Woensdag – Weer training geven.
Donderdag – Weer zelf trainen.
Vrijdag – Afspreken met vrienden.
Zaterdag – Wedstrijd voetballen.
Zondag – Afspreken met vrienden en anders lekker op de
racefiets voor een flinke tocht van zo’n 50 kilometer”.

Werk je ook nog erbij?
Thomas lacht maar weer eens en zegt: “Ja op maandag en
woensdagmiddag werk ik bij de AH en op dinsdag en
vrijdagmiddag werk ik in de zorg. Ik vind het fijn om
gewoon elke dag weer van alles te mogen doen. Kortom ik
ben gelukkig, alleen nu geblesseerd”.
“Op dit moment, is mijn Havo examen het belangrijkst plus
daarbij dat ik deze week mag afrijden voor mijn auto
rijbewijs”.

“Ajax maar ik had PSV liever gezien”, aldus Thomas.

Ik wil dit interview afsluiten en Thomas bedanken voor zijn
medewerking en hem een compliment maken voor zijn
positieve houding en uitstraling.

Wat gaat Nederland doen op het WK in Brazilië?

Door: Geurt

Wie is kampioen geworden?

scwestervoort.nl 
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Aan de zijlijn
Aan de zijlijn draait dit keer om een heel andere sport dan voetbal, namelijk wandelen. Niet over van
die korte wandelingetjes, maar echt Wandelen. Lange afstanden wandelen, waar je zere voeten,
blaren en spierpijn van krijgt. Een wedstrijdje voetballen lijkt mij er eigenlijk niks bij. Er zijn twee
dames die naar de uitwedstrijden van het eerste herenelftal komen wandelen. De meeste mensen die
regelmatig komen kijken bij de uitwedstrijden kennen deze dames waarschijnlijk wel. De
wandelvedettes (zo mag je ze denk ik wel noemen) Hennie en Marga.

Hennie en Marga vertellen dat ze elkaar hebben leren
kennen via Sportclub Westervoort. Al jarenlang hebben ze
‘iets’ met het eerste herenelftal van Sportclub Westervoort.
De man van Hennie (Bertus Nass) is leider bij het eerste
elftal en de man van Marga (Fred Huet) kijkt graag naar
voetbalwedstrijden, hij bezoekt dan ook regelmatig de
wedstrijden van het eerste elftal. Zelf bekijken de sportieve
dames de wedstrijden van het eerste herenelftal graag,
zoals ze dit zelf zeggen ‘omdat wij voetbal ook erg leuk
vinden’.
De dames besloten naar de uitwedstrijden te wandelen
omdat zij trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Deze
hebben zij al twee keer eerder samen gelopen. Ze vertellen
dat ze in totaal ongeveer 75 kilometer hebben gelopen
naar de verschillende uitwedstrijden. De zwaarste
wandeling vonden ze naar de wedstrijd bij ’t Peeske
(3 maart jl.), het was toen namelijk erg koud. Ondanks de
lange winter en het koude voorjaar warmen ze zich maar
kort op in de kantine tijdens de rust, ze hebben nauwelijks
iets gemist van de wedstrijden. Overigens lopen ze alleen
heen naar de uitwedstrijden, op de terugweg stappen ze in
de auto bij de mannen, om vervolgens even bij te komen
met een drankje in de kantine bij Sportclub Westervoort.

Op de vraag wat de meest bijzondere of leuke momenten
waren die Hennie en Marga hebben meegemaakt
gedurende de wandelingen naar de uitwedstrijden, noemen
ze de momenten dat ze heel nodig naar het toilet moesten,
maar er geen toilet in de buurt was. Dan moesten ze toch
weer gebruik maken van de struikjes. Ze vertellen altijd hun
best te doen om op tijd een toilet te vinden, maar dit lukt
niet altijd. Pauzes nemen de dames regelmatig, ze eten wat
broodjes, drinken hun koffie en roken een sigaretje.
Gedurende de wandelingen gaat het over van alles, wat
deze wandelvedettes bezig houdt, zoals hun kinderen,
kleinkinderen en werk. Echter ook het weer, kleding en
‘andere domme dingen’, aldus de dames. Op de vraag of
het ook over het voetbal gaat wordt bevestigend
geantwoord. En of ze er verstand van hebben? ‘Een klein
beetje’, is het antwoord. Dat kan natuurlijk ook niet anders
na het kijken van al die wedstrijden!
Nu de zomerstop is aangebroken maken de dames andere
wandeltochten, van ongeveer 30 tot 40 kilometer, om
helemaal klaar te zijn voor het wandelen van de Nijmeegse
Vierdaagse. Hennie en Marga hebben het kampioenschap
van het eerste elftal op 28 april jl. gevierd in de kantine.
Echter ook de maandag daarop zijn ze nog doorgegaan
met het feest. Bij Bertus en Hennie thuis met verschillende
spelers en begeleiding werden er nog enkele drankjes
genuttigd. Op de vraag wat de dames nog kwijt willen
zeggen ze dat ze hopen dat het aankomende seizoen net
zo leuk wordt als het afgelopen seizoen en dat ze er zeker
weer bij zijn.

Hennie en Marga heel veel succes met het lopen van de
Nijmeegse Vierdaagse en tot volgend seizoen!
Door: Amanda

scwestervoort.nl 
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De VVCS
De Vereniging van Contractspelers, kortweg VVCS,
zal slechts bij een klein aantal leden van onze
vereniging bekend zijn. Toch bestaat deze
vereniging al meer dan een halve eeuw. Het was de
eerste Nederlandse sportvakbond. De vereniging is
in het leven geroepen om de belangen van betaald
voetballers te behartigen. Ik spreek Danny Hesp,
oud-profvoetballer en sinds 2005 voorzitter van de
VVCS, om wat meer te weten te komen over deze
vereniging.
Om te beginnen moet ik toegeven dat ik de VVCS nog niet
kende voordat verzorger van de senioren René Beerntsen
erover vertelde. Dit jaar is hij zes seizoenen actief als
verzorger bij Team VVCS, een dienst van de vereniging. De
VVCS is een Nederlandse vakbond voor betaald
voetbalspelers. De vereniging is opgericht op 1 januari 1961.
De vereniging is dus zeker niet van gisteren en kent een
uitgebreide geschiedenis. In 1965 sloot de VVCS zich aan bij
de net opgerichte internationale spelersvakbond FIFPro en in
1967 bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV),
later FNV. De vereniging heeft momenteel zo’n 950 leden,
bestaande uit werknemers van Betaald Voetbal Organisaties
(BVO’s) in Nederland en werknemers die naar het buitenland
zijn gegaan.

Na zijn revalidatie van ruwweg twee jaar, waarbij hij
dankbaar gebruik maakte van de diensten van de VVCS,
kwam hij mede door grote medische fouten niet meer op
zijn oude niveau terug en vertrok hij bij Ajax. Van 1990 tot
2005 wist hij toch een respectabel aantal wedstrijden uit te
komen in de Eredivisie en de Eerste divisie voor Sc
Heerenveen, TOP Oss, Roda JC, AZ, NEC en RBC
Roosendaal. In de seizoenen dat hij aanvoerder was kwam
Hesp ook regelmatig in aanraking met de VVCS, want die
vormt namelijk het secretariaat van de Centrale Spelersraad
(CSR). Tegenwoordig zit Danny Hesp deze raad, met vijf
spelers uit zowel de eredivisie als de Jupiler League, voor.
Hij geeft aan de VVCS dichter bij de spelers te willen
brengen.

Danny Hesp in een notendop

Diensten

In 2005 ondergaat de VVCS een rigoureuze verandering.
Onder het mom van verjonging vertrekt Theo van Seggelen
naar de FIFPro en neemt Danny Hesp zijn plaats in als
voorzitter. Hesp heeft in het verleden veel met de VVCS te
maken gehad. Op achttienjarige leeftijd, in 1987, begon Hesp
zijn carrière als talentvol betaald voetballer in de selectie van
Ajax. In die tijd werd je automatisch lid van de VVCS, maar
dat is tegenwoordig niet meer zo. Ze hielp onder andere bij
de totstandkoming van contractovereenkomsten. Zo raakte
Hesp voor het eerst in contact met de vereniging. Het lot was
hem echter niet gunstig gezind, want dankzij het gestrekte
been van Bosschenaar Fred van den Hoorn liep hij een
dubbele beenbreuk op. Tot dat moment speelde hij alle
wedstrijden sinds zijn debuut datzelfde seizoen.

Sinds de reorganisatie in 2005 breidt de VVCS het aantal
activiteiten aanzienlijk uit. Hesp stelt dat de VVCS continu
bezig is haar activiteiten aan te passen naar de vraag en de
wensen van spelers uit het betaald voetbal. Leden kunnen
aankloppen voor begeleiding op allerlei gebieden,
waaronder financiële, juridische en mentale. Louis Laros en
Patrick van Diemen begeleiden spelers tijdens hun carrière.
Ook is er een speciaal team dat zich heeft geschoold voor
schuldhulpverlening.
De VVCS heeft dus veel kennis in huis om spelers op allerlei
gebieden te helpen tijdens hun voetbalcarrière. Het kan
natuurlijk voorkomen dat spelers contractloos zijn. Hiervoor
bestaat de VVCS Sollicitatieservice, maar sinds 2004 ook
Team VVCS. Team VVCS bestaat uit contractloze spelers en
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een trainer die meestal ook contractloos is. De VVCS
faciliteert het geheel. Ze zorgt bijvoorbeeld voor een trainer,
voldoende spelers, materieel, wedstrijden tegen BVO’s en
scouts. De BVO’s zijn altijd wel bereid om wedstrijden
tegen Team VVCS te voetballen, stelt Hesp. Zo werd er
gespeeld tegen Helmond, Den Bosch en Volendam. Als
hoogtepunt noemt hij de overwinning op het eerste elftal
van ADO Den Haag in 2009. Er werd met maar liefst 4-0
gewonnen.
Sinds 2007 ontstaat de VVCS Academy. Hier kunnen leden
digitaal studies en cursussen op HBO- en MBO-niveau
volgen. De opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor
voetballers die na hun loopbaan als voetballer willen
werken aan een maatschappelijke carrière. Jaarlijks volgen
zo’n 85 leden een opleiding.
De VVCS vertegenwoordigt verder de betaald voetballers in
het algemeen door zich in te zetten bij Caoonderhandelingen. De CAO voor betaald voetballers in
Nederland wordt gezien als één van de beste wanneer hij
wordt vergeleken met de landen om ons heen. Hesp noemt
als voorbeeld dat spelers voor 100% worden doorbetaald
wanneer het contract vroegtijdig wordt verbroken.

Actualiteit
De VVCS is met de CSR nauw betrokken bij de beslissing
omtrent de toelating van teams in de Jupiler League. Een
regeling met de beloftenteams was eerder al getroffen. De
teams krijgen drie jaar om aan de door de KNVB gestelde
licentie-eisen voor een BVO te voldoen. Alle partijen zijn
uiteindelijk akkoord gegaan.

Als voorzitter van de VVCS geeft Danny Hesp voorlichting
over actuele onderwerpen, waaronder homoacceptatie
binnen spelersgroepen, matchfixing en de gevolgen die
het met zich meebrengt. Minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderzoek
ingesteld naar matchfixing en daar is ook justitie bij
betrokken. De VVCS vormt een klankbordgroep. In juli dit
jaar zullen resultaten bekend worden. Hesp geeft aan dat
het enige aanknopingspunt met Nederland tot nu toe de
Noordwijker Paul R. is. Hij zit vast in verband met een
Duitse zaak.
Danny Hesp kan met zijn team natuurlijk niet alle leden
spreken en daarom worden er met enige regelmaat
enquêtes gehouden om op de hoogte te blijven van de
meningen. Voorbeelden van onderwerpen die de revue
reeds gepasseerd zijn, zijn matchfixing, sociale en
mentale problemen, kunstgras, winterstop en de gele en
rode kaart.
In mei is overleg geweest over de gedragsregels en de kritiek
op scheidsrechters in het betaald voetbal. Sinds de
winterstop zijn de scheidsrechters de regels strenger gaan
handhaven. Uit de evaluatie blijkt dat scheidsrechters de
situatie verbeterd vinden. Onder de spelers heerst
verdeeldheid. Hesp geeft aan dat er altijd discussie zal blijven
omtrent de scheidsrechters. De vraag is of we dat wel weg
moeten proberen te halen. Zolang de normen en waarden
gerespecteerd worden mag een speler zich best uiten.
Door: Joris

Meer weten?
Er valt nog genoeg te vertellen, bijvoorbeeld over de VVCS
App, het homoacceptatieplan van de KNVB, het vijftigjarig
jubileum in 2011 en het nieuwe pand waar de VVCS samen
met FIFPro zijn intrek heeft genomen. Het gesprek met Danny
Hesp vloog voorbij en voor ik het wist was een uur
verstreken. Wil je meer weten? Bezoek dan de website vvcs.nl
of spreek René Beerntsen eens aan. Er is tevens een prachtig
boek vol historie uitgebracht ten tijde van het jubileum.
scwestervoort.nl 
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B1 promotiewedstrijd

Finale wedstrijd van B1 voor
promotie naar de Hoofdklasse
(Dit zijn de wedstrijden waarom jongens en meisjes
gaan voetballen). De zon stond met hier en daar
een wolkje stralend hoog aan de hemel, kortom
het was een dag die veel moois beloofde.
Zaterdag 25 mei 2013 te Lent bij vv. DVOL om 11.00 uur
speelde het B1 van SC Westervoort tegen het B1 van
Hatert. Hatert B1 is een ploeg met ontzettend veel fysieke
kwaliteiten, grote sterke jongemannen, die keihard werken
gedurende de volle 90 minuten.
Westervoort B1 getraind door Twan van de Sterren en Paul
Maatman, had lang uitgekeken naar deze wedstrijd, die
voelde als een 2e kans. In de competitie waren onze
jongens vergeten om direct kampioen te worden. Vandaar
dat de kans om alsnog promotie af te dwingen zeer
welkom was.

De weersomstandigheden waren ideaal voor een lekkere
partij voetbal, de mat lag er keurig verzorgd bij en beide
teams gaven een fantastische voorstelling.
Hatert B1 knokte voor elke meter en ze waren in het
begin dreigend met een licht veldoverwicht. De eerste
kans van de wedstrijd was voor Hatert maar werd
vakkundig gestopt door onze keeper.
Geleidelijk kreeg het voetballende vermogen van SC
Westervoort B1 meer grip op de wedstrijd. Duidelijk
zichtbaar was daarbij de hand van de trainers Twan en
Paul, wellicht een beetje vergelijkbaar met bij Ajax, Frank
de Boer en Dennis Bergkamp.
Positioneel en tactisch kreeg ons B1 grip op de wedstrijd
en al snel leidde dat tot een vrije trap. Vanaf de
rechterkant op ca. 20 meter afstand, krulde Jari de bal
rechts boven in de kruising. De doelman was totaal
kansloos. De 1-0 voor SC Westervoort betekende een
schok voor Hatert maar zonder het hoofd te laten
hangen, probeerde Hatert zich weer terug in de wedstrijd
te knokken.
SC Westervoort liet zich niet verleiden tot onnodige
fysieke duels, alleen als het niet anders kon stonden onze
jongens gewoon hun mannetje. Langzaam raakte Hatert
geïrriteerd en een ontzettend harde overtreding, die
bestraft werd met een gele kaart, betekende eigenlijk het
voetbaleinde voor Hatert.
Met 1-0 de rust in gaan, was een uitstekende zaak voor
het B1 en bood onze trainersstaf de gelegenheid om te
waarschuwen voor een laatste offensief van Hatert.
Helaas begon de 2e helft wat slapjes van onze kant en
Hatert drong aan op de gelijkmaker. Snel realiseerde ons
B1 zich, dat er nog 45 minuten te spelen waren en
werden onze jongens echte mannen.
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Opstelling B1
Keeper: Sander v.d. Meij.
Rechtsback: Mitchel Stokkink.
Centrale duo: Tim Hendriks en Joost Biere.
Linksback: Rutger Boevink.
Rechtshalf: Maarten Jansen.
Centrale middenvelder: Jari Folmer.
Linkshalf: Bas Pijpers.
Rechtsvoor: Miquel Hernandez.
Spits: Thimk v. Zuijlen.
Links voor: Jullius Ediagbonya.

Wissels:
Roni Atac.
Dwin Abnosiar.
Thijs v.d. Meel.
Corbin Tholense.
Damian d. Jager.

Geblesseerd:
Tim Zhan en
Thomas de Jonge.

Geschorst:
Fabian Guttierez

Er ontstond een wedstrijd tussen 2 elftallen die tot het
uiterste van hun kunnen gingen en een aantal keren
ontstonden er dan ook kansen over en weer. Tot het
moment waarop de “gouden wissel Thijs” toesloeg en de
2-0 binnen schoot. Hatert realiseerde zich, dat dit B1 van
SC Westervoort niet meer te verslaan was. Helaas
ontsierden enkele overtredingen van de kant van Hatert de
2e helft maar ons B1 bleef onverstoord voetballen met als
resultaat de overwinning en daarmee “PROMOTIE”.
Een enorme mee gereisde schare supporters van
SC Westervoort heeft ontzettend genoten van onze
jongens. Het was goed om te zien dat zowel qua techniek,
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als spelinzicht, als rust aan de bal, onverstoorbaarheid,
onverzettelijkheid, conditioneel en enorme mentaliteit zo
rijk aanwezig zijn bij dit B1 en dat belooft nog vele mooie
resultaten voor SC Westervoort de komende jaren.
Aan het eind van de wedstrijd, was niet alleen de promotie
de prijs maar ook dat er bij SC Westervoort alle
gelegenheid was om deze wedstrijd te analyseren tot in de
late uurtjes op kosten van Sportclub.
Mannen van harte gefeliciteerd met jullie promotie en
bedankt namens alle supporters voor een fantastische
wedstrijd na een spannend seizoen.
Door: Geurt
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De Stelling

“Als iemand een blunder maakt tijdens een wedstrijd
en daardoor gewisseld wordt, is het logisch dat
hij/zij de rest van de wedstrijd aan het balen is.”
Christos Lentink Kousounis
Trainer/coach Dames 1 en Technisch
Coördinator Meisjes/Dames.
Ik dacht wat een vraag zeg, iedereen
heeft zijn mening hier over. Ik zie een
wissel als een middel om de
mogelijkheid te creëren om een
wedstrijd te winnen en soms speeltijd
aan een speler te geven. Ik anticipeer
op het spel van de tegenpartij. Een
wedstrijd bestaat uit patronen die
door de menselijke eigenschappen
van de individu worden beïnvloed. Ik
zie een vraag met twee delen.
Deel 1:”Iemand die een blunder
maakt en daardoor wordt gewisseld”.
Hier ben ik het niet mee eens. Voetbal
is een spel waarin fouten en blunders
door de tegenstander worden
afgestraft. Dat is geen reden voor een
trainer om een speler te wisselen. Stel
je voor dat je dat doet als trainer,
welke zekerheid heb je dan dat je
nieuwe wissel geen blunder zou
maken? Zo werkt dat niet. Een trainer
gaat er vanuit dat zijn 11 scherpe
spelers/sters (trainingsarbeid) op het
veld staan en ongeachte hun fouten
en blunders, alles doen om de
wedstrijden te winnen. Ik start een
wedstrijd met geloof in mijn
spelersgroep en ik ga er vanuit dat ze
hun fouten en blunders minimaliseren.
Ik zorg op de trainingen (samen met
mijn assistenten) dat ze alle
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ingrediënten en zelfvertrouwen
krijgen om optimaal te presteren. Mijn
spelopvatting zorgt dat de
tegenstander meer blunders en fouten
maakt dan wij. Vergeet niet dat
zonder fouten het leven saai is en het
voetballen ook.

veranderd. Acceptatie is net respect.
Accepteren dat je gewisseld wordt.
Denk aan de belangen van het elftal.
Boos zijn en balen is normaal, laat
op de training zien wat je kunt en
overtuig je trainer dat jij de persoon
ben die in de basis moet staan.

Deel 2:”Daardoor (blunder maken)
wordt gewisseld is logisch dat hij/zij
de rest van de wedstrijd aan het balen
is”. Een lastig onderwerp. In mijn tijd
klopte dit wel. Ik vond het niet leuk
om gewisseld te worden. Ik was boos
op mijzelf en niet op de trainer.
Tegenwoordig willen spelers/sters niet
gewisseld worden. Balen doen ze
minder, maar zijn daarbij vaak wel /
ook boos op de trainer. Het spel en de
rol van de vereniging is sterk

Conclusie, fouten en blunders zijn
menselijk. De basis van de wissel
moet niet op deze feiten gebaseerd
worden. Balen na een wissel mag
zeker en dat is ook menselijk, blijf
positief de rest van de wedstrijd voor
je elftal. Blijf in je zelf kijken,
zelfkritiek en reflectie geven. Vergeet
niet dat een trainer de wedstrijd
anders ziet dan een speler/ster op
het veld en anders dan mensen langs
de lijn.
scwestervoort.nl

Frank Schoonbeek

Hans Thijssen
Er vanuit gaande dat we hier praten
over een selectie dan is het, als je het
tenminste leuk vindt om op het
hoogste niveau te spelen, logisch dat
je baalt. Het is wel van belang hoe de
relatie tussen betrokken speler en de
trainer is. Wat ook meetelt is of er
afspraken zijn gemaakt van te voren.
Wat waren de gevolgen van deze
blunder. Heb je een goede relatie met
de trainer spreek de trainer hier dan op
aan. Uiteraard niet tijdens de wedstrijd,
maar op een ander moment. Een speler
voor wie het niet uitmaakt of hij in het
1ste,2de of 3de speelt zal zich niet zo
snel druk maken om deze wissel. Er
staat mij een moment bij dat dit bij
Vitesse ook een keer gebeurde. Volgens
mij was de betrokken trainer toen Aad
de Mos. Achteraf was niemand het
eens met de handelswijze van deze
trainer, temeer ook dat deze wissel
plaats vond enkele minuten na
aanvang van de wedstrijd.

Bij doorwisselen vind ik dat een speler
mag balen. Maar zodra hij/zij het veld
weer in moet, moet je het naast je
neer kunnen leggen en alles geven
voor het team. Ook als je niet door
kan wisselen mag een speler balen.
Hierbij gaat het er wel om hoe. Ik vind
balen alleen maar goed, mits je maar
respect kan houden voor medespelers,
tegenstanders en trainers etc. Daarbij
mag en kan je geen geweld
gebruiken. Een super slecht voorbeeld
is natuurlijk Erik Pieters van PSV dit
jaar. Balen kan en is goed maar niet
ten koste van alles.

Renée Metzemaekers
Het hangt er een beetje van af of
iemand weer terug gewisseld kan
worden; bij de A1 kon dat afgelopen
seizoen gewoon en dan is het niet
zo’n probleem.
Als je door één blunder niet meer in
het spel komt, is dat wel zuur.
Iedereen mag fouten maken en hoeft
daar niet gelijk op afgerekend te
worden.
Het hangt dus ook van de context af:
was de speler al de hele tijd niet
helemaal met zijn hoofd bij de
wedstrijd, niet scherp genoeg? Dan
kan het een logische wissel zijn.
Van de andere kant, wat de context
ook is, het is weinig behulpzaam om
langdurig in je frustratie te blijven
hangen. Kijk wat je eigen aandeel is
in deze keuze van de trainer, leg je
erbij neer en revancheer je op
sportieve wijze wanneer je weer een
nieuwe kans krijgt!

Rick Smink
Iemand mag best balen na een blunder. Ik vind alleen niet dat hij of zij er de rest
van de wedstrijd kapot van moet zijn. Het is vervolgens ook je taak om weer
mee te leven met het team dat op dat moment aan het voetballen is. Het blijft
een teamsport en winnen of verliezen doe je samen en of je nou een blunder
maakt of niet, je moet je ploeggenoten weer ondersteunen.
Daarbij ben ik er geen voorstander van om iemand te wisselen naar aanleiding
van een blunder. Niemand maakt expres een fout en moet je ook in de
gelegenheid zijn om je fouten te kunnen herstellen.
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Het verhaal van het kwartaal

Voetbalshirts voor gambia
Geert Boss heeft gebruikte sportkleding van
sportclub ingezameld voor een voetbalclub in
Gambia. Hierna volgt een interview met hem.
Vertel eens wat je precies gedaan hebt?
Gebruikte voetbalshirts geregeld voor een voetbalclub in
Gambia.

Hoe ben je op dit idee gekomen?
Het idee is ontstaan door een onderonsje met een
Gambiaanse vriend, genaamd Musa, die ook van voetbal
houdt. En ik wist dus dat men bij sportclub nieuwe shirtjes
kreeg. Mijn collega-vriend vertelde mij dat ze in zijn dorp
ook een voetbalclub hadden! Maar wat ze niet hadden,
waren voetbaltenues. Zo is ongeveer mijn idee geboren om
te proberen voor hun shirtjes te regelen via Sc. Westervoort.

Wat is het doel van jouw actie?

container is uitgepakt in februari 2013. Mijn Gambiaanse
vriend is eind februari op vakantie gegaan en heeft ze toen
overgedragen aan de voetbalclub van zijn dorp Siffoe.

Om de voetbalclub in het dorp waar mijn collega vandaan
komt te sponsoren. En om voetbal een beetje te promoten
(zie foto’s).

Is er al gebruik van gemaakt?

Waar zijn ze heen gestuurd?

Hoe is er gereageerd op de actie?

Ze zijn naar Siffoe gestuurd, een dorp in Gambia waar mijn
collega (Musa) vandaan komt.

Zeer enthousiast. Ze hebben 2 dagen feest gevierd. Zie ook
de brief in het Engels.

Wie gaan er gebruik van maken?

Ga je dit in de toekomst nog vaker doen?

De jeugd van Siffoe en de voetbalclub.

Ik denk het wel maar dan wil ik proberen om broekjes,
schoenen en sokken op te sturen. Misschien kan ik dit doen
in samenwerking met sportclub. Te denken valt aan een
verzamelpunt bij sportclub of mijn huisadres voor gebruikte
sportkleding e.d.

Wie heeft je hierbij geholpen?
Mijn dank gaat uit naar: Het theoretische deel van Marco
Hensen en het uitvoerende deel van Rob Gerretzen. Ik had
de club gevraagd om 25 tenues te sponsoren, uiteindelijk
heb ik er 100 gekregen. Mijn dank hiervoor is groot.

Hoe zijn de goederen daar terecht gekomen?
Ze zijn verstuurd per zeecontainer met meerdere goederen.
In mei 2012 zijn de tenues begonnen aan de wereldreis. Na
de halve wereld rond gevaren te hebben, zijn de tenues
uiteindelijk in november 2012 aangekomen in Gambia. De
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Ja, zie de foto’s.

Wil je verder nog wat kwijt?
Graag wil ik Sc Westervoort bedanken namens mijn
collega-vriend, de voetbalclub uit Gambia en mezelf.

Groeten, Geert Boss
Door: Anne en Laura
scwestervoort.nl

Bedankbrief vanuit Gambia:
Thanking letter
Siffoe Football Club
team name - fc Orlando

Dear Sir,
We are writing this letter on behalf of our entire
club in Gambia. The purpose of writing this letter
to you is to thank you for your kind gesture. That
is the jerseys you send for us, we are very happy
to receive the jerseys from Musa, which shows
that you are kind. Helping people is also part of
promoting football in Africa, may God have mercy
on your club and grant them many victories.
It was very nice to receive the jerseys from Musa
and we also took some pictures with the jerseys. I
hope you have seen the pictures. Actually we
cannot show our happiness because we cannot
even tell the amount of happiness we got for you.
We are also praying that our relationship will
never end. We are sure God will bless your club
as you continue to show your kindness and we
will never stop praying for you as that is the only
thing we can do. In our place here we don´t have
access to internet and that is somehow difficult
but we will try as much as possible to
communicate with you in case of any
development about our club. If there is anything
you want to know about the club, please contact
us, we will be ready to tell you as you want it.

Thank you for your kindness we are very grateful
to you

scwestervoort.nl 
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Staand van links naar rechts:
Filip Nedic, Jaden Bouhuys,
Joy Bouhuys (trainer),
Quinten Vroon, Melissa
Degen, Rob Manheim
(trainer), Anouk Janssen
Zitten van links naar rechts:
May-Britt Veen, Shawn
Vroon, Feline Mes
Op de foto ontbreken Sem
Termijn en Wouter
Schuiermanni (trainer)

De talenten van
SC Westervoort F7
De F7 is het jongste team van Sportclub
Westervoort. Dit team is na de winterstop
opgericht en staat onder leiding van de trainers
Wouter Schuiermanni, Rob Manheim en Joy
Bouhuys. Het is een gemengd team met daarin
5 jongens en 4 meisjes.

Quinten Vroon
Quinten is onze topscorer en betrokken bij bijna alle goals.
Hij kan zijn tegenstander makkelijk passeren en is een
echte dribbelkoning. Ook heeft hij een schot dat
onhoudbaar is voor elke keeper.

Shawn Vroon
De eerste wedstrijden van het seizoen werden vaak met
ruime cijfers verloren. Zo verloren we onze eerste wedstrijd
met 8-0 van de latere kampioen SC Bemmel F10. Ondanks
de nederlagen bleef iedereen positief en met veel plezier
voetballen en werd elke goal met veel gejuich gevierd.
Gedurende het seizoen begon de ontwikkeling van de
spelers en speelsters van de F7 duidelijk merkbaar te
worden. De individuele ontwikkeling werd duidelijk
zichtbaar in het beter dribbelen, passen en schieten van de
bal. Ook werd er steeds meer overgespeeld en bleef
iedereen beter in zijn/haar positie lopen waardoor we als
team beter en beter werden. Uiteindelijk wist de F7 gelijk
te spelen tegen Arnhemse Boys F10 en VVO F4. Daarnaast
werd er uit bij RKHVV een mooie 3-2 overwinning behaald.
Hierbij een korte omschrijving van alle teamgenoten:
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Shawn is onze alleskunner. Als hij keept dan houdt hij alles
tegen en als ie verdedigt pakt hij alles af. Hij gaat zelfs mee
in de aanval en scoort ook nog regelmatig. Shawn’s
overzicht zorgt vaak voor onze dodelijke counters.

Melissa Degen
Melissa is onze verdedigende rots in de branding. Na jaren
van mannelijk talent uit de familie Degen is het nu tijd voor
een dame bij Sportclub Westervoort. Samen met haar
vriendin Anouk vormt ze een sterk verdedingsduo.

Anouk Janssen
Anouk is de snelste verdediger uit ons team. Als meisje is
ze sneller dan alle tegenstanders en pakt ze van iedereen
de bal af. Tussendoor doet ze soms nog even haar haren
goed en dan gaat ze weer verder.
scwestervoort.nl

F7

Sem Termijn

Jaden Bouhuys

Sem is onze keeper en is zo dapper als een leeuw. Het
maakt niet uit hoe hard de tegenstander schiet, want Sem
springt er gewoon voor. Daarnaast kan Sem de bal enorm
hard naar voren punteren.

Jaden is de nieuwe nummer 7 van Sportclub Westervoort.
Hij speelt in de aanval of op het middenveld. Jaden is een
van de snelste spelers van het team en probeert altijd goed
over te spelen naar andere kinderen die vrij staan.

May-Britt Veen

Filip Nedic

May-Britt is onze kleine, felle pitbull op het middenveld. Al
is de tegenstander twee keer zo groot, May-Britt gaat het
duel gewoon aan. Zo klein als ze is, zoveel lef heeft ze ook.
May-Britt durft namelijk ook al goed te koppen.

Filip is de meest leergierige speler van het hele team. Hij
speelt op het middenveld of in de verdediging en wil altijd
alles tot in detail weten. Soms heeft hij wat extra stimulatie
nodig, maar hij is altijd vrolijk en heeft veel plezier in het
spelletje.

Feline Mes
Feline is van afstand altijd al te herkennen aan haar mooie
roze kleren. Ze is de toekomstige Anouk Hoogendijk en
speelt op het middenveld. Daarnaast is ze gezegend met
een fabelachtig balgevoel en een fluwelen techniek waar
de meeste jongens jaloers op zijn.

Door: Joy Bouhuys

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

scwestervoort.nl 

39

Horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1
Jij en je medesteenbokken worden door Harrie
Bochoven van het veld gejaagd.
Waterzak | 20-1 tot 18-2
Jan van Wijnen blijkt in Westervoorts wonderwater te handelen. Doe er je voordeel mee!

babycorner
Thijs
Hierbij Thijs, geboren op 1 maart.
De lengte was 47 cm en het
gewicht 3100 gram.
Thijs is zoon van Tommy
Pauwelsen (hij voetbalt in het 6e)
en Jolien.

Vissen | 19-2 tot 20-3
Als keeper moet je telkens de bal uit het netje
Vissen.
Ram | 21-3 tot 19-4
Ram die bal op goal!
Stier | 20-4 tot 20-5
Het balletje kan raar rollen… Maar niet op het
kunstgrasveld!
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
Frank en Ronald, Edwin en Remco, Bas en Jos.
Duidelijk toch?
Kreeft | 21-6 tot 22-7
Op vakantie doe je je sterrenbeeld eer aan. Insmeren
dus!
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Je bent Bertus Nass zeer dankbaar voor het
retourneren van een lang verloren bal.

Een drieling

Oud Sportclub speler Richard van Workum (nu SV
Loo) en Yvette Jansen hebben op 2 mei een drieling
gekregen, Luuk, Isa en Fee.
Opa Theo (dikke Theet) is uiteraard zeer trots!

Maagd | 23-8 tot 22-9
Houd er rekening mee dat vanwege het belabberde
zomerweer de competitiestart in de winterstop
wordt gespeeld.
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
Wie are the champions? Wie are the champions?
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Met nieuwe kicksen ben je weer helemaal in je
nopjes.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Venus schuift achter Mars en dan weet je het wel!
Of zoiets…
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puzzel

Vind jij de vijf
verschillen?

Oplossing van de vijf verschillen:
1. Rechter oor verdwenen, 2. F op shirt gespiegeld, 3. Rechtervoet badslipper, 4. Veter van schoen
achter rechtervoet is weg, 5. Embleem van champions league in Robbens hand is gespiegeld.

scwestervoort.nl 

Jaren
Prijs
Kampioen
Schaal
Feest
Punten
Biertje
Bal
Winst
Kans

Oplossing puzzel:
Sc Westervoort kampioen

Sportpark
Naederhuyse
Vereninging
Sportiviteit
Prestatie
Inzet
Trainen
Volhouden
Geloof
Supporters
Bloed
Zweet
Tranen
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column Frank arends

A109

I

k had me er op ingesteld dat het wel eventjes kon duren.
Het was ook niet niks waar ik om vroeg. Op dinsdag
23 april nam ik de middag vrij en ging ik er ontspannen
op de fiets naar toe. Het was mooi weer dus iedereen was
vrolijk. De vogeltjes floten en de tranen en het snot van de
hooikoorts liepen me over het gezicht. Maar goed dat mocht
de pret niet drukken. Het was immers een prachtige dag.
Onderweg zwaaide ik eventjes naar het schooltje van Sanne
en Nienke in de hoop dat ze een glimp op zouden vangen van
mijn verschijning.
Doordat de ramen zo donker zijn kon ik niet zien of ze mij
hadden gezien.
Ik fietste een stukje verder en zag een groepje jongeren
gezellig bij elkaar staan. Het waren 6 “pubers’ van ongeveer
een jaartje of 14. Ze hadden allemaal een grote koptelefoon
op en keken zeer geïnteresseerd naar hun mobieltje. Eigenlijk
was er tussen hen helemaal geen gesprek dus dacht ik:
waarom spreken ze dan met elkaar af?
Het is natuurlijk gek wanneer ik over vroeger praat, maar wat
ik me herinner is dat wij ook altijd met vriendjes afspraken.
We gingen dan voetballen (met Bart), tennissen (met Frank)
of “hekje springen” bij Graadje en Rein (met Remco).
Helemaal geen telefoon, helemaal geen koptelefoon, niet
sms’en over hoe laat, niet Whatsappen over wat we gaan
eten, niet op Facebook zetten dat Remco over het hekje
flikkerde, niet Twitteren over het feit dat ik van Frank won
met tennissen, niet de mail checken, niet de voetbaluitslagen
checken, geen Wordfeud, geen WordOn..... nee gewoon
alleen maar WIJ en niemand anders!
Ik vervolgde mijn weg en kwam langs het huis van meneer en
mevrouw Van Kempen. Ik reed voorbij zonder tegen hun auto
aan te fietsen en zonder met stifttanden verder door het leven
te moeten. Een minuutje later was ik er! Eindelijk! Het was
rustig en eigenlijk heel erg ongezellig. Maar goed het voordeel
daarvan was dat ik snel weer terug naar huis kon fietsen en
waren alle problemen in één keer opgelost! Want hoe mooi de
dag ook was, ik had nog steeds een gigantisch probleem waar
alleen deze mensen mij mee konden helpen!
Ik ging rustig zitten en wreef een beetje heen en weer over mijn
mobieltje. Tja, als je alleen bent en je moet wachten dan vind ik
dat je wel even rustig kunt Whatsappen, Wordfeuten..... etc.
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Ja, daar kwamen de eerste mensen binnen, wordt het toch
nog gezellig dacht ik. Het werd drukker en drukker, het leek
wel kermismaandag. Langzaam aan kwamen de gasten
binnendruppelen. Omdat ik als eerste aan de beurt zou zijn,
kon ik niet echt van de grote drukte genieten en nam ik niet
de moeite om met iemand te praten.
Het belletje ging, een man stond op en meldde zich! Jammer
ik was nog niet aan de beurt.
Daar ging het belletje weer. Nu stond er een vrouw op ook zij
meldde zich netjes. Ondanks dat ik vrij had genomen om als
eerste te zijn, waren er toch al een paar mensen voor mij aan
de beurt geweest. Goed, dus ging ik maar weer even rustig
zitten.
Ik sprak gezellig met Suzanne Alofs over koetjes en kalfjes, zij
was inmiddels ook al binnengekomen.
Ja hoor, daar ging hij weer..... ”de bel” .....ik keek en sprong
op..... helaas, weer niet.
Om mij heen waren alleen nog maar mopperende, snuivende,
hoestende en kuchende mensen! De sfeer werd wat
grimmiger, terwijl het juist zo’n leuke dag had moeten
worden. Eindelijk na 15 minuten fietsen, 50 minuten wachten
kwam het verlossende woord: “A109”
Ik stond op, kondigde me aan met de woorden: “18 maart
1979”. “Helaas meneer Arends, uw hooikoortstabletten zijn
niet voorradig, om u tegemoet te komen sturen we ze naar de
“Vredenburg” waar u ze na donderdag kunt ophalen”
Fijne vakantie en wellicht tot ziens bij de Apotheek.
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

selectie 2012 | 2013

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

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

