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Een nieuw seizoen is van start gegaan en er wordt weer gestreden om de 
kampioenschappen. De redactie wenst alle teams daarbij veel sportiviteit 
en succes toe.

Daar de redactieraad onlangs weer van samenstelling is veranderd, stellen 
alle redactieleden zich in dit nummer aan u voor.

De foto´s voor de voorzijde, middenposter en selectie zijn gemaakt door 
Arjen Biere, onze redactiefotograaf.
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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 t/m 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 mooie weer houdt maar aan en had ik het de 
vorige keer in mijn Ballenvanger-column over een 
uitblijvende lente en een vroege herfst, nu lijkt het 
erop dat er geen einde aan de zomer komt. Wat 
wel weer gewoon volgens de kalender is 
opgestart, zijn de voetbalactiviteiten op ons 
sportpark. Vanaf begin augustus wordt er weer 
volop getraind en worden er oefen- en 
bekerwedstrijden gespeeld. Ook de Ballenvanger is 
weer begonnen met het inzamelen van kopij voor 
hun nummer. En omdat onze tweede 
penningmeester de uitdaging niet heeft durven of 
willen oppakken om ook eens de column van de 
voorzitter te vullen, ga ik een poging doen om wat 
aan het papier toe te vertrouwen.

Het is al een drukke augustusmaand geweest. We 
hadden gelukkig weinig last van transferperikelen: 
de trainers van het eerste en het tweede zijn 

gebleven en er zijn maar weinig selectiespelers weggegaan. 
Er is zelfs een groep mannen bijgekomen. Sommigen van 
buiten, maar ook een paar vanuit het A. Door vakanties en 
blessures is het allemaal nog niet helemaal duidelijk wie 
uiteindelijk waar komt te spelen, maar ik heb er vertrouwen 
in dat dat allemaal goed gaat komen. Ook de 
jeugdcommissie is er weer in geslaagd om alle spelers 
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ingedeeld te krijgen en is er gelukkig nog maar een enkele 
vacature voor trainer of leider. En nu met de hele club op 
naar een nieuw sportief jaar!!

Hoogtepunt tot nu toe in de voorbereiding van het eerste 
elftal was de wedstrijd om de Westervoortcup tegen AVW 
’66. Bertus Nass (elftalleider) en Wim Pol (trainer van AVW en 
oud-trainer van Sportclub) hadden het idee om de oude 
dorpsderby weer in ere te herstellen. Beide besturen waren 
enthousiast en zijn aan het organiseren gegaan. Er werd 
contact gezocht met het Westervoort in Bewegingbestuur en 
ook zij reageerden positief. Het resultaat was er naar: op  
10 augustus kwam een groot aantal toeschouwers kijken 
naar de wedstrijd die uiteindelijk in een nipte overwinning 
voor AVW eindigde. Zij kwamen hiermee in het bezit van de 
cup, die ze volgend jaar in augustus op het eigen terrein 
gaan verdedigen. Het begin van een, hoop ik, mooie traditie! 
Belangrijker nog dan de uitslag was het saamhorigheids-
gevoel tussen de organisatoren van de beide clubs. In deze 
economisch slechte tijden waarin samenwerking richting 
bijvoorbeeld gemeente steeds noodzakelijker wordt, is met 
het organiseren van deze wedstrijd opnieuw duidelijk 
geworden dat de rivaliteit tussen beide clubs vooral een 
gezonde sportieve rivaliteit is. Het besef is er dat we elkaar 
op andere gebieden nodig hebben en daar waar nodig elkaar 
moeten helpen en bijstaan. Mooi is ook dat we door een 
loterij rond de wedstrijd een kleine duizend euro hebben 
binnen gekregen voor een beamer voor het Orakel, een 
woonvorm voor mensen met een lichte verstandelijke 
beperking, die eind december in het nieuwe zorgcomplex 
achter AVW komen te wonen. Hierbij wil ik nog eens 
benadrukken dat we van een groot aantal mensen en 
bedrijven prijzen en geld hebben gekregen.

Na deze wedstrijd stond het volgende spektakel op het 
programma: Zomer in Gelderland. Hierbij bleek weer eens 
hoe we met allerlei verenigingen, scholen en de gemeente uit 
ons dorp samen iets moois neer kunnen zetten. En mooi om 
te zien dat de Sportclub Westervoort voorzitter als het echt 
nodig is best hard kan lopen…..

Door: John Kemper, voorzitter



Algemeen
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Ook Sportclub Westervoort 
was op de jaarlijkse 
braderie aanwezig. Het 
was op deze zomerse 
vrijdag weer gezellig druk. 
Hier staan Gerda Dahm en 
Niek Huuskes voor de 
kraam namens Sportclub. 
De kleinste jeugd kon 
naast de kraam kegels 
proberen om te schieten 
en daarmee leuke prijsjes 
winnen.

westervoort in  beweging

speeltuin
Deze speeltuin is aangeboden door de leden van 
de club van 100 en gerealiseerd door de VUT-ploeg, 
die daar erg druk mee is geweest. 
Hierbij wat foto impressies.



cats column
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rolf oostinga

Zo, en daar is ballenvanger nummer 1 van het nieuwe 
seizoen alweer.  
Kunnen we weer met frisse moed aan een nieuw 
voetbalseizoen beginnen, nieuwe teams, misschien wel 
nieuwe trainers. Allemaal heel veel succes!!! 
Op het moment dat deze op de deurmat valt, hebben 
we natuurlijk al een poosje gevoetbald.
We gaan er met zijn allen weer vol tegen aan.
Maar ook tijdens de zomervakantie gaat het op 
sportclub wel gewoon door, er wordt hard gewerkt 
door de VUT-ploeg .
Buiten op het terrein zijn er mooie paadjes aangelegd 
langs de velden, er worden dug-outs gemetseld langs 
veld 3. De speeltuin is compleet vernieuwd, aan de 
buitenkant is het houtwerk geschilderd, en noem maar 
op. Het ziet er allemaal weer mooi uit. Binnen  wordt 
er een extra kleedkamer gerealiseerd in de voormalige 
Bart Weiss-bespreekkamer.
En zo zijn er nog meer mensen die tijdens de 
zomerstop niet stil hebben gezeten en op sportclub 
binnen en buiten druk zijn geweest.
Even nog een huishoudelijke mededeling. Wat betreft 
de achtergebleven spullen van het kick-off weekend, er 
staat nog een vuilniszak vol, er is al een kijkavond 
geweest en daar zijn wel twee ouders op af gekomen.
Dus kijk thuis even wat je nog mist.
Rest mij nog een ieder een heel fijn voetbalseizoen toe 
te wensen !!

Door: Catherine

Wist u dat onze huidige A1 trainer en hoofd 
technische zaken in het verleden op Quick 
voetbalschoenen heeft gevoetbald? 

Hier is het bewijs, een prachtige advertentie 
(krantenknipsel) met daarop de naam van Rolf Oostinga, 
voetballer van G.V.A.V., de voorloper van FC Groningen. 
Samen met andere bekende voetballers uit die tijd zoals: 
Velibor Vasovic, Sjakie Swart, Henk Wery, Jan van Beveren, 
Theo Laseroms, Charly (Henk) Bosveld, Martin Koeman (de 
vader van).
Hij schijnt ook nog gevoetbald te hebben met de snor, 
Johan Derksen.

De vader van Rolf (Henk) was in vroeger jaren de 
legendarische voetbalverslaggever van district noord 
(Groningen) met clubs als Velocitas, Be Quick en GVAV.  
(red.)



BlikvAnger

riny weiss
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Hallo sportclubleden, 
Mijn naam is Riny Weiss, ben geboren op 7 september 
1947 en door mijn man, mien Bartje met een blauwwit 
hart, sinds 1968 betrokken bij sportclub, er was altijd werk 
aan de winkel, b.v. keuringsgeld ophalen en borden voor 
toernooien maken.
Het helpen met de kantine, poetsen bij Tiny, het 
schoonmaken van de kleedkamers met Thea Klinkenberg en 
Mary Weyers, de cursus jeugdbegeleiding, trainen van 
pupillen en 10 jaar kledingverkoop van sportkleding met 
Wim Stevens als voorzitter, was een geweldige tijd. Tweede 
hands voetbalschoenen verkopen en van de korting op 
sportkleding een speeltuin voor 1500 gld realiseren. Nu na 
20 jaar kunnen wij met de club van 100 de kinderen 
opnieuw plezier bieden.
Mezelf voorstellen hoeft eigenlijk niet.
Ik denk dat de leden me wel kennen, ik ben altijd bezig 
geweest om er voor sportclub het beste van te maken.
Denk aan de aanschaf Sinterklaas- en Pietenpakken. De 

Sinterklaasoptredens deden we met veel plezier, evenals 
pupillenweekenden. Uitstapjes dames, met bezoek aan 
Ajax-, Feyenoord- en P.S.V. stadions en Volendam, alles was 
plezierig.
Bart begon in het jeugdbestuur, vergaderingen waren hier 
in huis, dit is niet op een a4tje uit te leggen. Toen onze 
zoon Ronald ging voetballen, of alleen even een goaltje 
maakte in de wedstrijd, kwam ik erachter dat je in je vrije 
tijd altijd wel wat kon doen in het belang van sportclub. 
Heb er een goed gevoel over dat voor Bart de sporttas 
altijd klaar stond om onverwachts een wedstrijd te fluiten, 
als er effe geen scheids was.

Wat betekent sportclub voor jou?
Positief blijven, kijken wat er nog vooruit kan, o.a. dus 
onderhoud aan gebouwen en opknappen van kleedkamers. 
Na het verlies van Bart begon ik gelijk nadat ik met 
pensioen ging op woensdag bij de VUT-ploeg. Dit was Bart 
zijn verzoek, en hoe moeilijk soms ook, er is zoveel te doen, 

Riny, stel jezelf eens voor.
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dus probeer ik het iedere woensdag weer opnieuw een 
beetje schoon te krijgen. We hebben Hans, die alles schoon 
spuit. Maar mensen, kom gerust langs op woensdag om 
een idee te krijgen, wat er voor komt kijken om alles op de 
rit te krijgen. 
Het is het plezier, dat iedereen eraan heeft, waar de VUT-
ploeg het voor doet. Onderschat het niet, er is heel veel te 
doen.

Hoe is de gezinssamenstelling?
In 1968 getrouwd met Bartje Weiss, en twee kinderen 
gekregen. Dochter Patricia, met zoon Lars en dochter 
Merel, die beiden hebben gevoetbald. Zoon Ronald met de 
kinderen Fleur, Sem en kleine Finn. Sem voetbalt sinds kort. 
Ronald gaat de kleintjes trainen en begeleiden. Ook 
Patricia was leidster bij Lars.

Wat heb je in de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Veel, heel veel. Denk aan Gerrit v.d.Velden die zoveel 
rommel opgeruimd heeft om en op de velden, het zou toch 
een kleine moeite moeten zijn om het in de prullenbak te 
gooien.
De VUT-ploeg doet zijn werk o.l.v Edwin Stevens, die zich 
voor 120% inzet met ondersteuning van Boy Bischoff.
De VUT-ploeg - Ben en Piet vanaf de start- is elke 
woensdag in de weer met o.a. het verzorgen van de velden 
door Willy maaiwerk, Harry op de tractor en Martin als 
grassoloog, de waterpas mag langs de kantjes. Andere 
werkzaamheden worden gedaan door Peter (puttoloog) 
ZZP´er, Bennie electroloog, Bertus lijnrechter en handig in 
alle klussen, Wielly, Gerard, Bart, Rob Lassoloog en alle 
andere vrijwilligers. Ook ben ik trots op Rob en Anita 
Pronk, inkoop- en verkoopleiders van de kantine.
Alle leden, vrijwilligers wens ik vooral gezondheid en 
plezier bij Sportclub.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
 Ja, alle vrijwilligers zijn belangrijk, zonder hen kan een 
club niet bestaan. 
Wie je bent of wat je doet, bedenk één ding: 
Wat je met liefde doet, gaat altijd goed.

Door: Catherine en Riny Weiss

Activiteiten 2013 - 2014

4 december 2013 Sinterklaasfeest  (JAC)

23 december 2013 Oliebollencup 2013 (JAC)

24 en 25 januari 2014 Bingo movie avond (JAC)

19 januari 2014 12.00 – 14.00
 Snerttoernooi (Sc W’voort 9)

16 april 2014 Schoolvoetbal groep 5/6

16 mei 2014 School Sportdag   
 (basisscholen W’voort)

17 mei 2014 8.30 – 15.30 F-E Toernooi

24 mei 2014 C 1 / 2 Toernooi
24 mei 2014 17.00 – 19.30
 Spiegeltoernooi 

31 mei 2014 G-Team Toernooi

1 juni 2014  Onderling Toernooi

8 juni 2014 1e Familietoernooi

9 juni 2014  2e Wagenbouwerstoernooi 
(Carnaval)

13 t/m 15 juni 2014 Pupillenweekend (JAC)

Techniektraining Jeugd 2013 - 2014

25-10-2013 Techniektraining Jeugd
08-11-2013 Techniektraining Jeugd
22-11-2013 Techniektraining Jeugd
07-02-2014 Techniektraining Jeugd
21-02-2014 Techniektraining Jeugd
14-03-2014 Techniektraining Jeugd
28-03-2014 Techniektraining Jeugd
11-04-2014 Techniektraining Jeugd
09-05-2014 Techniektraining Jeugd 1/2 finale
16-05-2014 Techniektraining Jeugd finale

AgenDA
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gerrit guDDen
In de rubriek “Historie” van de Ballenvanger worden mensen 
geïnterviewd, die een lang Sportclubverleden hebben en zich meestal 
ook als vrijwilliger voor de club hebben ingezet. Daarom is het ook 
logisch dat deze keer met Gerrit Gudden gesproken wordt, die op velerlei 
manieren al sinds een vijftiental jaren voor Sportclub actief is. Daarbij 
kennen de meeste mensen hem waarschijnlijk vooral als voormalig 
voorzitter en boegbeeld van de club.

Tijdens het interview met Gudden wordt al heel snel 
duidelijk, dat hij inderdaad een bezig en vriendelijk mens is: 
zo omschrijft hij zich namelijk zelf en vooral dat bezige 
aspect wordt tijdens het gesprek verduidelijkt. 
Naast zijn activiteiten voor Sportclub, die hierna uitgebreid 
aan bod komen, is hij in de jaren ’80-’90 bijvoorbeeld 9 
jaar gemeenteraadslid in Westervoort geweest (en is 
momenteel ook weer actief lid van de PvdA). Verder is hij 
nog steeds bestuurslid van de Stichting Promotie 
Westervoort en bestuurslid van de Stichting de Goede 
Doelen Westervoort/Duiven. Ook is hij als bestuurder 
betrokken geweest bij het jeugdwerk in de gemeente 
Westervoort, de Stichting Openbare Bibliotheek 
Westervoort en de Stichting Cultuur Manifestaties 
Westervoort. In 2012 heeft hij de Stichting WESP 
(Westervoortse Evenementen en Speciale Producties) 
opgericht. Verder mag niet onvermeld blijven, dat hij nu 
ook zijn sporen verdient, soms als oppas voor, maar vooral 
als supporter van de kleinkinderen! Tenslotte is hij ook nog 

steeds als sporter actief: hij loopt twee keer per week  
10 kilometer en speelt als recreant badminton.
Deze indrukwekkende opsomming maakt duidelijk, dat de 
karakterisering “bezig” zeker terecht is!

Gerrit Gudden is min of meer toevallig bij Sportclub verzeild 
geraakt: zijn 2 dochters hadden allebei verkering met 2 
voetballers van Sportclub (die inmiddels schoonzoons zijn) 
en dus ging Gudden ook bij wedstrijden kijken. Na een tijd 
werd hem gevraagd om zelf ook actief voor de vereniging 
te worden. Dat wilde hij wel, aanvankelijk als interim-
bestuurder met als missie de communicatie te verbeteren, 
later als secretaris en penningmeester en tenslotte als 
voorzitter. In die tijd is Sportclub gegroeid van 400 naar 
ruim 850 leden! Belangrijk volgens hem zijn daarbij een 
goede organisatie en accommodatie en dat betekent dat je 
keuzes moet maken en voor die keuzes ook draagvlak moet 
vinden. Achter die keuzes stond en staat hij nog steeds. 
Na 10 jaar voorzitterschap van Sportclub vond Gudden het 
tijd plaats te maken voor nieuw bloed en nieuwe ideeën. 
Sinds die tijd bekleedt hij het voorzitterschap van de 
Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse, de stichting 
die de accommodatie van Sportclub beheert en exploiteert. 
Gezien de financiële en fiscaaljuridische achtergrond van 
Gudden en niet te vergeten zijn grote netwerk een vrij 
logische vervolgstap. 

Het “Sportclubgevoel” bij hem is daarnaast van nature 
aanwezig door zijn bij Sportclub actieve schoon- en 
kleinzoons. Daardoor ziet hij nu ook binnen zijn eigen 
familie het  fenomeen van hele generaties, die met de club 
verbonden zijn. 
Tijdens zo’n lange periode bij een club maak je natuurlijk 



column pelle

veel mee. Gudden beschouwt de ellendige periode met het 
1e elftal met bijzonder vervelende incidenten als 
dieptepunt, waarbij je als bestuur maar één ding kunt 
doen: de rotte appels verwijderen. Gelukkig staan daar de 
nodige hoogtepunten tegenover:  met name het op peil 
krijgen van de accommodatie, die het niveau van een 4e 
klasser zeker overstijgt, maakt hem blij. Daarnaast is hij 
bijzonder trots op het kunstgrasveld. Dat kunstgrasveld (en 
ook dat van AVW) zijn volgens hem toch mede door hem 
gerealiseerd.

Sportclub ziet hij nog steeds als een dorpsclub met alle 
charmes die je bij een dorpsclub kunt verwachten, waar 
zoals gezegd zeker de verankering binnen verschillende 
generaties bij hoort. Naast de altijd bewaard gebleven 
goede sfeer is de afgelopen tijd echter ook het 
voetbalniveau opgekrikt. Niet alleen de promotie van het 
1e getuigt daarvan, ook de ontwikkeling van de jeugd en 
het technische kader laten dat zien. Sportclub is daarmee 
op de goede weg naar boven. Belangrijk in die 
ontwikkeling is volgens hem wel, dat Sportclub in staat 
blijft voldoende vrijwilligers te mobiliseren. 
Verder is de hele structuur van de vereniging met onder 
meer een business club en de al eerder genoemde Stichting 
Exploitatie Sportpark Naederhuyse geprofessionaliseerd. 
Sportclub is daarmee klaar voor de toekomst, de nieuwe 
structuur voldoet zeker aan de verwachtingen die aan het 
begin geformuleerd zijn. Daarmee is de club vooral in staat 
voetballers meer te bieden. Ook hier geldt volgens Gudden 
echter, dat je voor de afzonderlijke besturen goede mensen 
moet hebben en houden.
Tenslotte zijn het opstarten van het damesvoetbal en het 
ontwikkelen van de mogelijkheid, mensen met een 
beperking te laten voetballen, gouden grepen geweest. 

Als afsluiting van het interview geeft Gerrit Gudden nog 
een boodschap mee aan alle leden: gedraag je niet als 
consument bij de club, maar probeer je actief op te stellen. 
Alleen op die manier kunnen we van onze club iets moois 
maken en daar hebben we iedereen bij nodig. 
De redactie sluit zich graag bij deze boodschap aan.

Door: Gert

nog negen te gAAn

Zodra de bal het in het midden van het veld rolt, 
ben ik geconcentreerd. En… Ik heb hem! Nu is 
het de kunst om hem naar de aanvalslinie te 

krijgen, maar de tegenstander maakt het me lastig. Zijn 
middenvelders bewegen heftig, waardoor de gaatjes te 
klein worden. Ik kan mijn aanvalslinie niet bereiken. 
Geduld hebben, Pelle. Wachten op het juiste moment. 
Met wat breedtepassjes probeer ik de tegenstander uit 
te putten. Het lukt. Via de zijkant weet ik mijn 
rechteraanvaller te bereiken, die de bal keurig 
aanneemt. Mooi! Ik heb een overtalsituatie gecreëerd. 
Mijn drie aanvallers moeten het opnemen tegen slechts 
twee verdedigers. Dit moet toch uitgespeeld kunnen 
worden. Mijn rechtervleugelspits legt breed op de 
centrumspits, die langzaam de linkerkant op dribbelt op 
zoek naar een schietkans. Een verdediger volgt de 
beweging tot op zekere hoogte. Hij kan niet verder 
volgen en de andere verdediger moet het overnemen. 
Ten tijde van deze positiewisseling ontstaat het gaatje 
en moet ik schieten. Met een snelle krachtsinspanning 
haal ik verwoestend uit. De keeper is kansloos: 1-0!
Mijn tegenstander haalt de bal uit het bakje onder het 
doel, terwijl ik één van mijn tien steentjes naar de 
andere kant schuif. Nog negen te gaan…

Door: Pelle
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Zomer in gelDerlAnD
Na een maandenlange voorbereiding was het zover. 
Op 19 augustus kwam het programma Zomer In 
Gelderland van omroep Gelderland naar 
Westervoort. Een team van tien bekende en minder 
bekende Westervoorters met daaromheen een heel 
netwerk van mensen die hun steentje wilden 
bijdragen stond klaar om een zo goed mogelijke 
prestatie neer te zetten. Het geld dat met het 
programma binnen werd gehaald zou naar een 
goed doel gaan: de Westervoortse carnavalsloods. 

Het team onder leiding van coach Martijn Wieleman kreeg 
die dag drie opdrachten. De eerste was een station bouwen 
met daarbij wat mensen met specifieke kenmerken. Eén van 
die mensen werd Iris de Groot van het damesteam van 
Sportclub, die inmiddels drie keer de aardbol heeft 
rondgereisd, maar Westervoort toch als haar thuis blijft 
zien. De tweede opdracht ging erom dat ‘s avonds bij de 
uitzending de hele eerste rij toeschouwers een T-shirt met 
Westervoort erop moest aantrekken. Ook hierbij werd weer 
massale hulp van allerlei kanten aangeboden. De laatste 
opdracht was het verzamelen van 10 mensen met een 
speciale droom. Er waren zoveel ideeën en mensen dat de 
droom van onze Harrie Bochoven (Sportclub naar de derde 
klasse!!) helaas niet in het programma werd meegenomen.

Om tien over zes was het zover: het programma startte. Er 
waren rond de 1300 (!!) toeschouwers op het gebeuren 
afgekomen. Het feit dat we boven de 1000 kijkers kwamen, 
leverde Martijn een taart op en extra punten voor het team. 
Toen ook nog Henk Sanders (oud-Sportclubspeler) en John 
Kemper, de voorzitter van Sportclub en imiddels ook oud-
speler samen de vlag binnen de kortste keren hadden 
binnengebracht, steeg de spanning. Gaan we winnen?? 
Slotstuk van het programma was een optocht met de 
heilige Werenfridus, een groep militairen met daarbij o.a. 
damescoach Geert Boss en een groot aantal verenigingen, 
waaronder ook natuurlijk Sportclub Westervoort. Marc de 
Lange was er op het laatste moment in geslaagd het E1 
bijeen te krijgen om in blauwwit tenue voor de televisie te 
verschijnen.

Hierna werden de punten geteld en we dachten in eerste 
instantie dat we 5 punten tekort kwamen voor de eerste 
plaats. Achteraf bleek de teller zich vergist te hebben en 
kwamen we er 105 tekort. Uiteindelijk zijn we op de 10e 
plaats geëindigd van de 25. Niet gek dus!

Het was een zeer geslaagd evenement dat weer eens liet 
zien dat Westervooort mede dankzij het bloeiende 
verenigingsleven iets heel moois neer kan zetten! En wie 
het nog niet gezien heeft: uitzending gemist zeker eens 
bekijken.
 
Door: John Kemper
Voorzitter en teamlid Zomer in Gelderland 
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HAnny De ruyter De wilDt

Elke club kent ze: de zogenaamde clubiconen. 
Dat zijn vrijwilligers die altijd voor de club klaar 
staan, bij iedereen bekend zijn, allerlei functies 
binnen een club meestal gedurende lange tijd 
vervuld hebben en steun en toeverlaat zijn voor 
de andere vrijwilligers en leden. 
De redactie is er trots op deze keer met Hanny 
de Ruyter de Wildt gesproken te hebben, 
waarschijnlijk één van de bekendste vrijwilligers 
van Sportclub. 

Wie is Hanny de Ruyter de Wildt?
Ondanks de roepnaam en de dubbele achternaam toch van 
het mannelijke geslacht, 59 jaar.
Hiervan heb ik zo’n 56 ½ jaar in Westervoort gewoond. Ik 
ben er dus niet geboren, maar wel opgegroeid.
Momenteel woon ik al ruim een jaar in Blaricum (Het 
Gooi). 
Qua karakter ben ik een rustig, onopvallend persoon, maar 
wel iemand die zijn mening geeft. En voor die mening kom 
ik uit, ook als die afwijkt van de rest. 

Welke relatie/band heb je nu nog met Sportclub?
Ik ben tot erelid van de vereniging benoemd. Hierdoor heb 
ik een band met de vereniging voor de rest van mijn leven. 
Maar ik hou nog steeds de administratieve kanten van de 
ledenadministratie bij en vorm daarmee de link naar de 
administratie van de KNVB waardoor we (de vereniging) 
voor onze spelende leden fotoformulieren  ontvangen voor 
(verlenging) van de spelerspassen, waardoor er 
adresetiketten zijn voor het versturen van “De 
Ballenvanger” en ik verzorg voor de zaterdagen ook nog 
steeds de veld- en kleedkamerindelingen als de competitie 
weer vol aan de gang is.
Een aardig gepuzzel om alle tegenstanders een “eigen” 
kleedkamer te geven, rekening houdend met gedeelde 
douches, meisjesteams en teams met meisjes. Hierdoor 
wordt het met onze eigen teams wel eens proppen en 
overvolle kleedkamers.

Iedereen bij Sportclub kent je. Hoe lang ben je al 
actief bij Sportclub en kun je aangeven welke 
functies je vervuld hebt?
Alles bij elkaar ben ik zo’n 20 jaar organisatorisch actief 
geweest bij de vereniging. In eerste instantie als 
wedstrijdsecretaris jeugd, daarna als lid van de 
jeugdcommissie (de JC), als secretaris JC, als afgevaardigde 
van de JC in het hoofdbestuur (het HB), vanuit het HB als 
lid van de Technische commissie, als lid van de 
scheidsrechterscommissie en de zaterdagcommissie en 
uiteindelijk als secretaris van de vereniging, maar dat was 
eerlijk gezegd toch niet echt mijn ding.

Wat zie je als hoogte- en dieptepunt(en) tijdens 
je lidmaatschap van Sportclub?
Ik heb eigenlijk geen absoluut hoogtepunt maar zaken die 
in die zin voor mij heel bijzonder zijn of zijn geweest zijn 
o.a. het bezoek van het Nigeriaanse elftal in hun 
voorbereiding op het WK in Amerika destijds, het terug 
brengen van onze selectiejeugdteams naar de 1e en 
hoofdklasse, het kunstgrasveld, de jaren lange vriendschap 
van het team, het huidige 7e, de totale betrokkenheid 
binnen de vereniging bij het overlijden van Ans, dat is maar 
heel moeilijk te beschrijven maar dat is zo hartverwarmend 
geweest.
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Wat onderscheidt Sportclub in jouw ogen van 
andere verenigingen/wat maakt Sportclub 
 bijzonder? 
De plek die Sportclub binnen de Westervoortse 
gemeenschap inneemt, de familie- en vriendenbanden die 
daar doorheen lopen, dat geeft Sportclub al snel een 
voorsprong ten opzichte van heel veel andere 
voetbalverenigingen. Dat staat ook los van de prestaties.

Kun jij aangeven wat er zeker nog verbeterd 
moet worden?
Ik denk toch dat het 1e en het A nog een boost moeten 
hebben. Jaren was het argument dat de jeugdteams te laag 
voetbalden, dat argument is achterhaald, het niveau is er, 
de aansluiting zou er nu moeten zijn.

Je bent een tijd geleden naar het Westen van het 
land verhuisd. Wat bezielt iemand om dan nog 
steeds actief te blijven bij zijn oude club?
Deels door de betrokkenheid die ik jaren lang met de 
vereniging heb gehad, deels doordat er geen anderen 
opstaan die het over willen nemen, deels door de 
opgedane ervaring waar anderen nog steeds van gebruik 
willen maken, deels ook omdat ik het nog steeds leuk vind 
om te doen en omdat we met de PC en internet ook de 
mogelijkheid hebben om dit soort zaken op afstand te 
kunnen doen, en het allerbelangrijkste voor mij is dat er 
ook bekwame mensen bij de vereniging rondlopen die mij 
van de benodigde informatie voorzien en op- en rond het 
veld direct ingrijpen als dit nodig mocht zijn, want dat 
laatste gaat op afstand zeker niet. Zonder deze mensen zou 
ik dit ook niet zo kunnen doen.

Hoe zie je op termijn je betrokkenheid bij 
 Sportclub?
Het lijkt me dat de directe betrokkenheid op termijn 
allemaal weg zal vallen. De ervaring van de mensen bij 
Sportclub zal groter worden, mijn kennis van zaken zal 
verouderen en er zal ook iemand komen die dit langzaam 
over zal nemen waardoor de communicatielijnen korter en 
sneller zullen worden met minder foutkansen en snellere 
oplossingen. Dat zou je als Sportclub zijnde in elk geval wel 
moeten willen lijkt me.

Hoe zie je de huidige ontwikkelingen bij Sport-
club? (bijvoorbeeld BASN, voetballen in de 4e 
klasse, kunstgrasveld, teruglopend aantal 
 vrijwilligers)?
BASN is, mits het zijn niveau vast kan houden en het liefst 
nog verder uit kan bouwen, een geweldige ontwikkeling. 
Gewaagd en ambitieus maar het biedt de vereniging zoveel 
mogelijkheden, net zoals het plan voor de verbouwing. 
Mijn advies? DOEN!

Hoe zie en beoordeel jij als Sportclubman 
AVW’66?
Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken hoe blij ik 
ben met AVW’66. Het houdt Sportclub “scherp” zowel 
organisatorisch als sportief. Wedstrijden tegen “de 
buurman” zijn toch altijd speciaal. Daarbij, kijk naar DVV en 
ESA om maar 2 giga voetbalverenigingen te noemen. Zoiets 
moet je niet willen, zo groot, zo onpersoonlijk en zo 
ongezellig.
In de toekomst zie ik, mede door de vergrijzing en het 
ontbreken van mogelijkheden voor nieuwbouw, Sportclub en 
AVW in 1 vereniging opgaan. Die vereniging zal dan zowel 
een zaterdag- als zondagafdeling kennen. Het vroeger zeker 
aanwezige sentiment is nu volgens mij toch voor een groot 
deel verdwenen, de sfeer tussen beide clubs lijkt nu meer op 
die tijdens een klassieker als Ajax - Feijenoord. En dan praat 
je dus over een gezonde sportieve rivaliteit.

Nog iets kwijt aan de lezers?
Heel vaak is mij al gevraagd waarom ik zoveel aan de 
vereniging geef en heb gegeven.
Ontspanning door inspanning. Ik werd gek van mijzelf als ik 
niet kon voetballen, als ik mijn energie niet kwijt kon. Ook 
mijn frustraties kon ik in dat spelletje voetbal kwijt. Toen ik 
organisatorisch bezig ging heb ik zoveel geleerd; 
mensenkennis, omgaan met mensen (spelers, vrijwilligers, 
ouders, bestuursleden, leiders en trainers) elk met hun eigen 
aanpak, leiding geven, presenteren, organiseren en 
discussiëren. In moeilijke tijden vond ik altijd wel een 
luisterend oor, een troostend woord of een schouder.
Als je beseft hoeveel de vereniging jou geeft en gegeven 
heeft, doe je graag iets terug.

Door: Gert



Boven van links naar rechts: Jimmy Albat, Mareno Bouwmeester, Nick van der Wal, Jos Kemperman, Frank Meijer, Sebastiaan 
Admiraal, Brian Volman en Joren Pijpers. Onder van links naar rechts: Bob Vermeulen, Marciano Bouwmeester, Enrico Degen, 
Jeroen Kok, Rob Manheim en Dion van Ziel. Niet aanwezig: Bas Kemperman, Jeroen Hermsen en Stefan Hermsen
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De KNVB steekt het niet onder stoelen of 
banken. De bond is al jaren voorstander van een 
elektronisch oog, zoals doellijnbewaking. 
Waarom gebeurt het dan nog steeds niet? Dat 
komt door de internationale regels die zijn op - 
gesteld. De KNVB trekt samen met clubs op om 
de FIFA te overtuigen dergelijke technologieën 
in het professionele voetbal toe te passen.

In mei vorig jaar werd bekend dat er aan het einde van dat 
seizoen geen pilot met doellijnbewaking werd gedraaid. De 
KNVB had de FIFA aangeboden om de Eredivisie te laten 
deelnemen aan een tweede testfase van de inzet van 
doellijntechnologie. De twee testbedrijven HawkEye en 
GoalRef kozen echter om logistieke en operationele 
redenen voor andere competities, deels op andere 
continenten. HawkEye is een systeem waarbij met behulp 
van camera’s die op de doellijn zijn gericht kan worden 
aangetoond of de bal wel of niet over de doellijn is 
geweest. In de tennissport wordt deze techniek ook 
gebruikt. GoalRef gebruikt een chip in de wedstrijdbal en 
een magnetisch veld rond de doellijn om tot een 
beoordeling te komen van het vraagstuk of de bal wel of 
niet over de doellijn was.
Voor de KNVB is doellijntechnologie een volgende stap 
naar optimalisatie van de eerlijkheid van de competitie. 
Echter is het een illusie te veronderstellen dat de inzet van 
elektronische hulpmiddelen zal leiden tot een einde aan 
discussies over beslissingen van scheidsrechters. 
Interpretatieverschillen zullen er altijd blijven. In Engeland 
draaide in november en december 2011 de eerste fase van 
de pilot met doellijnbewaking. Daarin werden acht 
verschillende systemen getest. Om tot betrouwbare 
testresultaten te komen, worden de twee beste systemen 
uit de eerste testfase nader onder de loep genomen tijdens 
wedstrijden in topcompetities over de hele wereld.

Op 5 juli 2012 besliste de International Football Association 
Board (IFAB) dat de doellijntechnologieën HawkEye en 
GoalRef toegestaan zijn. Deze organisatie bestaat al sinds 
de oprichting van de FIFA in 1904 en zorgt ervoor dat de 
spelregels in het internationale veldvoetbal opgesteld en 
gecontroleerd worden. Twee keer per jaar komt een FIFA-

afvaardiging bijeen met vertegenwoordigers van de 
voetbalbonden van Engeland, Schotland, Noord-Ierland en 
Wales. De IFAB beslist over eventuele vernieuwingen en 
aanpassingen van de Laws of the Game. De KNVB kan zelf 
dus geen nieuwe spelregels maken. Wel is het mogelijk om 
voorstellen aan te leveren. In sommige gevallen laat de FIFA 
ruimte aan de bonden bij de uitvoering van bepaalde 
spelregels. Voorbeelden hiervan zijn de tijdstraffen in het 
Nederlandse jeugdvoetbal.

Leuk en aardig, maar waarom zijn er nu dan nog geen 
technologieën toegepast? Dat komt onder andere omdat men 
de technologieën nog aan het testen is. Het toepassen van de 
technologie kost handenvol geld. Bondsvoorzitter Michael van 
Praag laat via Twitter doorschemeren dat zo’n systeem tot 
wel vierhonderdduizend euro per stadion kost. Een flink 
bedrag. Na onderzoek blijkt dat de KNVB een bedrag van 
vijfhonderdduizend euro heeft begroot voor de pilot, waarvan 
driehonderddertigduizend euro betrekking heeft op de 
aanschaf van het systeem.
Deze zomer heeft de Algemene Vergadering Betaald Voetbal 
ingestemd met het voorstel van de KNVB om te starten met 
de pilot genaamd Arbitrage 2.0. In dit traject wordt de 
komende twee seizoenen het gebruik van doellijntechnologie 
(HawkEye) en extra assistenten (5e en 6e officials) toegepast. 
Aanvullend wordt de mogelijke toepassing van een 
videoscheidsrechter nader onderzocht. Om de toegevoegde 
waarde goed te kunnen beoordelen worden de middelen 
tijdens deze seizoenen zoveel mogelijk ingezet bij 
beslissingswedstrijden, zoals de wedstrijd om de Johan Cruijff 
Schaal, de finale van de play-offs, de halve finales en de finale 
van de KNVB beker en speelronde 34 in de Eredivisie.

De keuze van de KNVB valt voor HawkEye vanwege de 
nauwkeurigheid van het systeem, het gebruik van camera’s, 
de steun en innovatiecapaciteit van Sony en de bewezen 
toepassing in diverse andere sporten, waaronder tennis, 
hockey, cricket en rugby. Tevens werkt HawkEye samen met 
de Engelse Premier League. Hierdoor kan de KNVB leren van 
situaties die zich in die competitie hebben
voorgedaan.

Door: Joris

DoellijntecHnologie

uitgelicHt 
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DAni Bongers
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Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
“Ik speel sinds 2005 bij Sportclub Westervoort”.

In welk elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Tot nu toe heb ik gespeeld in de volgende elftallen: F8, 
F5, F4, E6, D4, D3 en het C4”.

Waar zijn jullie vorig jaar geëindigd in de 
 competitie?
“Wij zijn helaas op één na laatste geworden. Onze 
tegenstanders waren vaak groter en sterker en dat kwam 
omdat wij best veel eerstejaars D-spelers hadden. 

Op welke posities heb je gespeeld en op welke 
positie speel je nu?
Ik heb altijd rechtsback gespeeld in die elftallen. 

Wat zijn jouw sterke punten als voetballer?
Ik heb een goede harde trap en inzicht.

Wat zijn zwakke punten als voetballer, als je die 
tenminste hebt?
Dani begint te lachten en zegt “ik ben niet de snelste 
voetballer”.

Van wie heb je het meeste geleerd?
“Van mijn vader, zonder twijfel en dan niet alleen maar 
voetballen maar veel meer dingen”.

Interview met: Dani Bongers
Geboortedatum: 29-04-2000
Geboorteplaats: Zevenaar, maar ik heb altijd 
in Westervoort gewoond.

“ Er is geen 
speler die 
beter is dan 
Messi”

Door: Geurt
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Waar heb je een hekel aan?
“Vroeger zoals in de F8, als er niet serieus getraind wordt, 
dan vind ik dat echt balen”.

Wie zou je een Idool willen noemen?
“Messi van Barcelona, ik vind hem de beste voetballer van 
de wereld met zijn techniek, snelheid en zijn goals. Er is 
geen speler die beter is dan Messi”.

Wat is jouw favoriete voetbalclub?
“Vitesse, daar ga ik best vaak kijken. Een kennis van ons 
heeft seizoenkaarten en ik mag regelmatig mee en dat vind 
ik helemaal top”.

Wie wordt de nieuwe voetbalkampioen van 
Nederland? 
“Ik denk Ajax, want die zijn al 3 keer kampioen geworden 
en tot nu blijven alle spelers ook en daarom denk ik dat 
Ajax voor de 34e keer kampioen wordt”.

Wie wordt volgend jaar Wereldkampioen in 
 Brazilië?
“Spanje, die hebben een super team met allemaal spelers 
van Barcelona en Real Madrid”.

Op welke school zit je nu en wat voor een 
 opleiding volg je?  
“Ik ga dit jaar naar Candea College in Duiven en daar ga ik 
het GT doen”.

Wat ga je daarna doen?
Dani hoeft nog geen seconde na te denken en zegt meteen 
“Autotechniek in Arnhem”.

Wat doet Dani over 15 jaar?
“Dan ben ik automonteur bij een topmerk zoals Ferrari, 
Bugatti of Porsche”. 

Waarom is SC Westervoort jouw club?
“Mijn vader speelde er al en ik vind Sportclub gewoon een 
hele gezellige club met veel vriendelijke mensen”.

Wat is er minder aan SC Westervoort?
“Als ik iets moet noemen, dan soms de velden waar we op 
trainen en zeker dat veld 3, direct tegenover de 
parkeerplaats, daar zitten soms flinke gaten in het veld”.

Kom je nog eens in het 1e elftal?
Dani zijn ogen begin te glimmen: “Ik hoop het en dan het 
liefst als rechtsback of rechtshalf”. 

Heb je nog speciale dromen en/of wensen?
“Ja, ik hoop dat mijn familie en ik nog lang gezond blijven 
en ik ook nog heel lang kan voetballen bij Sportclub”.

Hoe zit jouw week overzicht eruit ?
Maandag – School en ’s avonds trainen,
Dinsdag – School,
Woensdag – School en ’s avonds trainen,
Donderdag – School,
Vrijdag – School en afspreken met vrienden,
Zaterdag – Wedstrijd voetballen,
Zondag – Wedstrijd kijken bij het 9e. “Alleen jammer dat 
ik nog steeds niet tot supporter van het jaar ben gekozen 
maar je weet nooit”.
“Voor de rest ben ik op zaterdag en zondag het liefst veel 
en lang bij Sportclub, gewoon omdat ik het een fijne 
vereniging vind”.

Wat is je mooiste voetbalherinnering?
“Dat was toen we met de F4 kampioen werden dat vond ik 
helemaal super met z’n allen op de kar door Westervoort”.

Is er iets dat je nog kwijt wilt?
Dani neemt rustig de tijd en zegt dan “Sportclub is een 
grote club maar nog steeds een fijne club waar ik graag zo 
vaak mogelijk ben!”.

Ook dit interview bevestigt weer, wat ik nu al diverse keren 
bij interviews hoor, “Sportclub Westervoort is een club waar 
de mensen zich thuis voelen en dat is wellicht de 
allerbelangrijkste functie van een vereniging in elke stad 
en/of dorp.
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teAm in Het voetlicHt

Het seizoen 2013 – 2014 staat voor de deur en 
de eerste trainingsarbeid is al weer verricht. De 
toppers van SC Westervoort E1 gaan dit jaar 
voor de prijzen! Ingedeeld in de eerste klasse 04 
zullen ze onder de bezielende leiding van Ronnie 
Gerretzen en René van Haveren de strijd 
aanbinden met hun tegenstanders. Zo staat de 
altijd beladen pot tegen AVW E1 op het 
programma en ontmoeten we ook Angeren E1 
en Groessen E1.

De E1 bestaat dit jaar uit Daan Beeren, Tycho Gerretzen, Inti 
van Haveren, Thomas de Keijzer, Olivier de Lange, Jasper 
Lemmers, Joep Sanders, Marvin Willemsen en Bart Wolters. 
Het overgrote deel van de spelers kent elkaar al vanuit de E4 
van seizoen 2012 – 2013, waarbij alleen Olivier en Marvin 
“nieuw” zijn in het elftal. Een ander groot voordeel voor de 
toppers is dat ze elkaar buiten SC Westervoort ook vaak zien 
en samen voetballen. Meer dan de helft van de spelers kent 
elkaar van Openbare Dalton Basisschool De Schakel en ze 
hebben daar dit jaar het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi 
gewonnen. Aangevuld met het voetballende vermogen van 
de andere toppers zijn de vooruitzichten voor dit seizoen 
prima.
Met Daan in de goal hebben we een betrouwbare keeper, die 
inmiddels vanaf de F5 het doel verdedigt. In de verdediging 
hebben we Jasper, nimmer aflatend en je moet hem echt drie 
keer passeren (en dan lukt het nog niet). Bart staat zijn 
mannetje en geeft de verdediging de nodige kracht, terwijl 
ook Tycho prima verdedigend uit de voeten kan komen. Op 
het middenveld staat Inti, onze blonde Bony, met zijn 
krachtige schot. Marvin heeft al een jaar in de E1 
meegedraaid en legt de ballen superieur waar hij ze maar 
hebben wil. Thomas is de spelverdeler, met een prachtig 
inzicht. Op links voor hebben we Joep: snel en met een 
begenadigd linkerbeen. In de spits staat Olivier, ook wel 
bekend als “Pietje Pingel”, die ze dit jaar zal moeten maken.

De voorbereiding is in volle gang: als eerste training zijn de 
toppers naar de Posbank gegaan om te werken aan de 
conditie. Vanaf woensdag 14 augustus mochten ze de wei 
weer in en werd er met de bal getraind. Het weekend van 
24 augustus stond de eerste bekerwedstrijd weer gepland, 
dus het was hard nodig om snel te starten. 
Als gezegd zijn de verwachtingen hoog gespannen. Er zit 
veel voetballend vermogen in de ploeg. Omdat het grootste 
deel van de spelers elkaar al goed kent, moeten goede 
resultaten behaald kunnen worden. Als de toppers hun 
eigen spelletje kunnen spelen, komt het dit seizoen vast 
goed.

Door: René van Haveren, Ronnie Gerretzen, 
Marc de lange

De toppers vAn De e1 in  
voorBereiDing op Het  
nieuwe  seiZoen
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even voorstellen 

reDActierAAD BAllenvAnger
Ter voorbereiding van elke Ballenvanger wordt door de redactieraad vergaderd en worden de taken 
verdeeld (wie zorgt voor welk artikel). Zo worden eigen vaste columns verzorgd door voorzitter John 
Kemper, Catherine Wisse, Pelle Gerretzen en Frank Arends. Zodra alle artikelen binnen zijn, worden ze 
gecorrigeerd en naar de vormgever gestuurd. Hij zet de Ballenvanger in elkaar. Zodra dit klaar is volgt nog 
een laatste correctieslag en wordt dan afgeleverd bij de drukker JP Print. Daarna wordt het clubblad bij 
leden, begunstigers en anderen bezorgd.
Daar de redactieraad toch regelmatig van samenstelling verandert, stellen alle leden van de raad zich 
hierna nog eens kort aan u voor (in alfabetische volgorde): 

Joris Boss
Hallo allemaal! Mijn naam is Joris Boss. Ik ben  
24 jaar en woon in het altijd gezellige Westervoort. 
Ik voetbal in de selectie. 
Op het voetbalveld sta ik in de verdediging, maar in de 
Ballenvangers ben ik op verschillende posities te vinden.  
Ik begon een aantal jaar geleden (in 2010)  met het 
schrijven van stukjes en ben niet veel later bij de commissie 
gekomen. Meestal schrijf ik een artikel waarin iets wordt 
uitgelicht. Ik wilde iets doen voor de club waarbij ik niet 
aan tijd en plaats gebonden ben. Sindsdien probeer ik ook 
op andere manieren een steentje aan deze mooie 
vereniging bij te dragen, meestal achter de schermen.  
Ik raad het iedereen aan. Op alle gebieden zijn vrijwilligers 
welkom, dus schiet gerust iemand aan.

Walter Bouwman 
Naam: Walter Bouwman
leeftijd: 39 jaar
Beroep: Grafisch Vormgever 

Ik ben getrouwd met Natasja en wij hebben twee jongens, 
Dennis (11) speelt in de D1 en Jesper (9) speelt in de E3 bij 
Sc. Westervoort. Inmiddels ben ik al een aantal jaren actief 
binnen de vereniging. Zelf heb ik in mijn jeugdjaren alle 
jeugdelftallen doorlopen en bijna 10 jaar in het eerste elftal 
gespeeld. Momenteel ben ik trainer en leider van de E3. 
Daarnaast verzorg ik al een aantal jaren de vormgeving van 
de Ballenvanger. Via de redactie ontvang ik de 
geredigeerde bestanden (artikelen) om te plaatsen in de 
Ballenvanger. Deze bestaan uit tekstbestanden met 
eventueel aanvullend beeldmateriaal. Aan de hand van de 
lay-out maak ik het geheel op tot een complete uitgave. Na 
de correctieronde met onze eindredacteur verstuur ik de 
digitale versie van de Ballenvanger naar de drukker. 
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Amanda van Burik
Hallo, mijn naam is Amanda van Burik. Ik ben  
26 jaar en woon in Westervoort.
Ik voetbal bij dames 1 en mijn positie in het veld is 
voorstopper/middenvelder. Ik voetbal nu sinds ongeveer  
18 jaar bij ScWestervoort. Ik schrijf ‘Het verhaal van het 
kwartaal’ voor de ballenvanger. (Om deze reden ben ik ook 
altijd op zoek naar verhalen of gebeurtenissen binnen de 
club en ik ben heel blij met tips, dus mocht je iets weten dan 
hoor ik het graag!) Dit doe ik sinds ongeveer 9 maanden. 

Hoe komt het dat ik vrijwilliger bij het clubblad ben 
geworden? 
Nou, dat is mij ook niet echt duidelijk eigenlijk. Op een dag 
werd ik door Joris uitgenodigd voor een vergadering voor de 
Ballenvanger (samen met Anne en Laura), ik of iemand 
anders zou wel een keer op een donderdagavond tegen Joris 
hebben gezegd dat ik wel een bijdrage kon leveren.

Jan Koers
Hallo, mijn naam Jan Koers
Ik ben 65 jaar en woon in  
Westervoort.
Ik voetbal niet bij ScWestervoort.

Wat doe ik voor de ballenvanger? 
Ik ben voorzitter van de redactieraad, verzorg de verslagen 
van vergaderingen en ben eindredacteur van de 
Ballenvanger. Ik ben 19 jaar (sinds 1994) betrokken bij de 
Ballenvanger.

Hoe komt het dat ik vrijwilliger bij het clubblad 
ben geworden? 
Het begon allemaal, toen in 1994 mijn zoon op 12-jarige 
leeftijd ophield met actief voetballen. Daarvoor was ik 
leider/trainer van het team waarin mijn zoon voetbalde en 
in die tijd heb ik met enkele andere heren en opvallend veel 
dames de opleiding JVSL (JeugdVoetbalSpelLeider) gedaan. 
Toen mijn zoon stopte, vroeg de toenmalige voorzitter Ben 
Papenborg mij of ik niet bij het clubblad wilde helpen, 
omdat daar behoefte aan was. Ik ben daar toen mee 
begonnen met Riky Rothengatter, Wout Hermsen en Harry 
Lenting. In 2005 werd na een aantal mutaties de huidige 
redactieraad opgericht, een groter geheel met als doel het 
clubblad naar een hoger plan te tillen. Het resultaat is er 
naar. We kunnen met dit clubblad zowel binnen als buiten 
de vereniging goed voor de dag komen.

Anne Matser
Hallo, ik ben Anne Matser. Ik ben 21 jaar en ik 
woon in Westervoort. Ik voetbal nu al 10 jaar bij 
sportclub westervoort. 
De laatste 6 jaar voetbal ik in het Dames 1. 
Voor de ballenvanger schrijf ik, samen met Amanda van 
Burik en Laura Matser, de stukken “langs de zijlijn” & 
“verhaal van het kwartaal”. Wij doen dit nu een half jaar 
voor de ballenvanger. Joris Boss heeft ons benaderd om te 
helpen bij het maken van het clubblad. 

Catherine Wisse
Hallo, mijn naam is Catherine Wisse
Ik ben 49 jaar en woon in  
Westervoort.
Ik voetbal niet actief.

Wat doe ik voor de ballenvanger? 
Ik zit in de redactie van de Ballenvanger.

Hoe komt het dat ik vrijwilliger bij het clubblad 
ben geworden? 
Ik ben destijds gevraagd door Ronald Schoonbeek. Dat is al 
een aantal jaar geleden. Ik heb een eigen column en 
verzorg de Babycorner.
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even voorstellen 

laura Matser
Dag lezers van het clubblad, mijn naam is laura 
Matser. Ik ben 19 jaar en woon mijn hele leven al in 
ons prachtige durp. 
Ik voetbal in het Dames 1, maar sinds vorig jaar volg ik de 
hersteltraining van René Beerntsen. Als ik weer fit ben, 
speel ik in de verdediging. Ik speel nu 10 jaar voetbal bij Sc 
Westervoort. 
Vorig seizoen ben ik begonnen met het schrijven van 
stukjes voor de ballenvanger. Er waren te weinig 
vrijwilligers voor ons clubblad, dit hoorde ik via Joris Boss. 
Hij heeft mij gevraagd om eens een vergadering bij te 
wonen en sindsdien ben ik actief voor de Ballenvanger. Ik 
schrijf samen met Amanda van Burik en Anne Matser de 
stukjes, ‘Het verhaal van het kwartaal’ en ‘Langs de zijlijn’. 
Dit zijn positieve stukken van vrijwilligers die iets speciaals 
doen voor de club. Langs de zijlijn gaat over een 
opmerkelijke gebeurtenis in het nieuws en dergelijke, wij 
vragen de mensen langs de zijlijn wat ze hier van vinden.
De Ballenvanger is een geweldig blad en het team erachter 
is enorm gezellig! Als je vrijwilliger bij jouw geliefde club 
bent, dan pas zet je je in voor je club! 

Geurt van der Meij
Hallo, mijn naam is Geurt van der Meij en ik ben lid 
van SC Westervoort sinds ca. 1988.
Ik heb gevoetbald in het 5e elftal wat daarna het 7e en 
daarna weer het 9e is geworden.
Hoogtepunt was het eerste kampioenschap met het  
9e elftal. 
Het 9e elftal was altijd een zeer gemengd elftal van jongere 
en wat oudere spelers. Het was een geweldig leuk elftal 
met verschillende persoonlijkheden, die samen een hele 
fijne groep vormden. 
De jaarlijkse BBQ en/of avondje stappen waren altijd leuke 
en gezellige avonden. 
In 2010 ben ik gestopt met actief competitievoetbal maar 
ik ga nog wel regelmatig bij thuiswedstrijden even kijken 
bij het 9e.
Voor het 9e schreef ik altijd wedstrijdverslagen en zo ben ik 
uiteindelijk bij de Ballenvanger terecht gekomen. Verder 
heb ik binnen de vereniging ook nog 1 jaar de 
jeugdkeepers getraind samen met mijn broer maar helaas 
kon ik dat niet langer combineren met mijn werk en    privé- 
leven.

Gert Zwilling
Sinds ongeveer 10 jaar ben ik actief bij Sportclub, eerst een aantal 
jaren als leider van het elftal waarin mijn zoon speelde en daarna als 
redactielid van de Ballenvanger. 
Met een klein groepje enthousiaste mensen onder de bezielende leiding van Jan 
Koers proberen we 4 keer per jaar één van de visitekaartjes van onze mooie club 
in elkaar te zetten. Dat schrijven is nog steeds erg leuk om te doen en het door 
ons opgeleverde resultaat mag er volgens mij best zijn. Hopelijk denken de lezers 
er ook zo over! 
Sinds kort ben ik samen met Marnet, mijn vrouw, ook eens per 2 maanden 
zaterdags actief als lid van de zaterdagcommissie. We moeten onze weg daarin 
nog vinden, maar samen met andere vrijwilligers iets doen voor de mooiste club 
van Westervoort is gewoon erg leuk.
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1e elftAl

westervoort cup
Hoogtepunt tot nu toe in de 
voorbereiding van het eerste 
elftal was de wedstrijd om de 
Westervoortcup tegen AVW ’66.

Op zaterdagmiddag 10 augustus was 
er met prachtig weer een verrassend 
grote opkomst om te kijken naar de 
wedstrijd die uiteindelijk in een nipte 
overwinning voor AVW´66 eindigde. 
Het was een boeiende wedstrijd, die 
vooraf door velen werd ingeschat op 
een flinke nederlaag voor sportclub, 
gezien het krachtsverschil met het in 
competitieverband hoger spelende 
AVW´66. Maar hoe anders gaat het in 
een derby. Sportclub domineerde in 
de eerste helft en ging rusten met een 
2-1 voorsprong ondanks een gemiste 
penalty. Na een levendige tweede 
helft trok AVW toch nipt aan het 
langste eind en won met 4-3, 
ondanks nog verschillende goede 

kansen op een doelpunt voor 
sportclub.
Het was vooral een sportieve 
wedstrijd en de eerste Westervoort 
cup (foto) was dus voor AVW., die ze 
volgend jaar in augustus op eigen 
terrein gaan verdedigen. Wellicht het 
begin van een mooie traditie!

Plezierige bijkomstigheid was, dat een 
loterij, waarvan de opbrengst was 
voor Orakel (een woonvorm voor 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking) een kleine 1000 euro 
opbracht. Uit deze opbrengst werd 
een beamer geschonken aan Orakel.

Door: Jan
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g-teAm cBv-toernooi

Op woensdag 31 juli j.l. heeft in Barendrecht weer 
het traditionele CBV-Toernooi plaats gevonden. 

Vanuit het senioren G-team zijn als afgevaardigden van  
SC Westervoort Ricardo Gijsberts, Dave van de Hurk, Gerard 
van Weelden en Tom de Geest geselecteerd.

Vanuit het G-jeugdteam zijn Tessa Roelofs, ingedeeld bij 
Groningen, en Gabriëlla Huibers, ingedeeld bij FC Twente, 
naar het toernooi gegaan.

Ricardo en Dave zijn in Barendrecht ingedeeld in het team 
van Go Ahead en Gerard en Tom in het team van Achilles ’29 
uit Groesbeek. Als leiders van dit laatste team zijn Edith 
van den Haspel en Willem van Bussel aangewezen. De 
trainers van Achilles ’29 waren Francois Gesthuizen en 
Frans Derks. 

Zaterdagcommissie 

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

Echte resultaten zijn niet behaald maar het was toch weer 
een mooi toernooi.

Door: Willem van Bussel
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De stelling

Kampioen geworden, spelers blijven, trainer blijft, 
goede faciliteiten,  versterkte selectie. De weg naar 

de derde klasse ligt open voor het eerste elftal.

Marc de lange (leider E1)
Natuurlijk ligt de weg naar de derde 
klasse voor SC Westervoort 1 open! 
Met de huidige spelersgroep moet dit 
mogelijk zijn. Volgens mij is de sfeer 
goed, is er balans in het elftal en kan 
het de komende tijd alleen maar beter 
worden. De eerste oefen- en 
bekerwedstrijden hebben laten zien 
dat ze op de goede weg zijn. Ondanks 
het verlies in de Westervoort Cup 
tegen de buren, heb ik toch een 
aantrekkelijke wedstrijd gezien. Dat 
we dan tegen een eersteklasser 
verliezen, is geen schande. De groei 
die Sportclub de laatste jaren in de 

Russell Boelens (Speler 8e)
Ze hebben zeker goede spelers, 
maar ik denk niet dat je kunt 
verwachten dat je meteen weer 
kampioen wordt. Misschien 
kunnen ze een periodetitel pakken 
en via de nacompetitie alsnog de 
derde klasse bereiken, maar het 
gaat niet makkelijk worden.

Julia Boss (VR2)
Ik ben het er niet zo zeer mee eens 
dat de derde klasse open ligt. Uit 
ervaring kan ik zeggen dat het niet 
makkelijk is om zo een klasse door te 
wandelen. Zeker gezien de dames ook 
nog vierde klasse spelen… De 
kwaliteiten zullen er zijn, maar het 
moet een collectief geheel blijven dat 
wil strijden voor promotie. Ik denk dat 
een middenpositie in de vierde klasse 
eerder realiseerbaar is, aangezien de 
vierde klasse ook verdeeld zal zijn in 
een ‘boven’ en een ‘onder’ klasse. 

Remon lutje
Het is een positief signaal dat de 
spelers en de trainer zijn gebleven, en 
dat de groep zich heeft versterkt. Ook 
aan alle faciliteiten zal het zeker dit 
jaar niet liggen. De sfeer in de jonge 
groep is, denk ik, een 
doorslaggevende factor, want qua 
kwaliteit kunnen ze zeker kampioen 
worden. Het wordt interessant om te 
zien hoe deze groep omgaat met 
eventuele tegenslagen, dat blijft 
namelijk altijd een gevaar met alleen 
maar jonge jongens.

breedte heeft laten zien, is prachtig: 
de verenging bruist, de faciliteiten zijn 
prima, de businessclub zorgt voor 
prima middelen (en een leuke reis) en 
ook vanuit de jeugd zie je de 
aansluiting. Dat moet goed komen dit 
seizoen!

Westervoort zal ver komen als ze 
gelooft in haar eigen kwaliteiten. 
Omdat de trainer blijft, de spelers 
blijven en ze kampioen zijn geworden, 
moet men zich realiseren dat men met 
een vierde klasse bezig is i.p.v. van 
een ‘redelijk eenvoudige’ vijfde klasse. 
Niet onderschatten dus!

“Westervoort zal 
ver komen als ze 
gelooft in haar 
eigen kwaliteiten”
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STEENBOK | 22-12 tot 19-1
Op het veld, in de kantine, in de supermarkt, op 
verjaardagen, in de sauna, overal kom je Geert Boss 
tegen.

WATERZAK | 20-1 tot 18-2
Je zoveelste blessure is de druppel die de waterzak 
doet overlopen.

VISSEN | 19-2 tot 20-3
Het valt je op dat Ronny ten Brinke verdacht veel 
met spelers van het eerste elftal praat.

RAM | 21-3 tot 19-4
Meedoen is belangrijker dan winnen!

STIER | 20-4 tot 20-5
Je begrijpt ‘het spel verleggen’ verkeerd en schiet 
alle ballen van veld 2 naar veld 3.

TWEElINGEN | 21-5 tot 20-6
Je scoort het doelpunt van de eeuw!

KREEFT | 21-6 tot 22-7
Voeten naast elkaar, bal in de nek en gooien!

lEEUW | 23-7 tot 22-8
Het staat in de sterren geschreven: een verslag van 
je wedstrijd uit de Gelderlander.

MAAGD | 23-8 tot 22-9
Als Marco Hubers vlagt voor buitenspel, wil er nog 
wel eens een vliegtuig van Corendon op het veld 
landen.

WEEGSCHAAl | 23-9 tot 22-10 
Je laat Tweelingen in de waan dat ze het doelpunt 
van de eeuw hebben gescoord.

SCHORPIOEN | 23-10 tot 21-11
Van je trainer moet je meer open draaien. Je begint 
met een fles cola.

BOOGSCHUTTER | 22-11 tot 21-12
Je komt erachter dat alle bovenstaande 
voorspellingen uit een duim gezogen zijn, maar je 
houdt het voor jezelf.

Horoscoop

jADe
Dit is mijn zusje Jade, ze is geboren op 14 juni dit jaar! 
Onze papa en mama heten Irghin en Marije Aalders.
Papa is aanvoerder van het derde.
groetjes Finn

fee
Op zaterdag 27 juli zijn wij de trotse ouders geworden 
van onze dochter Fee.
Ze weegt 4030 gram en is 55 cm lang.
Papa is Ronny ten Brinke en is leider van het 3e.
We genieten volop van elkaar!
Tessa en Ronny ten Brinke

Hanny de Ruyter de Wildt
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AutopuZZel

FERRARI HOlDEN
MERCEDES BENZ FISKER
AUSTIN MARTIN KIA
DONKERVOORT lOTUS
DElOREAN FSO
DE TOMASO ASCARI

KOENIGSEGG ACURA
MAYBACH HONDA
lUXGEN MAZDA
MARCOS FIAT
ZENVO BMW
TATA MINI

Oplossing: Veel succes in het komende seizoen
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Je bent 19 jaar en je vindt jezelf al behoorlijk wat. Je 
hebt zo denk je, al voldoende bereikt in je leven. Je 
woont bij je ouders, hebt een leuk vriendinnetje, ligt 

erg goed op de “Social” Markt en je hebt vrienden genoeg. 
Het allerbelangrijkste wat er is om gelukkig te zijn dat heb 
je. Als kers op de taart heb je ook nog eens een IPhone 5 
met extra snel internet en ben je ook nog de gelukkige 
eigenaar van een super snelle blauwe “Golf”.
Op een morgen word je wakker en je besluit om met je 
“meisje” eens even lekker te gaan rijden door Westervoort. 
De Golf moet immers gebruikt worden en ermee naar je 
werk kun je niet want je hebt geen baan. Voordat jullie 
vertrekken zet je nog even gauw op “Twitter” dat de 
moeder van Braamhaar een hoer is….., hij had immers 
eergisteren jouw cluppie genaaid. Je vriendjes vinden dit 
geweldig en retweeten het bericht de hele wereld in. Je 
bent een hele pik, al durf je face to face niet echt veel te 
zeggen. Je zet jouw pet zover mogelijk over je ogen en 
begint lekker te rijden. In jouw eigen buurt hou je je nog 
aan de regels anders worden papa en mama misschien 
boos. Dan kom je op de rotonde bij de C-1000 en je weet 
het gaspedaal al aardig te vinden. Maar goed echt vol 
doortrekken is er in deze straat niet bij. Bij “De 
Vredenburgstraat” sla je rechtsaf. Aan de linkerkant zie je 
een hele grote, forse meneer lopen met twee kindjes. Je 
schat in dat het gaat om een man van 34, een peuter van 3 
en een baby van 11 maanden. Je besluit hen eventjes te 
laten zien hoe hard jouw Golfje wel niet kan rijden. En ja 
hoor, ter hoogte van de familie Koenders red je de 80 
kilometer per uur. 
Tevreden sla je aan het einde rechtsaf, rijdt terug naar de 
rotonde want daar staan jouw vriendjes. Op “Twitter” meld 
je wat je die ochtend allemaal hebt gedaan!! 

Het is dinsdagmorgen 27 augustus 2013, na 27 keer  “Jij 
denkt maar dat je alles mag” te hebben gezongen, mezelf 
13 keer te hebben verstopt, 6 keer “Kiekeboe” te hebben 
gedaan en 4 keer “Waar is Puck nou” te hebben gespeeld, 
gaan we met z’n drietjes rustig op weg naar school. Mees 
had er erg veel zin in en kon bijna niet wachten om 
iedereen weer te zien. Hij heeft een leuk klasje en hele 

stoertje!!!

column frAnk ArenDs

lieve juffrouwen. We lopen lekker door de Kreytierstraat en 
zwaaien even naar Annie en Ben. Op de hoek slaan we 
rechtsaf en komen zoals Mees zegt: langs  “Josje 
Jansen”…in de verte hoorde ik een geluid, dat op een 
vliegtuig leek. Ik keek achterom en zag een blonde meid en 
een witte pet aan komen rijden, voordat ik de bestuurder 
kon manen om zachter te rijden was hij al voorbij. Mees 
reageerde:” Zo hey papa, die gaat hard” 

Thuisgekomen toch maar even (voor het eerst in mijn 
leven) de politie gebeld en een melding gemaakt. “Meneer 
Arends, goed dat u belt, we hebben al vaker signalen 
ontvangen, deze bundelen we zodat we straks actie 
kunnen ondernemen. Wellicht dat we morgenvroeg de 
wijkagent even rond de school laten rijden”. Ik dank de 
vrouw voor het gesprek en breng Puck naar bed.
Aan het einde van de dag lig ik in bed. Pak m’n telefoon, 
kijk op “Twitter” lees eerst weer het stomme bericht over 
Braamhaar en vervolgens kom ik bij een bericht van de 
wijkagent: “rustig dagje gehad, vanmiddag een vrouw 
aangesproken, ze fietste met haar kinderen over het 
Dorpsplein”.
Alle respect voor de politie, maar beloof me één ding : ga 
niet “Twitteren”!!!!
 
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



Boven: Boy Bischoff, Edwin Huuskes, Michel Kann, Bas Berendsen, Jeroen van der Vliet, Tim van Guilik, Bertus Nass, Rene Beerntsen
Midden: Jordie van Doesburg, Ferry Snelders, Dylan Voorend, Sander van der Meij, Jasper Pijpers, Kevin Streutgers, Dennis Koenen, 
Sjoerd Jansen, Pelle Gerretzen
Onder: Joey van Zanten, Justin Kreleger, Jelle Apeldoorn, Paul Koenen, Bob Hartemink, Maurits Pelgrim, Hein Smink, Cas van Wijhe, 
Yannick Verburgt

selectie 2013 | 2014

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning


