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Redactioneel
Het nieuwe jaar is weer begonnen, en na een korte winterstop gaat de
bal weer rollen.
De foto´s voor de voorpagina en middenposter zijn wederom gemaakt
door Arjen Biere en zijn dit keer gewijd aan het G-voetbal.
De Ballenvanger ondergaat vanaf dit nummer een kleine metamorfose. Er
zal een BASN-katern worden toegevoegd van ongeveer 6 à 7 pagina´s,
waarin artikelen op zakelijk gebied, column BASN-voorzitter,
sponsorinterviews en overzicht van activiteiten en wetenswaardigheden
over BASN (Business Associates Sportpark Naederhuyse) zullen worden
opgenomen.
Het was voor dit nummer nog niet mogelijk sponsorinterviews en
artikelen op zakelijk gebied te realiseren, maar die zullen vanaf
Ballenvanger nr. 3 verschijnen.
Tevens zijn de nieuwe contributiebedragen (contributieverhoging, zoals
vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering) voor junioren en senioren
opgenomen op deze redactionele pagina en elders in dit nummer nog
toegelicht door penningmeester Remco Grob.

6931 HR Westervoort
tel. (026) 3113259,

Lidmaatschap

ballenvanger@scwestervoort.nl

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

Eindredactie

de commissiekamer van Sc. Westervoort.

Jan Koers
contributie
Redactieraad

Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer v ermelden. Voor vragen: bel Riky Rothengatter,

Catherine Wisse

telefoon 311 9659.

Gert Zwilling
Joris Boss

contributie per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Geurt van der Meij

Champions League

€ 13,00

€ 38,60

€ 76,50

€ 151,30

Amanda van Burik

F t/m D pupillen

€ 14,00

€ 41,60

€ 82,30

€ 163,00

Anne Matser

C t/m A junioren

€ 16,00

€ 47,00

€ 94,00

€ 186,00

Senioren miv 18 jaar

€ 20,00

€ 59,00

€ 117,00

€ 232,00

Vormgeving

Werkende leden

€ 3,50

€ 40,00

Walter Bouwman

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

Laura Matser

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

UITERSte Inleverdatum kopij 
volgende uitgave

Bank- en gironummers

12 maart 2014

Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,
Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021
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de voorzitter

H

et loopt alweer tegen het eind van het jaar
en de traditie wil dan dat er een algemene
ledenvergadering wordt uitgeschreven voor
alle leden van Sportclub Westervoort. Het
bestuur was dit jaar ruim op tijd met de uitnodiging; die
ging keurig ingevouwen met de vorige Ballenvanger
mee. En dan is het afwachten hoeveel mensen de
moeite gaan nemen om die vergadering te bezoeken.
Vooraf werd er zelfs op Facebook opgeroepen om
massaal naar de kantine te komen, omdat één van de
agendapunten een voorgenomen contributieverhoging
was. Dat beloofde wat, maar uiteindelijk kwamen er
maar twintig leden opdagen. De Facebook-meneer was
daar overigens niet bij… Ik heb besloten het maar
positief uit te leggen: het gaat goed met de club, dus
we hoeven ons gezicht niet te laten zien. En daar ben ik
blij om!
Wat wel jammer was, is dat men het afscheid van onze
penningmeester Edwin Peters daardoor heeft gemist.
Edwin trad na 9 jaar trouwe dienst af. Zoals een
goede voorzitter betaamt, is de taak voor het
schrijven en voordragen van een afscheidswoord
gedelegeerd en wel aan oud-voorzitter Gerrit
Gudden. Ik wil hierbij graag stukken uit
zijn afscheidsrede larderen met een
persoonlijk sausje.
Door Willem Evers bij de
Dolbotters vandaan geplukt,
kwam Edwin in 2004 als
penningmeester het
bestuur versterken. Hij
bleek een penning
meester pur sang, die graag zijn
deskundigheid liet gelden. Bij de
jaarvergaderingen nam Edwin de
gelegenheid te baat om pakken papier
te produceren om vervolgens elk bedrag
dat daar op voorkwam, op te lepelen.
En dit bleef hij tot aan het eind
doen. Wel had hij inmiddels
geleerd zich tot de wat grotere
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lijnen te beperken, al moest Piet Stevens hem niet
teveel uitdagen.
Een man met zo veel kennis van zaken kwam ook goed
van pas bij bijvoorbeeld de aanleg van het
kunstgrasveld. Edwin stond ook mede aan de basis van
de oprichting van de drie-eenheid Sportclub
Westervoort, SESN en BASN. Het ging hierbij om een
constructie die van één vereniging 3 afzonderlijke
rechtspersonen maakte met de bedoeling om er fiscaal
voordeel mee te behalen. Wel diende (en dient) aan de
fiscus aangetoond te worden dat het een transparant
geheel betreft. Dit betekende het opzetten van een
structuur, waarvan de totstandkoming een gigantische
hoeveelheid werk en de nodige stress opleverde. Dit
kostte jaren, maar Edwin heeft dat allemaal perfect
afgehandeld.
Naast penningmeester is Edwin ook een bestuurder die
ook graag naar de langere termijn kijkt. Hij heeft overal
een mening over en kan dit zeer uitgebreid
verwoorden, niet alleen tijdens vergaderingen,
maar ook in mails en dergelijke. Tot slot en ik
citeer Gerrit:
Er wordt wel eens schamper gedaan over de
lengte van Edwin, maar ik kan jullie
verzekeren dat een kleine man als Edwin
geen voetstuk nodig heeft om groot te
zijn. Groot in zijn bestuursactiviteiten
voor Sportclub en daarnaast ook nog bij
andere organisaties in ons dorp. Hij mag
dan zijn functie als penningmeester bij
de vereniging opgeven, we zijn gelukkig
nog lang niet van hem af. Want hij blijft
actief binnen de SESN en de BASN.
We zijn hem zeer dankbaar voor wat hij de
afgelopen jaren bij Sportclub heeft gepresteerd en
ik denk dat hij voor zijn inzet en prestaties een
groot applaus verdient. Natuurlijk wens ik ook zijn
opvolger Remco Grob veel succes. En daar wil ik
me als huidige voorzitter van harte bij aansluiten!

5

Pelle

kort sportclub nieuws

Tijdrekken
Het is vervelend en verschrikkelijk irritant.
Behalve als je met nog enkele minuten te
spelen een kleine voorsprong verdedigt. Dan
doe je het –uiteraard– zelf ook.
Het is niet sportief, maar wel een wezenlijk onderdeel
van het spel en vandaar dat er ook veel ‘technieken’
bestaan om effectief tijd te rekken. Het faken van
een blessure, een (lange afstand)wissel toepassen,
de bal in de hoek vasthouden zodat je in ieder geval
een vrije trap, inworp of corner verdient: allemaal
‘legale’ manieren om tijd te rekken. Het neerhalen
van een tegenstander, treuzelen met het nemen van
een doeltrap of ingooi e.d. zijn dan ‘illegale’
manieren van tijdrekken, want je kunt er een gele
kaart voor krijgen. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd
creatievelingen. Zo staat er een filmpje op Youtube
van een keeper die tijdens het
neerleggen van de bal voor een
doeltrap met een Hans Klok-achtig
trucje zijn veters los maakt, vlak
voor het begin van zijn aanloop er
achter komt dat zijn veters werkelijk
los zijn en hoppa! Missie geslaagd.
Prachtig! Fantastisch!
Applauswaardig zelfs, als je bedenkt
dat deze keeper energie heeft
gestoken in het oefenen van deze
tijdrektechniek.
Nu heb ik zelf ook een plan
bedacht om tijd te rekken. Hier
kan niets tegen op. En het is
simpel: het enige wat je ervoor
nodig hebt is een twaalfde man
die snel uit te trekken kleding
draagt…
Door: Pelle

Wie heeft er nog
oude shirts?
Is het je al opgevallen? De kleedkamergang is
onlangs opgefleurd met shirts uit het verleden van
Sportclub Westervoort.
Het zou prachtig zijn als daar nog meer historische
shirts bijkomen.
Is er iemand, die nog zo’n shirt thuis heeft liggen en deze
aan Sportclub wil schenken?
Neem dan contact op met Bertus Nass of Ronald
Schoonbeek of mail: jeugdcommissie@scwestervoort.nl

Contributie
verhoging
Op de ledenvergadering is besloten de contributie te
verhogen voor junioren en senioren.
Hieronder de nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014:
contributie per

mnd

kwart.

halfj.

jaar

Junioren

€ 16

€ 47

€ 94

€ 186

Senioren

€ 20

€ 59

€ 117

€ 232

Op de redactionele pagina zijn deze bedragen
reeds verwerkt.
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Contributie

Contributieverhoging én verhoging
van enkele drankprijzen: waarom?
Tijdens de laatste jaarvergadering afgelopen
november is besloten om zowel de contributies
voor senioren en junioren alsmede enkele
drankprijzen in de kantine te verhogen. Deze
verhogingen zijn per 1 januari 2014 ingegaan.
Omdat de jaarvergadering slechts een zeer beperkt
deel van onze leden (en ouders/verzorgers hiervan)
bereikt wil ik hier via deze weg een korte uitleg
over geven.

Deze verhogingen zijn noodzakelijk omdat de exploitatie de
laatste jaren behoorlijk onder druk staat en de
investeringen van de laatste jaren in accommodatie, IT en
infrastructuur circa € 65.000, - van onze eigen liquide
middelen hebben verbruikt (alle bijdragen van de Club van
100 laat ik voor nu even buiten beschouwing). De
investeringen in IT en infrastructuur waren grotendeels
noodzakelijk om aan de vereisten van de KNVB te kunnen
voldoen, denk o.a. aan de wedstrijdregistratie.

De verkoopprijs van frisdrank en bier is per 1 januari 2014
verhoogd (respectievelijk met € 0,10 en € 0,20 cent). De
verhoging voor deze categorie is ingezet omdat per 1
januari 2014 een accijnsverhoging op alcoholhoudende
dranken van 5,75% is doorgevoerd. Daarnaast is de accijns
op limonade, vruchtensap en mineraalwater gestegen.
Indien er kostprijsverhogingen optreden in welke vorm dan
ook (accijns dan wel hogere inkoopprijzen), dan is het
noodzakelijk om deze verhogingen mee te nemen in onze
verkoopprijzen. Doen we dit niet dan gaat e.e.a. ten koste
van de totale kantinemarge en zullen de inkomsten ergens
anders vandaan moeten komen. Deze alternatieven zijn
niet onbeperkt, vandaar dat we besloten hebben om de
kostprijsverhoging door te berekenen in de verkoopprijs.

Als bestuur beseffen we nu terdege dat de rem er op moet!
Alleen noodzakelijke investeringen zullen de komende tijd
doorgang vinden, dit geldt voor zowel Sportclub als SESN.
Het is daarbij tevens van belang om ook kritisch naar
kosten te kijken. De eerste stap is gezet door het eigen
verbruik van consumpties verenigingsbreed terug te
dringen, van bestuur tot en met kaderlid. Daarnaast zullen
we iedere andere mogelijkheid aangrijpen waar we kunnen
besparen op kosten.
Namens het bestuur
Remco Grob, Penningmeester

Daarnaast is de contributie voor junioren aangepast van
€ 15,- naar € 16,- per maand, voor senioren is de
contributie aangepast van € 18,- naar € 20,- per maand.
We hebben afgelopen periode de hoogte van onze
contributies vergeleken met omliggende verenigingen. Een
vergelijking met diverse Arnhemse clubs zoals ESA, VDZ en
Eldenia maar ook met AVW’66 heeft laten zien dat onze
contributies bij vooral junioren en senioren ruimte bood
voor verhoging. De kascontrolecommissie onderschreef, of
sterker nog adviseerde nadrukkelijk, deze
contributieverhoging per direct dus met ingang van 1
januari 2014 door te voeren. Alle overige contributies
(Champions League, pupillen, trainingsleden, G-afdeling en
begunstigers/donateurs) zijn gelijk gebleven.
scwestervoort.nl 
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PUPILLEN van de WEEK

Koen de Beijer
en Eric Stuijver
op zondag 3 november 2013 waren Koen de Beijer
en Eric Stuijver van het Jeugd G-Team bij de
Wedstrijd Westervoort – VVO (vierde klasse D)
aanwezig.
Koen en Eric (uiteraard in trainingspak) werden om
13.30 uur in de bestuurskamer hartelijk ontvangen
door de twee aanwezige gastvrouwen en werden
ruimschoots voorzien van AA en koffie. Evenals de
meegereisde ouders, zus en broertje. In de
bestuurskamer was het een komen en gaan van
clubleiding, wedstrijdleiding en leden van de
Business Associates (BASN).
Om 14.00 uur gingen de voetbalschoenen aan en mochten
Koen en Eric mee naar de warming-up van het team op het
hoofdveld. Even een balletje over trappen, wat aardig
rennen werd door de straffe wind. Na 20 minuten ging het
team weer naar binnen om zich klaar te maken voor de
aftrap om 14.30 uur. Fotomoment: Koen en Eric kwamen
met de beide teams en de wedstrijdleiding het veld op en
gingen met twee selectiespelers op de foto. Daarna scoorde
Koen door de benen van de keeper van VVO en Eric’s lob
ging naast (oei!), maar er werd door beide jongens met
armen in de lucht een ererondje op het hoofdveld gemaakt,
richting de dug-out. De eerste helft werd vanuit de dug-out
bekeken en er werd flink aangemoedigd. Het hielp want er

werd in de 21ste (nr. 10 Sjoerd Jansen) en 32ste (nr. 9 Ferry
Snelders) minuut gescoord door Westervoort. Met een
voorsprong van 2-0 gingen de mannen de rust in. Dat was
ook het moment dat de voormalige trainer van het jeugd
g-team, de huidige voorzitter, Koen en Eric kwam
begroeten. Zodra John Kemper in beeld is blijft dat niet
onopgemerkt en zien we met name Koen in een rechte lijn
richting John gaan!
De tweede helft was ontzettend spannend want het werd
in de 20ste minuut 2-1. Tien minuten voor het eind van de
wedstrijd moest de scheidrechter de wedstrijd stilleggen
vanwege een overtrekkende onweersbui. Na een klein
kwartier werden de laatste minuten gespeeld in een
hectisch eind. Gelukkig was de winst voor Westervoort en
kon er gejuicht worden. Mogelijk hebben Koen en Eric op
deze dag een bijdrage geleverd aan de strijdlust van het
winnende team.
Terug in de bestuurskamer kwamen Koen en Eric met de
trainer Bob Hartemink en met de man van de wedstrijd
Jordie van Doesburg naar boven en wachtte een enorme
verrassing. Koen en Eric kregen een fotolijst met alle namen
van de selectie, een foto met twee selectiespelers, een
vaantje van sportclub Westervoort, een bal, een zakje
snoep, voor Koen een biertje en Eric een AA! Wat wil een
mens nog meer, tijdens een onstuimige herfstmiddag als
VIP te worden ontvangen bij je eigen voetbalvereniging!
Een onvergetelijke middag voor Koen en Eric, en voor de
familie De Beijer en Stuijver!
Dank en waardering aan allen die deze happening mogelijk
hebben gemaakt.
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Verhaal van het kwartaal

Sinterklaas
Ook dit jaar kwam de Sint met zijn pieten weer
naar Sportclub Westervoort, en wel op woensdag 4
december. Zoals elk jaar ging er dit jaar weer heel
veel mis.
Het begon allemaal met de aankomst. Sinterklaas en zijn
pieten kwamen aan per helikopter, alleen was Sinterklaas
bij de verkeerde vereniging afgeleverd, namelijk AVW’66.
De pieten waren wel goed afgeleverd, maar konden niet
van het dak afkomen. Hoe moest dit nou verder? Freddy
kwam in actie en belde gelijk 112. Al snel klonken de
sirenes van de brandweer door de hele kantine heen. De
brandweer was zo snel mogelijk gekomen om de pieten
van het dak af te halen. Plots zagen de kinderen
Sinterklaas uit de brandweerwagen stappen, hij was dus
als door de brandweer gered.
Eenmaal binnen kon het sinterklaasfeest eindelijk
beginnen. De pieten hadden genoeg pepernoten mee om
het hele clubhuis te vullen. Toen Sinterklaas eenmaal op
zijn stoel zat mochten de kinderen per team bij hem langs
komen. Er werd van alles besproken over het voetbaljaar,
wie het meest gescoord had, wie het hardst kon rennen en
wie het beste kon hooghouden. Bayern München mocht als
eerste naar voren komen, maar de Sint was in de war, want
hij miste Arjen Robben. Gelukkig kon hoofdpiet vertellen
dat Arjen Robben niet bij sportclub – Bayern München zit.

scwestervoort.nl 

Toen de kinderen op hun plek zaten klonk er een harde bel.
Wat gebeurde er nu? Op het televisiescherm werd een
vervelende videoboodschap getoond. Het waren
camerabeelden van sportclub die toonden dat de cadeaus
gestolen waren door de ‘Bende van de gestolen cadeaus’.
Wat nu? Want zonder cadeaus was het feest niet compleet.
Al snel kwam er weer een videoboodschap, hierin werd
uitgelegd waar de cadeaus verstopt waren. Er werden 7
opdrachten voltooid en deze gaven allemaal een
chocoladeletter als prijs. Dit waren niet zomaar letters, deze
letters vormden een woord wat leidde tot de vindplaats van
de cadeaus. De kinderen waren dol enthousiast, maar
vonden het toch ook wel spannend. Al snel werd het woord
‘TRIBUNE’ gevormd en konden de cadeaus door de pieten
opgehaald worden. De kinderen kregen dus alsnog het
cadeau en een zakje lekkernij mee naar huis.
Sinterklaas heeft enorm genoten van de leuke avond en er
is al vernomen dat de Sint waarschijnlijk volgend jaar ook
weer bij Sportclub Westervoort langs komt.
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Nieuwjaarstoespraak 2014
Geachte aanwezigen, beste mensen, die
Sportclub Westervoort een warm hart toedragen.
Het vuurwerk is afgeschoten, de oliebollen zijn
bijna op en dan is het weer tijd voor de
traditionele jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met de
even traditionele, niet aan te ontkomen, speech
van de voorzitter.

trots op dat er in het afgelopen jaar zo weinig gele en rode
kaarten zijn gevallen. Dit moet zo blijven mensen en onze
aandacht op dit gebied mag niet verslappen. Spreek ook
elkaar erop aan als je vindt dat iemand, ook langs de lijn,
te ver gaat. Voetbal is en blijft een spel waar emoties een
grote rol spelen, maar respect hoort te allen tijde het
belangrijkste uitgangspunt te zijn.

Ik heb het vorig jaar voor de eerste keer mogen doen en ik
kreeg zelfs wat complimenten. Niet zo zeer vanwege de
inhoud, maar vanwege het feit dat ik het vrij kort had
gehouden. En dat wil ik nu ook proberen, zij het dat ik wel
een derde traditie in ere wil herstellen. Dat is de huldiging
van jubilarissen, die ik aansluitend op mijn verhaal in het
zonnetje wil zetten. Dit is vorig jaar tijdens de receptie niet
gebeurd, omdat er toen al in augustus 2012 bij de
jubileumviering aandacht aan was besteed. Het is maar dat
jullie het weten…
2013 was op sportief gebied een zeer succesvol jaar met
een aantal kampioenschappen. Ook na de zomer is de
draad weer goed opgepakt en we doen op een groot
aantal fronten, zowel bij de senioren als bij de jeugd, leuk
mee. Hierbij wil ik toch een team er even kort uitlichten.
Vorig jaar heb ik gezegd dat dames 1 goed mee deed en
zelfs op weg was naar het kampioenschap. Dat kwam er
helaas net niet van, maar ook dit jaar gaat het weer goed
en staan ze bovenaan. Kortom: dames, veel succes!! En ik
begreep via de vriend van mijn dochter dat ook het
negende er prijs op stelde even genoemd te worden. Hierbij
dus. Maar communiceer dit de volgende keer rechtstreeks
naar mij, heren. Dit geldt en dat heb ik ook vorig jaar al
genoemd, voor iedereen: communiceer open en
rechtstreeks met elkaar. Dan kun je zaken oppakken.
Op sportief gebied gaat er komend jaar nog iets
veranderen. Bob Hartemink gaat ons aan het eind van het
seizoen als trainer van de selectie verlaten. Hij zal worden
opgevolgd door Pim Scholten, nu nog trainer van DCS. Ik
wil op voorhand Bob bedanken voor zijn inzet de afgelopen
jaren en Pim alvast veel succes toewensen!

Naast de sportieve kant van het verhaal zijn er toch ook
wat zaken te noemen die wat minder gaan en die speciale
aandacht behoeven. Ik heb het hierbij met name over de
financiële situatie van de club. Tijdens de jaarvergadering is
het al gezegd: er moet meer vet op de botten komen van
Sportclub om gewoonweg zaken te kunnen blijven betalen.
Een voorbeeld daarvan is de nieuwe ketel die in oktober
geplaatst is. Die kon eigenlijk slechts worden aangeschaft
met een betaling door de club van 100, waarvoor
nogmaals dank. Daarom is ook voor de junioren en
senioren een contributieverhoging per 1 januari 2014
onontkoombaar. Daarnaast is het bestuur kritisch aan het
kijken naar het eigen verbruik van commissies, VUT-ploeg,
kaderleden en het bestuur zelf. Ook hier zullen we met zijn
allen een stapje terug moeten doen. Goed is wel om hier
de kerstbingo te noemen. Een activiteit georganiseerd door
een aantal enthousiaste dames met een hele mooie
opbrengst als resultaat, die ten goede zal komen aan een
nader te benoemen Sportclubdoel. Dames bedankt! Ook
een actie, gestimuleerd door Iris de Groot, voor radio 538
met een kans op geldprijzen is een mooi initiatief. En tot
slot natuurlijk de Grote Clubactie, waarvoor net een aantal
pupillen voor hun inzet voor deze actie geroemd zijn.
Dus als er meer mensen zijn die iets willen organiseren of
op willen pakken: meld je!!
Een ander punt dat komend jaar een speerpunt wordt is
het bezien of we niet toe moeten naar “verplicht
vrijwilligerswerk”. Je kunt dit vrijwilligerswerk dan afkopen
door meer contributie te betalen. Dit heeft echter veel
voeten in aarde en we willen het dan ook alleen invoeren
als een goede uitvoering geborgd is met natuurlijk
consensus onder de leden.

Ik heb vorig jaar al genoemd dat de rust in de vereniging
op sportief gebied is teruggekeerd en ik ben blij dat dit nog
steeds geldt. Ik ben er, samen met mijn medebestuursleden,

Over vrijwilligerswerk gesproken: november 2013 heeft
Edwin Peters afscheid genomen als penningmeester van
Sportclub. Hij blijft wel actief als penningmeester bij BASN
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Nieuwjaarstoespraak 2014
en SESN. Hij is tijdens de jaarvergadering al uitgebreid in
het zonnetje gezet, maar ik vraag nu toch nogmaals een
applaus voor Edwin en voor al het werk dat hij de
afgelopen 9 jaar voor Sportclub verricht heeft!
Remco Grob is onze nieuwe penningmeester en we hebben
er alle vertrouwen in dat hij de nieuwe Edwin wordt, al is
dat vanwege de naam van zijn broer misschien niet
handig…Remco: succes! En toen bestond het bestuur dus
nog maar uit vier mensen…..Dit betekent veel werk en we
zullen dan ook vaker, en ik hoop niet tevergeefs, een
beroep doen op mensen om ons bij bepaalde projecten of
beleidsuitwerkingen te ondersteunen zonder dat je meteen
in het bestuur moet (al mag dat best).
Voordat ik overga tot de huldiging van de jubilarissen wil ik
de supportersvereniging bedanken voor hun bijdrage aan
de kosten van dit feest. De muziek wil ik ook alvast
bedanken en tot slot al het kantinepersoneel. Proost
mensen en voor jullie allemaal een heel goed, gelukkig,
gezond en sportief 2014!!
En dan de jubilarissen: Nu moet ik hier meteen bij
vertellen, zonder ook maar één van de jubilarissen tekort te
doen, dat de administratie met betrekking tot de begindata
van het lidmaatschap niet altijd klopt. Dit is dus zo’n mooi

project waar we komend jaar iemand voor gaan benaderen
om dit meer kloppend te maken….
Er was een 70-jarig lidmaatschap van Jan Peperkamp en
twee zestigjarige jubilarissen, te weten Tinus Koenen en
Ben Hulshorst. Zij allen werden geëerd met een woordje,
een mooie plaquette en een grote bos bloemen.
De volgende mensen kregen een speldje vanwege hun 50-,
40- of 25- jarig lidmaatschap:
50 jaar: Theo van Workum, Theo Messing, Hans
Kosters, Henk Heijmen, Theo Vos, Theo Aalders,
Willy Stevens, Hanny de Ruyter de Wildt, Martin
Messing, Hans Hetterscheit, Frans Putman en Jan
van der Linde
40 jaar: Carla-Jan Jansen, Henk van Schaik, Theo
Geenacker, Peter Abbink, Ronnie Gerretzen en John
Kemper
25 jaar: Gandalf Weijers, René Alofs, Gerco Koenen,
Awan Maturan, Arjan Hetterscheit, Jeroen van Erve,
Jeroen Wanders, Irghin Aalders, Geurt van der Meij,
Gert-Jan Apperloo, Jeroen Wieleman, Ronnie ten
Brinke, Henk de Reus en Michel ten Brinke.

Terugblik eerste half jaar
Sc Westervoort 1 in 4D
Op het moment van schrijven staat Sc Westervoort
1 op een knappe derde plaats in 4D. Na een 2-1
overwinning op eigen veld tegen Angerlo Vooruit
staat er nog 1 wedstrijd voor de winterstop op het
programma, in Pannerden tegen RKPSC.
De eerste helft van het seizoen kende vele ups en downs.
Zo had Westervoort een complete off-day in de eerste
wedstrijd van het seizoen en werd het getrakteerd op een
6-2 nederlaag uit tegen Veluwezoom. De wedstrijd daarna
herstelde Westervoort zich en won het met 1-4 bij Kilder.
De wedstrijden daarna waren wisselvallig, het eerste elftal
kan van iedereen winnen, maar ook van iedereen verliezen.
Doordat het team op mentale kracht een wedstrijd kan
scwestervoort.nl 

doen kantelen staat het nu op een verdiende derde plaats.
Daarnaast heeft Westervoort te kampen gehad met een
hoop blessures. Hierdoor moest er wekelijks op een aantal
posities geschoven worden. Ondanks deze problematiek
was het absolute hoogtepunt de 2-1 overwinning op het
toen nog ongenaakbare VVO.
Op 5 januari gaat het eerste elftal (samen met heren 2 en
dames 1) naar Turkije om een trainingskamp af te werken.
De spelers kijken hier erg naar uit en hopen op weer een
gezellige, sportieve week en een goede basis te leggen
voor de tweede helft van de competitie.
Door: Hein Smink
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De blikvanger

Freddy Dahm
Freddy, stel je zelf eens voor!
Freddy Dahm, geboren op 22 juni 1983 en
woonachtig in de wijk Beekenoord in Westervoort.
Reeds 13 seizoenen jeugdtrainer bij Sportclub
Westervoort, ongeveer net zo lang lid van de Jeugd
Activiteiten Commissie (JAC) en daarnaast o.a. nog
betrokken bij de website.
Dit seizoen voor het 10e achtereenvolgende jaar trainer
van het D1, waarmee we uitkomen in de 1e klasse na het
kampioenschap van afgelopen seizoen.
Door een reorganisatie ben ik daarnaast op zoek naar een
nieuwe uitdaging op werkgebied, nadat ik negen jaar heb
gewerkt voor IKEA Duiven en Utrecht als o.a. Teammanager
Customer Relations.

Heb jij het echte Sc Westervoort gevoel?
Ik denk dat het “Sc Westervoort gevoel” moeilijk te
omschrijven is, maar als hiermee de gezelligheid,
saamhorigheid en dus een goed gevoel bij je eigen club
wordt bedoeld, dan zeg ik: Ja!
Zelf vind ik het fantastisch om te zien hoe zoveel mensen
plezier kunnen beleven aan onze vereniging. Allemaal op
hun eigen manier. De één komt enkel een keer trainen en
spelen, terwijl de ander ervoor zorgt dat dit juist mogelijk is.
Toch kunnen ze beide dat “Sc Westervoort gevoel” hebben,
doordat zij hun betrokkenheid bij de club op een andere
manier zouden kunnen ervaren.
Overigens vind ik het wel mooi om te zien hoe bij
activiteiten in ons dorp, zoals kermis en carnaval, er naar
mijn idee meer leden van onze, dan van de buurvereniging
rondlopen. Dat zegt misschien ook nog wel wat.

kort door een hersenbloeding uit de roulatie.
- Mijn moeder heeft in de afgelopen jaren al vele taken
binnen de club vervuld, maar op dit moment o.a. nog
leidster van het Dames 1 elftal, kantinevrijwilligster en
een te lange lijst van andere werkzaamheden.
- Dennis speelt zelf in het 5e elftal en traint/begeleidt de
Champions League, waarin mijn neefjes spelen.
- Tanja heeft zelf jaren in het Damesteam gespeeld, maar is
sinds een aantal seizoenen gestopt met spelen. Nu is zij
betrokken bij de club d.m.v. de jubileumcommissie, de
Grote Clubactie en de organisatie van de Kerstbingo.
- Marcia speelt tot slot ook bij de Dames, maar is
voornamelijk druk met haar andere hobby: Dansen.
Je kunt dus gerust zeggen dat het gezin ook betrokken is
bij onze club.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Voornamelijk ontzettend veel ontspanning. Het is voor mij
de plek waar ik met plezier kan doen wat ik leuk vind op
veel verschillende vlakken en manieren.
Zelf spelen, een groep spelers ontwikkelen in het
voetbalspel en het teamgevoel, activiteiten organiseren en
natuurlijk de gezelligheid in het clubhuis na bijv. een
wedstrijd of tijdens een activiteit, samen met de leden en
supporters van onze vereniging.

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

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?

Mijn ouders zijn Jüpp Dahm en Gerda Dahm-Ubing. Naast
hen en mij bestaat het gezin uit Dennis, Tanja en mijn
tweelingzus Marcia.
- Mijn vader draaide tot voor kort mee bij het
wedstrijdsecretariaat op de zondagen. Helaas is hij sinds

Ik hoop dat veel van de jeugdspelers die ik, samen met vele
anderen, heb mogen begeleiden met veel plezier het
voetbalspelletje hebben beoefend. Daarnaast hoop ik dat
spelers zich hebben ontwikkeld in zowel het voetbalaspect
als in de sociale omgang en het teamgevoel.
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Ik vind het fijn om te zien dat spelers na een aantal jaren
zelf trainer zijn geworden of helpen met het organiseren
van activiteiten. Dat zij dus ook de betrokkenheid bij de
club hebben gekregen en hopelijk ook houden.
Het behalen van kampioenschappen en bekerfinales zegt
dus eigenlijk niet zoveel, al was dat natuurlijk wel geweldig
om mee te maken en zullen spelers en ouders van toen daar
samen met mij nog lang op kunnen terugkijken.
Tot slot vind ik het wel nog steeds ontzettend leuk dat we
ruim 10 jaar geleden al begonnen zijn met het opzetten van
een website voor onze vereniging. Dit was toen nog redelijk
uniek. Samen met Sander Smits heb ik toen onze eerste
website mogen ontwikkelen, die vandaag de dag (verder
geprofessionaliseerd) natuurlijk niet meer is weg te denken.

Met een aantal spelen we al jaren samen en het bevalt me
nog steeds prima. Helaas merk je wel dat het aantal spelers
in de selectie steeds krapper wordt. Hopelijk vult zich dat
de komende jaren weer aan met spelers vanuit onze eigen
jeugdelftallen.

Wil je als afsluiting zelf nog wat kwijt?

Voetbal jij zelf ook?

Namens het JAC wil ik graag de supportersvereniging
nogmaals hartelijk danken.
Met de opbrengst van de loterij bij de thuiswedstrijden van
onze vereniging steunen zij ons namelijk financieel bij het
organiseren van jeugdactiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest
en het Pupillenweekend. Hierdoor kunnen we de eigen
bijdrage voor de deelnemers laag houden.
Loop ze daarom niet voorbij als je de volgende keer weer
eens een thuiswedstrijd komt bezoeken!!

Zelf voetbal ik al sinds de F-Pupillen bij de club en de
laatste tien seizoenen ongeveer in het 2e elftal.

Door: Catherine

scwestervoort.nl 
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uit de historie

Martin Messing
Een bij vrijwel iedereen bekende naam binnen
de Sportclubgelederen, maar zeker ook in de
Westervoortse samenleving, is die van de familie
Messing. De redactie heeft er dit keer voor
gekozen om een lid van die familie, namelijk
Martin Messing, te interviewen.

Martin heeft veel vrijwilligerswerk voor Sportclub verzet en
doet dat nog steeds, is ondertussen ook al 51 of 52 jaar lid,
maar is waarschijnlijk niet het meest bekende lid van de
familie. De Ballenvanger wil proberen daar (wat)
verandering in te brengen door middel van dit verslag van
een onlangs gehouden interview met hem.
Martin Messing, nu 63 jaar oud en geboren en getogen
Westervoorter, heeft in zijn werkzame leven altijd in
administratieve functies gewerkt. Na het faillissement van
de machinefabriek waar hij 33 jaar heeft gewerkt, heeft hij
nog 3 jaar op detacheringbasis eenzelfde functie vervuld bij
een thuiszorgorganisatie. Na een fusie echter is hij eruit
gegaan en geniet nu sinds 2,5 jaar van zijn prepensioen.
Dat bevalt hem uitstekend, hoewel prepensioen in zijn
geval niet betekent dat hij niet meer werkt. Integendeel
zelfs, volgens eigen zeggen werkt hij zeker nog net zo hard
als vroeger. Alleen gebeurt dat nu in de vorm van tuinieren:
daar is hij vrijwel altijd mee bezig en dat is ook zijn lust en
leven. Naast het onderhoud van zijn eigen moestuin van
ongeveer 300 m2 neemt hij bovendien nog steeds klussen
wat betreft tuinieren aan. Mede daardoor is en oogt Martin
nog steeds bijzonder fit, waarschijnlijk ook als gevolg van
het feit dat hij nog steeds 3x per week afstanden van 10
tot 12 kilometer hardloopt.
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Messing omschrijft zichzelf als een kritisch iemand, zowel
in maatschappelijk opzicht als wat betreft voetbal. Zijn hart
ligt bij zijn gezin met kinderen en kleinkinderen. Dat is ook
één van de redenen voor hem geweest om te stoppen als
leider van het 2e elftal: in dat soort functies ben je zo een
hele dag kwijt en dat gaat dan ten koste van het gezin. Hij
is wel nog steeds nauw betrokken bij Sportclub door zijn
kleinkinderen (3 van de 5 voetballen er) en door zijn
activiteiten voor de VUT-ploeg, waarvoor hij sinds dit jaar
wekelijks actief is.
Als voetballer is hij vooral actief geweest als speler van het
2e en 3e elftal, maar heeft in de tijd van Clemens
Westerhof ook een aantal wedstrijden in het 1e gespeeld.
Zoals hierboven al is gezegd, is Messing al sinds 51 of 52
jaar lid van Sportclub. Daarnaast is hij ook lid van de Club
van 100 en van de supportersclub.
Als hoogtepunt van zijn lidmaatschap noemt hij twee
zaken: als eerste zijn werkzaamheden als lid van de
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Technische Commissie (gedurende 10-15 jaar) en dan
specifiek het helpen organiseren van de sponsorloop ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Sportclub. Dat
was een groot succes waaraan hij als secretaris van de
sponsorloop zijn steentje heeft kunnen bijdragen! Als
tweede noemt hij de promotie naar de 3e klasse ten tijde
van sponsor Hans Smits. Dieptepunt voor hem was de
brand van de kantine, waarbij hij na die brand geholpen
heeft met het maken van een nieuw dak.
Kenmerkend voor Sportclub noemt Messing de
verbondenheid met elkaar: de leden komen voor elkaar op.
Dat wordt onder meer zichtbaar door het feit, dat nog
steeds veel leden mee gaan naar uitwedstrijden, zoals
hijzelf ook jarenlang heeft gedaan. Ook de goede
onderlinge sfeer bij de VUT-ploeg is daar een voorbeeld
van. Wel is hij van mening dat er meer vrijwilligers nodig
zijn voor met name de jeugd en mogelijk ook meer
scheidsrechters.

scwestervoort.nl 

De recente ontwikkelingen bij Sportclub volgt hij
vanzelfsprekend nog steeds: het kunstgrasveld bijvoorbeeld
ervaart hij op een zeer positieve wijze, omdat er nu in
principe altijd getraind kan worden. BASN bekijkt hij wat
kritischer: naar zijn mening wordt er veel geld uitgegeven
aan trainingskampen, terwijl in zijn ogen eerst een
prestatie geleverd moet worden (bijvoorbeeld in de vorm
van een periodetitel) om zo’n uitgave te rechtvaardigen.
Op het einde van het interview wil Messing graag nog
kwijt, dat er in zijn ogen veel meer respect voor trainers,
leiders en scheidsrechters dient te komen. Het ontbreken
daarvan is voor hem één van de redenen geweest om te
stoppen als leider.
Tenslotte wenst hij alle leden van Sportclub een sportief en
gezond 2014!
Door: Gert
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Aan het rad (bingotafel)

XMas Bingo 2013
Het is 1 januari 2013 en we zijn gezellig bij de
Nieuwjaarsreceptie bij Sportclub Westervoort. Na
een paar wijntjes genuttigd te hebben, komen we
ineens op het briljante idee om de traditionele
kerstbingo nieuw leven in te blazen. Vol goede
moed en tot vervelends toe spreken we die middag
iedereen aan om te sponsoren voor de kerstbingo.
Het gaat goed en de één na de ander zegt toe iets
te willen doen. Waarschijnlijk dachten de meesten,
dat er toch niets van de grond zou komen met deze
3 dames…
Wie A zegt, moet ook B zeggen, dus werd het tijd om
serieus plannen te gaan maken.
Bij het bestuur hebben we aangegeven dat we de bingo
willen organiseren. Nadat zij dit idee gepolst hebben bij de
Supportersvereniging, die de kerstbingo jaren
heeft georganiseerd, krijgen we groen licht.
Oké…toen moesten we dus even terug in
de tijd en bedenken wie wij allemaal op 1
januari hadden aangesproken. Ons
geheugen liet ons niet in de steek en we
hadden al snel een lijst met namen die we
konden benaderen. Hoewel wij dit best lastig
vonden, in de tijden van crisis, liep dit erg goed en leek de
bingo toch echt serieuze vormen aan te gaan nemen. Nu
hadden we dus een datum, tijd, locatie en prijzen, maar
goed…er moeten ook mensen komen om bingo te spelen.
Sjoerd Jansen van Watd? heeft een poster en een flyer
ontworpen, die te waren te zien in de kantine. Op de
Facebookpagina van Sportclub Westervoort maken we een
evenement aan en nodigen we iedereen uit. We plaatsen
regelmatig een berichtje over de voortgang en op de
clubsite wordt de bingo ook aangekondigd.
Steeds vaker horen we dat mensen willen komen. Lijkt het
dan toch te lukken?!?!
Vrijdag de 13e komt steeds dichterbij en we beginnen ook
een beetje zenuwachtig te worden. We maken een
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draaiboek en kijken alles nog eens na: prijzen…check,
microfoon…check, bingoapparaat…check, informeren
buurtbewoners…check! Ja, we zijn er bijna klaar voor.
Op dinsdagavond gaan we samen met Gerda Dahm de
kantine in kerstsfeer brengen. Op vrijdagochtend worden
alle prijzen opgehaald bij de sponsoren en gaan we met
een verlaagde auto richting de club. Tegen 17:00 uur zijn
we klaar om te gaan eten en op te frissen en om 18:45 uur
zijn we weer op de club.
Buiten worden de vuurkorven aangestoken, Michel Evers
bedankt voor het hout. Anne, Amanda, Isabel, Kelsey en
Marieke trotseren de kou, om de gasten bij aankomst te
voorzien van een glaasje Glühwein. Het clubhuis loopt
aardig vol en de zenuwen nemen toe. Rond 20:30 uur
besluiten we om te starten met de bingoavond. Het is even
wennen, maar al snel zit iedereen in de juiste flow.
Het rad draait lekker, de nummers zijn goed
verstaanbaar en ja hoor het werkt…de X-mas
bingo is een feit!
Alles verloopt eigenlijk prima. We halen alle
kaarten op en verkopen weer voor de volgende
ronde. Lotte Tol en Winanda Evers bedankt voor
jullie hulp hierbij. Iedereen zit weer klaar en er
volgen nog een aantal rondes. Bij een valse bingo,
moet je een rondje geven aan de organisatie. Onze
voorzitter, John Kemper, probeerde dit uit en was de eerste
die ons op een rondje moest trakteren, bedankt!
Na de 5e bingoronde is het tijd voor de SUPER-ronde,
waarvan de hoofdprijs een Samsung LED-TV 32 inch is(!).
De verkoop van de bingokaarten voor deze ronde gaat dan
ook hard. Iedereen is geconcentreerder dan de voorgaande
rondes. Wie gaat die prijzen pakken?
Het onderste en het bovenste rijtje is eruit en dan….
BINGO!! Zou de hoofdprijs gewonnen zijn?
In tegenstelling tot de vorige rondes blijft iedereen nu
netjes zitten en wachten ze tot er geroepen wordt dat er
een goede bingo is gevallen. Dit gebeurt niet, want wat
scwestervoort.nl

Catherine
blijkt…er is een valse bingo.
Hè wat vervelend, weer een rondje voor de organisatie,
proost Roy.
We gaan dus nog even door, nummer 64……BINGOOO!
Ditmaal is het een goede bingo en heeft de tv een nieuwe
eigenaar.
Direct na deze bingoronde worden er wat namen getrokken
uit alle opgehaalde bingokaarten, waar de mensen de
naam achterop hebben gezet. Tijdens de grote pauze zijn er
ook nog lootjes verkocht en aan het eind van de avond
wordt er nog een groot aantal prijzen verloot.
De bingoavond is ten einde en er wordt nog gezellig
nageborreld aan de bar. Bas Berendsen, Pelle Gerretzen en
Boy Bischoff heel erg bedankt voor de goede zorgen deze
avond. Ook de dames die de hapjes hebben rondgebracht
bedankt voor deze extra handjes en Rob Pronk bedankt
voor de flexibele medewerking. Natuurlijk willen wij ook
iedereen die op deze avond is geweest (zo’n kleine 100
man!) super bedanken voor hun komst. De avond heeft een
geweldig mooi bedrag opgeleverd, waarvoor nog een doel
bepaald gaat worden.
Natuurlijk willen wij ook alle sponsoren bedanken die deze
avond mede mogelijk hebben gemaakt:
Pelgrim BV, Score, Johan Schriever, Bas Berendsen van
Heineken, Stefan’s Bloemen, Bert Jansen van Advies Kring,
Bakkerij Koenen, Huidverbeteringsinstituut Odeon, Slagerij
Hetterscheit, Gall & Gall, De Goudreinet, Rosbag
belettering, Liemersbouw, Cigo, Remon Lutje van
Sport2000, Visspecialist de Botter, Kaasboer de
Zuivelhoeve, Hetty, Sportsplanet, Club van 100, Boeketterie
het Hoekje, Zalencentrum Wieleman, Jupiler, Harry
Bokhoven, Groente- en fruithandel Derksen,
Hollandspoorveiligheid, Boy Bischoff, Pontmeijer, Margot
Hensen en Aerofil Zonwering BV.

Op 6 december is Sinterklaas op het moment, dat ik
dit schrijf, al weer onderweg naar huis, en de
Kerstman is onderweg naar Nederland.
De eerste kerstbomen zijn al gesignaleerd in de
huizen, en in de Dorpstraat/Hamersestraat staan de
verlichte boompjes ook al.
Dit jaar is razend snel voorbij gegaan!!
December heeft ook een leuke dag met als datum
11-12-13 en als je er dan 14.15 achter aan plakt, is
het helemaal leuk.
En op deze dag en het tijdstip is Hanny de Ruyter de
Wildt getrouwd, bij dezen Hanny van harte met deze
mooie dag!!
Verder wens ik een ieder een gelukkig Nieuwjaar,
denk aan je vingers met oud en nieuw en tot ziens in
2014!!
Door: Catherine

Wij vonden het een geslaagde avond en wij zeggen maar
zo….tot volgend jaar!
Door: Het organisatiecomité Nicole Stevens,
Simone Nass en Tanja Dahm
scwestervoort.nl 
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Algemene LedenVergadering
Verslag Algemene Ledenvergadering
Sportclub Westervoort
29 november 2013
Aanwezig:
Bestuur: J. Kemper (voorzitter), A. Wolters (secretaris). E. Peters (penningmeester), R. Grob (2e penningmeester)
Leden: R. Schoonbeek, W. Messing, B. Jansen, H. Vleeming, G. Bus, M. Hensen, P. Stevens, N. Bouwman, B. Nass,
R. Gerretzen, G. Klinkenberg, W. van Bussel, B. Kemperman, G. Dahm, G. Gudden, J. Kemperman, R. Weiss, J. Boss,
M. Nass en J. Albat.

1. Opening voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Bericht van verhindering is ontvangen van bestuurslid E. Grob.

2. Vaststelling agenda – evt. aanvullende agendapunten
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Secretarieel Jaarverslag seizoen 2012-2013
De secretaris leest het jaarverslag seizoen 2012-2013 voor. Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot op- of
aanmerkingen.

4. Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 en bespreken jaarstukken 2012-2013
De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor.
Naar aanleiding hiervan stelt P. Stevens de volgende vragen/opmerkingen:
-	In de begroting 2012-2013 is voor de papieropbrengst een bedrag van € 12.000 begroot. De realisatie is echter
€ 7.000. Waardoor komt het grote verschil?
Antwoord penningmeester: dit heeft alles te maken met de daling van de papierprijs.
-	De bureaukosten komen uit op € 14.000. Van dit bedrag is € 8.925 voor de contributie van BASN. Tot nu toe is
er nog geen inzage geweest in de financiële stukken van BASN.
Antwoord penningmeester: tot op heden heeft, door allerlei omstandigheden, nog geen jaarvergadering van
BASN plaatsgevonden. In februari 2014 zal deze gepland worden en is er de mogelijkheid om inzage te krijgen
in de financiële stukken van BASN.
- Een aandachtspunt is de toename van het eigen gebruik binnen de vereniging (nu € 9.000).
-	De Ballenvanger is een grote kostenpost. Kan dit niet naar BASN overgeheveld worden?
Antwoord penningmeester: de bedoeling is om dit binnen een aantal seizoenen bij BASN onder te brengen.
-	De schenking van de Club van 100 is als resultaat opgenomen. Als dit niet was gebeurd, dan was er een groter
verlies.

5. Verslag Kascontrolecommissie
De commissie trof een gestructureerd en inzichtelijke opzet van de administratie aan. De inhaalslag van
investeringen in de afgelopen jaren heeft een behoorlijke impact gehad op het vermogen en de kaspositie van de
vereniging. De exploitatiebegroting voor het lopende seizoen is zonder contributieverhoging niet sluitend. Derhalve
adviseert de kascontrolecommissie in de huidige situatie wel te streven naar een sluitende begroting, eventueel
door verhoging van de contributie.
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Edwin Peters

Remco Grob

De wijze waarop de financiële administratie en verantwoording is vastgelegd, heeft de goedkeuring van de commissie.
De penningmeester wordt derhalve door de aanwezige leden gedéchargeerd.
De huidige leden van de commissie, Bert Jansen en Jeroen van Erve stellen zich herkiesbaar.
Besluit: De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Bert Jansen en Jeroen van Erve in de
kascontrolecommissie.
Geen van de aanwezige leden geeft aan zich bij de commissie aan te willen sluiten. Mochten er in de toekomst leden
zijn die zich alsnog willen aanmelden, dan kan men dit kenbaar maken bij het bestuur.
PAUZE

6. Bestuursmutatie
Edwin Peters treedt af als penningmeester. Het bestuur draagt Remco Grob voor als zijn opvolger.
Besluit: Remco Grob wordt unaniem gekozen als nieuwe penningmeester.
Het bestuur dankt, bij monde van Gerrit Gudden, Edwin Peters voor het vele werk dat hij de afgelopen negen jaar als
bestuurslid en penningmeester heeft verricht. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk.
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Algemene LedenVergadering
7. Begroting 2013-2014 en vaststelling
De begroting wordt puntsgewijs doorgelopen. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 2013-2014 in het teken staat
van versobering: “het spek is van de botten”.
Er zal een aantal mogelijkheden worden bestudeerd om inkomsten te genereren. Bestudeerd zal o.a. worden of een
financiële bijdrage gevraagd kan worden van spelers, die op geen enkele manier een vrijwillige bijdrage binnen de
vereniging leveren. Daarnaast wordt gekeken, in overleg met Rob Pronk, om de omzet van de kantine te verhogen (o.a.
meer (voetbal)activiteiten).
Het bestuur neemt het advies van de kascontrolecommissie over en stelt daarom de volgende contributieverhoging met
ingang van 1 januari 2014 voor:
- junioren een verhoging van € 1 per maand;
- senioren een verhoging van € 2 per maand.
Besluit: De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging met ingang van
1 januari 2014.

8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
Agendapunten 8 en 9 worden samen behandeld.
R. Gerretzen
In het kledingplan is opgenomen dat de tenues 1 x per 2 jaar vervangen worden (zie Ballenvanger 2010-2011). Echter, dat
wordt niet opgevolgd.
Antwoord penningmeester Edwin Peters: Achteraf is geconstateerd dat, als wij de tenues 1 x per 2 jaar zouden vervangen,
dit kapitaalvernietiging is. In overleg met de Jeugdcommissie en de leverancier is daarom besloten e.e.a. anders in te
richten en de tenues langer aan te houden. In plaats hiervan is besloten kleding voor het kader aan te schaffen. Hiermee is
nagenoeg hetzelfde bedrag gemoeid.
Het klopt dus als je zegt dat wij ons niet gehouden hebben aan datgene wat wij in het begin hebben gezegd.
Rob geeft aan dat dit niet goed is gecommuniceerd en dat ook nog steeds op de site staat dat de tenues 1 x per 2 jaar
worden vervangen.
Besluit: De vergadering gaat akkoord met de wijziging in het kledingplan, om de tenues niet 1 x per 2 jaar, maar 1 x per 3
jaar te vervangen.
Bovenstaand besluit zal binnen de vereniging worden gecommuniceerd en ook zal de mededeling op de site aangepast
worden.
Voor de sokken wordt een andere oplossing gezocht. Het is onmogelijk om deze pas 1 x per 3 jaar te vervangen.

W.Messing
Momenteel bestaat de zondagdienst nog maar uit vier personen. Wij zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Jos Kemperman meldt zich tijdens de vergadering nog aan als vrijwilliger voor de zondagdienst.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur
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dames 1

DAMES 1 AAN KOP
Dames 1 overwintert aan kop en kan terugkijken
op een succesvolle eerste helft van het seizoen!
Halverwege het seizoen 2013-2014 kijken we terug
en blikken we ook alvast wat vooruit.
De slotwedstrijd van de eerste helft van het seizoen tegen
Vianen Vooruit was tekenend, een prachtige overwinning
(0-8) bekroonde de inzet die de spelersgroep
geleverd heeft de afgelopen maanden.
Ook mooi om te zien is alle support die
de dames krijgen binnen de club, wat
voor de speelsters natuurlijk een
enorme belevenis en tevens stimulans
is om in de tweede helft van dit
seizoen samen nog nadrukkelijker op
jacht te gaan naar de titel in de derde
klasse die recht geeft op een hernieuwd optreden
in de tweede klasse. Op dit moment staan de dames 1e
met een punt voorsprong na twaalf competitiewedstrijden
en is het eerste periodekampioenschap binnen; dit is een
collectieve prestatie van formaat! Te vroeg juichen doen we
echter niet, er zijn nog tien wedstrijden te gaan en de
dames gaan voor de hoofdprijs.
Alle returns volgen in de komende vier maanden van 2014.
In die maanden worden de prijzen verdeeld, dan komt het
er op aan. Bij sommige tegenstanders verwachten we iets
meer weerstand en er staan zeker een aantal supporterwaardige wedstrijden op het programma. Het team beseft
ook dat het aankomt op de eigen inzet, gelukkig zijn we
gretig genoeg en werkt ons enthousiasme aanstekelijk; dat
merken we wel aan hoe het damesvoetbal leeft bij
Sportclub Westervoort. Onze doelstelling en die van de
vereniging is terug naar het niveau waar wij thuis horen,
met aanvallend en attractief spel, strijd en passie, iets wat
onze trouwe supporters (die wij zeer waarderen) wel
herkennen.
Even een aantal feitjes om bovenstaand verhaal te
ondersteunen: het team heeft de kwartfinales van de beker
bereikt als enige derde klasse team tussen 7 teams uit de
scwestervoort.nl 

eerste klasse. Tegenstanders uit de tweede klasse werden
aan de kant gezet in de bekerrondes met een doelsaldo
van 10-1 in 4 wedstrijden. In de competitie hebben we na
12 wedstrijden 31 punten met een doelsaldo 50 voor en
11 tegen, wat in vergelijking met de rest betekent, dat we
de beste verdediging hebben én de beste aanval. Meer dan
de helft van alle speelsters is wel één of meerdere keren
trefzeker geweest en ook zijn de 3e helften bijzonder
gezellig.
Voor de toekomst gaan we proberen in
samenspraak met alle betrokkenen om de huidige
selectie zo veel mogelijk te behouden, natuurlijk
met aanvulling uit eigen jeugd en dames 2. De
selectie is nog jong en de staf is ervan overtuigd dat
deze groep zowel individueel als collectief nog stappen
kan maken. We denken niet te ver vooruit, want de meeste
focus ligt natuurlijk bij het voetbal van nu!
Naast het voetbal zijn de dames ook op andere manieren
actief; bij de organisatie van het pupillenweekend, de
intocht van Sinterklaas in Westervoort en de viering op de
club, achter de bar in het clubhuis en nog bij veel meer
andere activiteiten zijn we aanwezig. Ook een feestje slaan
we niet snel over; zoals het gezegde luidt: het is geen feest
als de dames van Westervoort niet zijn geweest!
In januari gaan we gezamenlijk op trainingskamp naar
Turkije en met tegenstanders zoals Maarssen uit (19/1) en
VDZ thuis (26/1) liggen er enkele leuke vriendschappelijke
wedstrijden in het verschiet. Op dinsdag 14 januari 2014
start de selectie de training weer.
Graag op de hoogte blijven van het damesvoetbal bij
Sportclub Westervoort? Iedere week staan onze verslagen
op de website en in de Westervoort Post, daarnaast hebben
we een publieke pagina op Facebook die je kunt liken en
zijn we te volgen via Twitter: @ScWestervoortDA. Graag tot
ziens bij één van onze wedstrijden!
Door: Iris de Groot
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Staande rij van links naar rechts:
Edith van den Haspel (begeleiding), Niek Schut, Ron Kosterman,Dave van den Hurk, Ryan Sanders, Tom de
Geest, Willem van Bussel (begeleiding), Riemer Vos, Ricardo Gijsberts, Andy Rasoelbaks en Hans de Geest
(begeleiding).
Zittend van links naar rechts:
Ton Blokland, Kevin Köster, Gerard van Weelden, Martin Vente (trainer, coach) en Patrick Hartgers.
Op de foto ontbreken Jasper van de Oosterkamp, Daan Elferink en Niels den Boer (trainer).
scwestervoort.nl
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G-team
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BASN | voorzitter

Onlangs was ik voor mijn werk twee weken in
Moskou en moest muziek maken op het Rode Plein.
Wij werden uitgenodigd om te komen kijken in het
Kremlin en ik dacht bij mezelf “Shit wat is er in
Moskou toch veel geld, en wij als BASN zijn altijd
op zoek naar geld voor onze prachtige club”.
Sponsorwerving dat doen wij met z’n allen in het
BASN bestuur en lieve mensen, als jullie nog
bedrijven weten die wij moeten benaderen of dat we
iets voor elkaar kunnen betekenen, schroom niet om
contact met ons te zoeken.
Achter de schermen wordt er keihard gewerkt bij
BASN en wij hebben onlangs voor ons zelf
geconcludeerd dat het voor de leden van Sportclub
Westervoort lang niet genoeg duidelijk is wat wij
allemaal doen. Dat willen wij in 2014 gaan veranderen
en meer zichtbaar gaan maken. Natuurlijk hoor je
altijd in de beroemde wandelgangen “ze gaan alleen
voor het 1ste elftal alles optuigen” en het is aan ons
om helder en duidelijk te maken dat dit niet zo is,
want BASN doet heel veel meer dan alleen het 1ste
elftal van de club. Zo zijn Rick Smink en Bart
Krechting in samenwerking met het jeugdbestuur
bezig met het organiseren van heel veel activiteiten
voor de jeugd. Nieuw toegetreden in het bestuur is
Marco Willems die samen met Rick en Bart ook voor
het damesvoetbal het één en ander gaat organiseren
en optuigen. Ook hebben we Jan Koers bereid
gevonden om toe te treden tot het BASN bestuur en
hij zal met name de communicatie op zich gaan
nemen.

“Wij als BASN zijn altijd op
zoek naar geld voor onze
prachtige club”
scwestervoort.nl 

Foto: in het Kremlin
Kortom, er gebeurt van alles bij de BASN en wij zijn
nu met 8 personen (Edwin Peters, Maurits Pelgrim,
Paul Koenen, Rick Smink, Bart Krechting, Marco
Willems, Jan Koers en ondergetekende) binnen het
bestuur keihard bezig om de sponsoring voor de
toekomst te garanderen en uit te breiden, want zonder
sponsoring bij een club kun je niet veel meer.
Belangrijk is dat wij met z’n allen moeten zorgen dat
de club draaiende blijft en wij zullen als BASN daarin
een steentje bijdragen. Schroom niet om ons te helpen
met de zoektocht naar nieuwe sponsoren die kunnen
aansluiten bij onze Businessclub.
Jos Jansen, BASN voorzitter
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BASN | trainingskamp

Sportclub
Westervoort
overwintert
in Turkije
De opstart van de trip naar Side aan de Turkse
Rivièra begint op zondagochtend 5 januari om
2.30 uur in het clubhuis: koffie van Gerda en
welkomstwoorden van het bestuur van BASN, de
sponsorpartner van sportclub Westervoort en
organisator van deze reis.
Sponsors en de nieuwe gezichten worden voorgesteld
en ontvangen uit handen van Edwin Peters de blauwwitte sportclubsjaal. De dames- en herenselectie
keurig in het uitgaanstenue. Een volle touringcar
brengt het blauw-witte gezelschap van 53 personen
naar Amsterdam waar om 7.00 uur zonder vertraging
de vlucht naar het “mooie weer” kan beginnen.
Na aankomst in Antalya de bustransfer naar het
schitterde 5* hotel Emirhan Sun Palace in Side:
inchecken en lunch waarna om half 4, waarvoor we
zijn gekomen: de eerste training van 90 minuten op
het prachtige sportcomplex gelegen op 10 minuten
van ons hotel. De warming-up door René Beerntsen,
de training onder toeziend oog van Rolf Oostinga
door de trainers Jeroen Tacke en Ferry van der Mey.
Na het diner wordt de eerste lange nacht/dag
afgesloten met een gezellig samenzijn in de lobby van
het hotel. De eerste contouren van dit trainingskamp
zijn al zichtbaar; tot ruim na 24.00 uur is het blauw
van sportclub te vinden aan de bar waar de start van
de 2e seizoenshelft echt is begonnen.
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Dag 2 begint na het ontbijt met een bezoek aan de
bazaar en markt waar de bekende hebbedingetjes
massaal worden ingekocht. `s Middags weer een
training van 90 minuten. In het hotel hebben we
inmiddels kennis kunnen maken met onze
tegenstanders voor de komende wedstrijden. Turkse
elftallen die alleen maar trainen en thee drinken en
rust pakken om die gasten uit Nederland goed partij
te kunnen geven.
Voor dinsdag, de 3e dag, staat voor de dames en het
herenteam 2 om 14.00 een training op het
programma. Het herenteam 1 speelt tegen Eskisehir
Demir Spor. Na een 1-0 achterstand werd in de 20e
minuut nog wel gelijk gemaakt, maar daarna gaf de
kwaliteit van de opponent toch de doorslag. De 8-2
nederlaag tegen deze sterke tegenstander gaf weinig
hoop voor de volgende oefenwedstrijd voor heren 2
de volgende dag. Op dag 4, woensdag, speelt het
damesteam tegen een Turks regioteam van jongens tot
16 jaar. Na twee snelle tegendoelpunten kregen onze
dames wat meer grip op de wedstrijd maar moesten
uiteindelijk met een 5-0 nederlaag terug naar het
hotel. Het herenteam 2 had weinig in te brengen tegen
Sultanbeyli Spor uit Istanbul. Na een 6-0 ruststand
werd na 80 minuten afgefloten met een 8-0 eindstand
voor de koploper uit de 2e Turkse Liga of was het de
koploper van de Turkse hoofdklasse?
Voor de volgende dag stond alweer de terugreis naar
Westervoort gepland: Na een tussenstop in Istanbul
landt het gezelschap van sportclub om 22.30 uur op
Amsterdamse bodem. Het bestuur van sportclub
Westervoort verwelkomt om 1.00 uur, het is
inmiddels vrijdag, de Turkije-gangers in het clubhuis.
Edwin Peters bedankt alle aanwezigen voor dit prettig
verlopen trainingsprogramma.
Door: Frans Brink
Foto’s: Iris de Groot/Frans Brink
scwestervoort.nl 
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BASN | jeugdplan

Een nieuwe koers
Sinds de zomer van 2013 is BASN een nieuwe weg
ingeslagen. Deze weg is de weg van de jeugd.
Uiteraard doet de BASN dat niet zomaar. Al een
aantal jaren komt er vanuit de jeugdcommissie de
vraag om meer betrokkenheid en nauwere banden
met de BASN.
Binnen de BASN werd dit initiatief positief
ontvangen. Tevens werd onze blik op de jeugd
gesterkt door het feit dat er de afgelopen jaren een
zorgelijke trend naar voren kwam binnen onze jeugd.
Het is geregeld voorgekomen, dat talenten bij
Sportclub weggetrokken zijn door omliggende
(amateur)verenigingen. Om deze ontwikkeling tegen
te gaan en het algemene niveau van onze jeugd
omhoog te willen helpen, is deze weg ingeslagen. Dit
allemaal met het doel om de talenten die binnen de
jeugd van SC Westervoort aanwezig zijn over een paar
jaar in het eerste te kunnen zien schitteren!

Nadat er besloten is om dit pad te volgen zijn we over
gegaan op het uitvoeren van het plan. Dit heeft
geresulteerd in een aantal zeer goede en constructieve
brainstormsessies met de jeugdcommissie. Deze
sessies hebben tot een plan van aanpak geleid.
Op dit moment wordt er achter de schermen druk
gewerkt aan de invulling van dit jeugdplan. U zult
zich vast afvragen: wat behelst dit jeugdplan nu
precies? Samen met de jeugdcommissie is gekeken
wat nu precies de behoeftes zijn van onze
voetballende jongens en meisjes.
Voetballend gezien hebben C-junioren andere
behoeftes dan F-pupillen, er zijn dus scheidingen
aangebracht in leeftijdsgroepen. Daarnaast is een
scheiding gemaakt tussen prestatieve teams en nietprestatieve teams, anders gezegd: selectieteams en de
overige teams. Want ook hier zitten belangrijke
verschillen.
Vervolgens zijn voor deze leeftijdsgroepen en
niveauindelingen activiteiten bedacht. Deze
activiteiten zijn voor de selectie-elftallen meer gericht
op het voetbaltechnische aspect en voor de niet
selectie-elftallen meer op de teambuilding. Natuurlijk
is in overleg veel mogelijk en kan het voorkomen dat
een selectie-elftal een teambuildingsactiviteit zal
ondernemen of andersom.
Door: Rick Smink en Bart Krechting
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in de schijnwerpers
Wie vind jij de allerbeste voetballer?
Tessa hoeft niet lang na te denken en zegt meteen “Lionel
Messi van Barcelona”.

Wat vind je van je Team?

Tessa
Vloemans

“Ik voetbal in de E7 en dat is een harstikke leuk team met
allemaal leuke jongens en meisjes, we zijn een goeie groep.
Ook onze ouders, trainers en leider zijn heel leuk en aardig”.

Interview met: Tessa Vloemans
Geboortedatum: 13.03.2003

“Ik heb een goed schot maar omdat ik niet de snelste ben
moet ik slim lopen in het veld”.

Wat zijn je beste eigenschappen als speelster?

Wat moet je verbeteren als speelster?
Op welke basisschool zit je?
‘Ik zit op de basisschool “De Schakel” in groep 7 bij
juffrouw Carolien en meester Erik”.

“Ik kan nog niet zo goed passeren, ik ben niet zo van de
trucjes maar hou meer van gewoon doen”.

Wie wordt kampioen van Nederland?
Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
“Ik ben in 2012 begonnen met trainen bij sportclub en dat
vond ik al heel erg leuk. Mijn 2 broers hebben ook bij
sportclub gevoetbald en eentje speelt nog in het 2e elftal
van sportclub.
Ik ben dus gaan voetballen onder andere door mijn broers
en vader maar ik vind het zelf ook gewoon erg leuk om te
doen”.

“Ik denk Vitesse, dat staat al een tijdje bovenaan en doet
het gewoon erg goed”.

Wie wordt dit jaar Wereldkampioen?
Weer weet Tessa mij te verrassen met de opmerking “Ik
hoop Nederland maar ik denk Spanje die bij ons in de
poule zit”.

Heb je een goede trainer?
Wat vind jij verder leuk aan voetballen?
“Ik kan op voetballen lekker al mijn energie kwijt en lekker
hard tegen de bal schoppen, ik vind dat lekker om te
ontspannen”.

Op welke plek in het elftal E7 speel jij?
“Ik speel nog niet zolang in de spits maar ik heb al wel een
paar goals gemaakt”.
Terwijl Tessa dit zegt, straalt ze duidelijk plezier uit.
“Ik ben rechtsbenig en kan daarmee best aardig hard
schieten maar ook een beetje met mijn linkerbeen”.

“Ja, echt wel. Fedor Dibbets heeft op hoog niveau getraind,
dus die geeft erg ons erg goed training met veel
afwisselingen en is ook nog aardig. Mireille de Way en
Esther Pennekamp doen erg veel voor ons hele team. Wij
mogen als team blij zijn met alle vrijwilligers die zo veel
voor ons doen”.

Wat doet Tessa over 15 jaar?
“Daar ben ik nog zo niet erg mee bezig maar Architect
worden lijkt me wel mooi, ik vind techniek erg leuk en
ontwerpen ook. Ik doe ook wel eens van die
computerspelletjes waarin je van alles kunt ontwerpen”.

Wat is je meest bijzondere doelpunt?
Tessa begint te lachen en zegt: “Dat was tegen DVV toen
ik alleen op de keeper af liep met de bal. Die keeper
tackelde mij en ik viel keihard op mijn buik maar de bal
rolde wel mooi de goal in”.
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Heb je andere hobby’s?
“Tekenen en voetballen vind ik leuk. Ik voetbal thuis ook
vaak in de tuin. Gelukkig hebben wij een grote tuin en kan
ik lekker oefenen”.
scwestervoort.nl

in de schijnwerpers

Wat vind je van SC Westervoort en wat zou je
willen veranderen?
Tessa neemt even de tijd. “Ik zou het niet weten want alles
is er al bij Sc Westervoort. De mensen zijn allemaal
hartstikke aardig en doen heel veel voor ons en voor de
club”.

Heb je nog iets toe te voegen?
“Ja, ik heb heel veel geleerd van mijn vader “Sliding-Jan”,
die ook altijd gevoetbald heeft en verder krijg ik van hem
en mijn broers ook nog veel slimme tips. Ik denk dat ik
voetbal gewoon leuk vind omdat mijn hele familie
gevoetbald heeft.
scwestervoort.nl 

Tijdens dit interview viel het enthousiasme van Tessa echt
op en ook deze speelster bevestigt, dat Sc .Westervoort
gewoon een fijne vereniging is met veel vrijwilligers die
zich met hart en ziel voor onze vereniging inzetten. Het is
mooi om te horen dat ook deze jongedame van 10 jaar
zich dat realiseert”.
Tessa nog veel succes met het voetballen en bedankt voor
dit leuke gesprek.
Door: Geurt van der Meij
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Team in het voetlicht

Boven vlnr: leider Hans Vermeulen, Dion Vermeulen, Lando van Raalte, Thijs Veelen, Dion Beuting (invaller), Milo Autsema,
Tim van Loon, Joey Liet, Bryan Jacobsen en trainer Marco Benders.
Onder vlnr: Niek Huuskes, Mark van Wagensveld, Bram Jansen, Corbin Tholense, Bart van Diek, Dwin Abnosiar (invaller),
Luuk de Jongh en Jeroen Voltman.
Sinds kort is Damian Jager toegevoegd aan het team, hij ontbreekt op de foto.

A2: vierde klasse
Het A2 bestaat nog niet zo heel lang en de meeste spelers, variërend in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar,
komen allemaal uit andere teams, zoals B1, B2 en A1. Het leeftijdsverschil speelt geen enkele rol, allemaal
hebben ze onderling evenveel plezier in dit team en gaan ze er volop tegenaan; zowel in de trainingen
alsook bij de wedstrijden. De mannen spelen vaak tegen oudere spelers, maar laten zich absoluut niet
kisten en gaan de confrontatie met de tegenstanders beslist niet uit de weg.
Marco Benders traint deze jongens met veel passie, is ook
streng, maar rechtvaardig; Marco tolereert geen ongepaste
uitspraken tijdens de wedstrijden en sinds kort krijgt hij
enthousiaste ondersteuning van leider Hans Vermeulen en
ondergetekende. De prachtige (actie)foto’s worden
gemaakt door teamfotograaf Henk van Loon.
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Wel even wennen
De jongens moesten natuurlijk aan elkaar wennen, en dat
kan natuurlijk ook niet anders met zo’n gemêleerd,
bijeengeraapt gezelschap. Het spel gaat trouwens met
sprongen vooruit omdat de mannen de eigen positie en de
maten in het veld, steeds beter weten te vinden.

scwestervoort.nl

Team in het voetlicht

Geen vaste keeper

Ranking

Helaas heeft het team op dit moment geen vaste keeper, de
ene keer keept Wouter en de andere keren Dion of Mitchell,
alle drie uit andere teams. Jeffrey van Beek en Tom
Krechting zijn uitgeleend aan het A1 en het ziet er naar uit,
dat ze niet op korte termijn terugkeren in het A2. Omdat
het team onvoldoende wisselspelers heeft en Bryan voor
enkele weken is uitgeschakeld vanwege een knieoperatie, is
het iedere week weer een zoektocht naar invallers, maar
ook dat krijgt de trainer steeds weer voor elkaar.

Na de mooie overwinning op 23 november, is het team
gestegen van een negende naar een zesde plaats en als ze
blijven spelen zoals ze nu spelen, behoort een hogere
ranking beslist nog tot de mogelijkheden.

Schone outfits en vervoer geen probleem
De familie Huuskes zorgt er iedere week weer voor dat de
jongens er piekfijn uitzien in gewassen, schone
teamkleding. Ook het vervoer van en naar uitwedstrijden
levert geen problemen op, er zijn steeds voldoende ouders
die zich vrijwillig aanmelden.

scwestervoort.nl 

Het vaste team bestaat dit jaar uit Bart van Diek, Bram
Jansen, Bryan Jacobsen, Corbin Tholense, Dion Vermeulen,
Joey Liet, Luuk de Jongh, Mark van Wagensveld, Lando van
Raalte, Milo Autsema, Niek Huuskes, Jeroen Voltman, Thijs
Veelen en Tim van Loon. Sinds kort is Damian Jager
toegevoegd aan het team.
Door: Yvonne Voltman
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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

uitgelicht

Jongleren om beter te
voetballen
Eén van de grootste uitdagingen van trainers is om
spelers beter te leren voetballen. Als speler wil je
natuurlijk ook alles uit jezelf halen en weten hoe je
beter kunt gaan voetballen. Als je het gevoel krijgt
dat je beter gaat voetballen, dan krijg je er ook
meer zin in en ook de trainer geeft het een goed
gevoel.

Om binnen de beschikbare leertijd spelers zoveel mogelijk
vooruitgang te laten boeken, is het belangrijk te weten of
het oefenen op specifieke vaardigheden tijdens de training
er uiteindelijk ook toe leidt dat deze worden toegepast
tijdens het spelen van wedstrijdjes, of niet. Dit probleem,
van de mogelijke transfer van verworven vaardigheden
tijdens de training naar vaardigheden tijdens de wedstrijd,
is belangrijk voor alle vaardigheden die de kwaliteit van
een voetballer bepalen. De kwaliteit of kracht van een
voetballer kan namelijk worden beschouwd als die van een
ketting met diverse schakels. Net als bij een ketting doet
elke zwakke schakel sterk afbreuk aan het geheel. De
schakels die de kwaliteit van een voetballer bepalen zijn de
fysieke eigenschappen, de mentale instelling, de tactische
en de technische vaardigheid.
Vanuit fysiek oogpunt is het nogal vanzelfsprekend dat
doelverdedigers een andere conditietraining moeten krijgen
dan de veldspelers. Maar ook voor de veldspelers zou het
zo moeten zijn dat conditietrainingen specifiek worden
ingevuld, afhankelijk van de positie op het veld tijdens de
wedstrijd. De laatste jaren is hier gelukkig veel vooruitgang
geboekt omdat wetenschappelijk onderzoek de meest in
het oog springende fysieke verschillen tussen
spelersposities heeft aangetoond. Met deze informatie
kunnen conditietrainers dan heel gericht hun
trainingsprogramma’s ontwikkelen.
Dat geldt evenzeer voor de mentale vaardigheden zoals
concentratie, wilskracht, fair-play en doorzettingsvermogen,
waarop individueel geoefend kan worden tijdens de training
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met de bedoeling de wedstrijdprestatie te verbeteren.
Wat het aanleren van tactische vaardigheden betreft, is het
eveneens duidelijk dat de mogelijke oplossingen die in de
week worden ingeoefend, bijvoorbeeld met het oog op het
leren omzeilen van de buitenspelval, slechts zinvol zijn als
ze zo goed werden geautomatiseerd dat ze ook effectief
worden toegepast tijdens de wedstrijd in het weekend.
Wat tenslotte de technische vaardigheden betreft, is het
evenzeer belangrijk dat (jeugd)coaches zich voortdurend de
vraag stellen van de toepasbaarheid van trainingsinhouden
voor wedstrijdprestaties. Passeer- en schijnbewegingen
moeten bijvoorbeeld voldoende ingeslepen zijn vooraleer
ze ook effectief in de wedstrijd kunnen worden gebruikt
om een verdediger uit te schakelen. De vergelijking met de
ketting leert dat er bij de ontwikkeling van kwaliteiten in
het moderne voetbal voor gezorgd moet worden dat alle
onderdelen met dezelfde progressiviteit verbeterd worden,
en met dezelfde garantie worden vertaald of getransfereerd
naar de wedstrijd.
De basiseigenschappen die tot hiertoe misschien wel het
meest werden bestudeerd zijn kracht, uithouding, lenigheid
en snelheid. Overigens is het zo dat in het verleden het
trainen van deze basiseigenschappen nogal sterk werd
gebaseerd op trainingsmethoden uit de individuele sporten,
met name uit de verschillende atletiekdisciplines. Intussen
is het gelukkig zo dat deze veel specifieker worden
ingevuld rekening houdend met de totaal andere eisen die
in het voetbal worden gesteld aan bijvoorbeeld
looptechniek (zoals de continue veranderingen in snelheid
en richting).
Eén van de basiseigenschappen, waar men echter nog niet
veel van weet, heeft te maken met coördinatie. Algemeen
heeft coördinatie te maken met het samenspel tussen de
hersenen en het bewegingsapparaat. Bij het uitvoeren van,
om het even welke beweging in het dagelijkse leven, zijn
het zenuwstelsel en de spieren onlosmakelijk als een
tandem met elkaar verbonden. Wanneer de spieren door
signalen uit het zenuwstelsel aan het werk worden gezet,
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uitgelicht

beginnen ze aan die delen van het skelet te trekken
waaraan ze door middel van een pees vastzitten. Juist
hierdoor gaat het skelet bewegen en ontstaat er actie.
Zo trekken bijvoorbeeld de kuitspieren door middel van de
achillespees aan het hielbeen wanneer men op de tenen
gaat staan. Specifiek vertaald naar voetbal, heeft deze
bewegingscoördinatie drie essentiële functies. Ten eerste
vormt een goede lichaamscoördinatie de basis voor het
verwerven van meer verfijnde technische vaardigheden. Ten
tweede is het zo dat de snelheid en de precisie waarmee
de spieren van de onderste ledematen op elkaar zijn
afgesteld in belangrijke mate de uitvoeringssnelheid
bepalen. Op training komt het er dus op neer ook tijdsdruk
te zetten op de communicatie tussen het centrale
zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Wat looptraining
betreft kan dit bijvoorbeeld door bergaf te sprinten,
waardoor niet alleen de spieren maar ook de signalen
vanuit het zenuwstelsel tegen een hogere snelheid moeten
worden verwerkt.
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Aangezien zowel techniek als uitvoeringssnelheid in het
huidige (top)voetbal vaak het verschil maken tussen winst
of verlies, ligt het voor de hand dat er in de nabije
toekomst meer en meer aandacht besteed zal worden aan
het optimaliseren van coördinatievaardigheden. Wellicht is
de belangrijke rol van coördinatie in het verbeteren van de
maximale uitvoeringssnelheid één van de best bewaarde
geheimen in de trainingsleer. Toch is er nog een derde en
laatste functie. Zo heeft onderzoek onlangs aangetoond
dat krachttraining slechts zinvol is als ze direct gevolgd
wordt door specifieke coördinatietraining. Er is dus met
andere woorden ook een positieve transfer van specifieke
coördinatietraining naar krachttraining.
Bij het uitwerken van oefenstof komt het er dus op neer om
positieve overdracht van coördinatietraining op het
verwerven van specifieke voetbalvaardigheden te krijgen.
Een belangrijke factor heeft hierbij betrekking op de mate
van overeenkomst tussen trainings- en wedstrijdcondities
enerzijds en de vaardigheden waartussen men transfer
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verwacht anderzijds. Algemeen kan worden gesteld dat
naarmate er meer gelijkenis is tussen condities en/of taken,
er ook meer positieve transfer kan worden verwacht.
Toch is het belangrijk dat dit telkens in detail wordt
bestudeerd. Zo is er bijvoorbeeld negatieve transfer tussen
een forehand in tennis en squash, ook al zou men het
tegenovergestelde verwachten. Ook al voelen de meeste
coaches intuïtief aan dat jongleren zinvol is om beter te
leren voetballen, men kan zich dus de vraag stellen in
hoeverre jongleren als vorm van coördinatietraining een
positief transfereffect heeft op specifiek controle-, pass- en
trapvaardigheden of niet.
Een eerste onderzoek werd uitgevoerd aan de John Moores
Universiteit te Liverpool met twintig volwassen voetballers.
Eerst werd een jongleer- en een balcontroletest afgenomen.
De jongleertest bestond erin gedurende dertig seconden
zoveel mogelijk keren te jongleren waarbij enkel voeten en
knieën mochten worden gebruikt. De balcontroletest
bestond erin in een beperkte ruimte een bal te controleren
die werd geprojecteerd door een ballenwerpmachine.
Hierbij werden zowel de voorkeur- als de niet-voorkeurvoet
getest. Vervolgens volgden tien voetballers gedurende vier
weken een trainingsprogramma waarbij het jongleren met
de voet dagelijks gedurende tien minuten werd geoefend.
De andere tien voetballers werkten als controlegroep wel
hun normale trainingen af, maar zonder extra oefeningen
voor het jongleren. Na het trainingsprogramma van vier
weken werden beide groepen met elkaar vergeleken en dit
zowel voor het jongleren als het controleren van
voetballen. Ten opzichte van de controlegroep, die voor
beide tests op hetzelfde niveau bleef, vertoonde de groep
die in totaal ongeveer vijf uren jongleertraining volgde een
positief transfereffect van 23% voor de balcontroletest en
dit zowel voor de voorkeurvoet als de andere voet.
Jongleeroefeningen leiden dus niet alleen tot betere
resultaten op jongleertests maar ontegensprekelijk ook tot
een beter balgevoel, dat uiteindelijk aanleiding geeft tot
meer verfijnde basisvaardigheden. Door de resultaten van
deze eerste studie wordt aangetoond dat
coördinatietraining wel degelijk een positief effect kan
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hebben op een aantal basisvaardigheden in het voetbal.
In een tweede studie werd nagegaan in hoeverre het soort
bal waarmee gejongleerd wordt, een verschillend effect
heeft op dezelfde balcontroletest van de eerste studie.
Concreet werd voor het jongleren een normale voetbal
vergeleken met een typische zaalvoetbal, die kleiner en
zwaarder is en tevens minder veerkrachtig. Ook al ging het
hier maar om een pilotstudie, toch is het vermeldenswaard
dat de meeste vooruitgang werd geboekt in het
zaalvoetbal. Wellicht is het zo dat, door de aard van de bal,
meer tijdsdruk aan het zenuwstelsel en het
bewegingsapparaat wordt opgelegd, en aan de
communicatie tussen beiden. We zouden het dus kunnen
vergelijken met het bergafwaarts sprinten. Dat zal in de
toekomst zeker onderzoeksmatig verder worden uitgediept.
Dat er bovendien ook een positieve transfer is naar een
aantal specifiekere voetbalvaardigheden zoals het trappen
met de wreef, werd onlangs ook onderzocht in een
pilotstudie waarbij de kinderen van de Topsportschool in
Leuven werden betrokken. Concreet werd voor het
trainingsprogramma de maximale trapsnelheid in kaart
gebracht met een ‘speed-gun’. Vervolgens werd een
trainingsprogramma aangeboden waarbij via Foot-Robics
over een periode van acht weken vijftigduizend
balcontacten en evenveel snelle voetverplaatsingen werden
opgelegd, evenredig gespreid over de voorkeursvoet en de
andere voet. Na het trainingsprogramma werd vastgesteld
dat eerst de trapsnelheid met gemiddeld tien kilometer per
uur toenam en dat het verschil tussen beide voeten sterk
daalde voor de posttest.
Ook al is de beschikbare informatie beperkt, meer en meer
wordt duidelijk dat specifieke coördinatietraining een
positief transfereffect heeft op het verbeteren van de
technische bedrevenheid en de uitvoeringssnelheid.
Omwille van de spectaculaire resultaten die reeds werden
verkregen, wordt dit best bewaarde geheim in de nabije
toekomst in elk geval onderzoeksmatig verder uitgewerkt.

Deze tekst is tot stand gekomen dankzij het onderzoek van
professor Werner Helsen en lesgever Michel Bruyninckx van
Topsportschool Leuven.
Door: Joris
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De stelling

Het WK van volgend jaar in Brazilië
moet niet meer doorgaan vanwege
de slechte toestanden voor de
bevolking aldaar
Sherida Willemsen
Ik heb een mening van twee kanten: ·
1- Ik ben het er mee eens, want als de bevolking er onder moet lijden, dat er huizen of
gebouwen gesloopt moeten worden dan zeg ik bouw die stadions maar op een andere plek,
mits er een ander onderkomen voor ze worden geregeld.
2- Ik ben het er niet mee eens, omdat het voetbal leeft in Brazilie. Neymar, Ronaldinho, Pelé,
Kaka is voor velen het grote voorbeeld. Wat mij betreft mag Brazilië er naar uit kijken dat het
WK eraan komt. Natuurlijk heeft het ook zijn economische voordelen, de boekingen van
hotels, vluchten enz.

Martijn Wieleman
Pittig politiek getinte stelling moet ik zeggen. Als ik het nu moet zeggen ben ik het er niet mee
eens.
Qua organisatie is het natuurlijk het belangrijkste dat de veiligheid van alle spelers, begeleiding,
supporters én bevolking geen gevaar loopt.
Dat er protesten zijn in het land tegen geldverslindende initiatieven als het WK-voetbal en de
Olympische Spelen over twee jaar is goed te begrijpen. Het contrast tussen rijk en arm (zie de
favela’s) is zo groot, dat het logisch is dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Dit is daar
natuurlijk ook hét moment voor en kan op een goede manier gedaan worden door één van de
vele voetballers die uit deze favela’s komen.
Puur op voetbalgebied gezien is het natuurlijk fantastisch dat het WK in Brazilië plaatsvindt. Dit
voetbalmaffe land heeft volgens mij momenteel de meeste profvoetballers ter wereld én een
rijke voetbalhistorie met geweldige voetballers als onder andere Pelé, Socrates, Romario en
Ronaldo.
Voetbal wordt volgens mij nergens zo intensief beleefd als in Brazilië, dus wellicht dat Neymar
en consorten voor een positieve impuls kunnen zorgen met betrekking tot de huidige politieke
ontwikkelingen.

Maurice Hoveijn
Het WK niet laten doorgaan is geen optie. Al was het maar vanwege het verzekeringstechnische
verhaal wat erbij komt kijken, mocht het toernooi niet doorgaan. Ik denk dat er tijdens dat
toernooi (net als bij de OS in Sotsji dit jaar) een belangrijke rol is weggelegd voor de media.
Mijns inziens zou het een goede zaak zijn als zij naast de verslaggeving over het WK, ook
verslag uitbrengen over het land, de bevolking, de leefomstandigheden, de sociale voorzieningen
etc. Laat het WK juist doorgaan en laat de wereld de misstanden in Brazilië zien.
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De stelling
Randy van de Rhee
Ik ben het niet eens met deze stelling, omdat ik denk dat de toestanden van de bevolking in
Brazilië al jaren slecht zijn. De FIFA wil graag het WK2014 in Zuid-Amerika houden en heeft
een hele tijd geleden voor Brazilië gekozen. Het is nu alleen zo dat door het aanstaande WK
meer media aandacht is voor het land en de bevolking aldaar, net als voor het WK2010 en
tijdens de Confederations Cup afgelopen zomer. Ik denk dat het voor de Braziliaanse mensen
ook wel wat opbrengt, want een WK zorgt toch voor werk, bijv. stadions die worden ge-/
verbouwd en de toeristen die er op af komen. Toch blijven de Braziliaanse sloppenwijken je in
het achterhoofd, maar was dat in Zuid-Afrika ook niet het geval?

Kelsey Limburg
Ik ben het niet met deze stelling eens. Het WK zal binnen een jaar plaatsvinden en annuleren
van dit evenement zal simpelweg niet meer kunnen omdat er zoveel oneindige belangen
spelen, denk alleen maar aan sponsors, bedrijven en (overheids) organisaties die jarenlang
geïnvesteerd hebben in dit evenement. Op dit moment is de situatie in sommige gebieden
schrijnend heb ik vernomen, maar ten tijde van het WK zal je al gaan zien dat de Braziliaanse
economie een enorme boost zal krijgen en na het WK zal de bevolking ook profiteren van de
sterk verbeterde infrastructuur e.d. in het land. Daarnaast zet een (goed verlopen) WK Brazilië
weer goed op de wereldkaart en dit zal het land alleen maar ten goede komen. Misschien
moet de FIFA in de toekomst (strengere) eisen stellen voordat het een land een WK toewijst,
want terugdraaien zal gewoon in een bepaald stadium niet meer kunnen.
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Babycorner

horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1
Om tegenstanders te imponeren besluit je om een
cape te dragen. Het pakt helaas minder goed uit dan
verwacht.

Maudi
Tacke
Maudi is geboren op
12-10-2013. Ze is een
zusje van Milan en
dochter van Dennis
en Barbara.
Dennis speelt in het
negende elftal.

Waterzak | 20-1 tot 18-2
U koopt een kat in de spreekwoordelijke waterzak.
Vissen | 19-2 tot 20-3
Twan van der Sterren blijkt, ondanks zijn naam doet
vermoeden, niets met deze horoscoop te maken te
hebben!

Brett
Hondijk
Brett is het
broertje van Dean
en Ryan. Hij is de
3e zoon van
Marnie Thijssen en
Johnny Hondijk en
tevens de 4e
kleinzoon van Hans
en Marjorie
Thijssen.

Ram | 21-3 tot 19-4
Error 404: This horoscope cannot be found. Please
try again later.
Stier | 20-4 tot 20-5
Kruid de kipfilets met peper, zout, venkelzaad en
verse rozemarijntakjes. Doe wat olie in een
koekenpan en bak de kip samen met 3 à 4
ongepelde knoflooktenen en een gehalveerde
Spaanse peper goudbruin en gaar. Eventueel
serveren met een frisse komkommersalade.
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
Piet Stevens heeft een bord voor z’n kop. Een clubvan-honderd-bordje welteverstaan.
Kreeft | 21-6 tot 22-7
De KNVB verwart de toppers van de E1 met ‘de
Toppers’, waardoor Jeroen van der Boom, Gerard
Joling en René Froger op een zaterdagochtend over
het kunstgras rennen.
Leeuw | 23-7 tot 22-8
In de eerste helft loop je veel trappen op. Overweeg
eens om de lift te nemen.
Maagd | 23-8 tot 22-9
Vraag Roy Wilting er eens naar. Waar naar? Zoek dat
lekker zelf uit!
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
De derby Vitesse – N.E.C. belooft vuurwerk. De
wedstrijd wordt daarom voor zeker 5 minuten
stilgelegd.
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Wanneer je je voeten laat spreken, kom je tot de
conclusie dat ze niet veel zinnigs te melden hebben.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Als je te lang op een ei zit, wordt het een bal!
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Oplossing Sportpuzzel: Sporten is gezond voor iedereen / Humorfoto: Dick de Jong, leider Dames 2
Oplossing 4 verschillen: de meest rechtse schoen hoort er niet bij, 3e en 4e schoen van links zijn verwisseld, flap van 6e schoen van links is vergroot,
tussen 1e en 2e voet van links is het geel-blauwe puntje van tas verwijderd

zoek de 4 verschillen
VOETBAL	
TENNIS
VOLLEYBAL	
SCHAATSEN
KEGELEN
HANDBAL	
BASKETBAL	
CURLING
RACQUETBAL	
GOLF
HOCKEY
KORFBAL	

DUIKEN
BOWLEN
WIELRENNEN
POLO
DARTS
ROEIEN
ZWEMMEN
DANSEN
BILJART
BMX
GO
JUDO

de derde helft

frank arends

NICHT ÄRGERN, NUR WUNDERN

M

et ons gaat het hartstikke goed, we
hebben alles wat ons hartje
begeert, we hebben fijne mensen
om ons heen maar het belangrijkste
is: we hebben twee hele gezonde, lieve
kinderen. We hebben dus eigenlijk helemaal
niks te klagen.
Klagen zit ook niet echt in mijn genen, wat ik wel heel
goed kan, is mezelf ergeren aan bepaalde dingen. Juist
misschien wel omdat alles zo goed gaat, ga je je
verbazen over een heleboel dingen die zo in het
dagelijks leven gebeuren. In mijn vorige column schreef
ik al dat ik het schandalig vind hoe sommige kanslozen
kei en keihard voorbij scheuren. Ook vandaag gebeurde
het weer (echt waar!!!). Ik moest Mees van het
zebrapad aftrekken omdat er één of andere idioot het
nodig vond om gewoon met een bloedgang door te
rijden. Ik erger me kapot, maar zou me meer moeten
verbazen. We gaan regelmatig de eendjes brood geven.
Vaak is het brood op de hoek bij de familie
Kampschreur al op en dat neem ik de kinderen niet
kwalijk. Dat hebben ze namelijk niet van een vreemde.
Met het laatste restje steken we over en gaan
vervolgens daar de eendjes voeren. Prachtig om te zien
hoe Mees en Puck hiervan genieten. Thuisgekomen
moet ik dan eerst alle stront onder de schoentjes en
van de banden van de kinderwagen afschrapen. Dit
gebeurt helaas dagelijks. Ik erger me kapot, maar zou
me meer moeten verbazen. Ik vind het heerlijk om
s’avonds lekker voor de TV te hangen. Goede tijden
slechte tijden is mijn favoriet. Ik kan er niks aan doen
maar het kijkt zo lekker weg. Ik weet ook wel dat dat
niet het juiste niveau heeft, maar goed, je wilt toch
weten of Ludo en Janine weer bij elkaar komen en wie
Mike vermoord heeft. Kijk je dan vervolgens naar een
gemiddeld nieuwsprogramma dan schieten je de
tranen in de ogen. Op de Filippijnen sterven duizenden
mensen door een orkaan. In Syrië heerst een burger
oorlog en ons land verkeert in een dramatische
economische crisis. Het ergste van allemaal is dat de
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nieuwsprogramma’s beginnen
met het verhaal dat Onno Hoes in
de lobby van een hotel heeft staan te
kussen met een jongen. Ik erger me kapot, maar zou
me meer moeten verbazen. Hij heeft de capaciteiten
om ons Oranje wereldkampioen te maken. Hij heeft
misschien niet de allerbeste spelers van de wereld,
maar hij heeft het in zich om er een goed team van te
maken. Dat heeft hij bij zijn clubs, maar ook met het
Nederlands Elftal al bewezen. Maar wat hij absoluut
niet moet doen is met zijn arrogante kop voor de TV
verschijnen. In een interview met Kees Jongkind zegt
hij het volgende: “het feit dat Bayern München nu zo
ontzettend goed draait, dat komt doordat ik daar de
basis heb gelegd. Je ziet nog kenmerkende “Van Gaal
dingen terug in het huidige spel” ……mensen, op 7
maart 2011 is Louis vertrokken bij de rekordmeister.
Als ik dit soort dingen zie, dan erger ik me kapot, maar
zou me eigenlijk meer moeten verbazen. Tot slot doen
we er nog eentje: met 80 mensen wordt er nagedacht
over knooppunt Vredenburg. Een geboren en getogen
vrachtwagenchauffeur uit Parijs heeft moeite om
zichzelf schadevrij over de Westervoortse Periferique te
loodsen. Laatst zijn er in 12 dagen tijd 5(!!) mensen
aangereden. Het is een chaos, nee erger nog, gewoon
een gekkenhuis daar! Ik begrijp niet dat mensen dit
kunnen bedenken. Als vervolgens blijkt dat er teveel
ongelukken gebeuren, geef dan niet als reactie: “het is
een veilig verkeerspunt, alleen de mensen moeten zelf
beter opletten”, aan zulke dingen erger ik me kapot,
maar ik zou me meer moeten verbazen. We gaan er in
2014 een heel erg mooi jaar van maken. Met als
hoogtepunt de winnende goal van Robben in de finale
van het Wereldkampioenschap voetbal.
Ik wens iedereen alle geluk en gezondheid toe…..en
onthoud één ding:
Nicht ärgern, nur wundern……… Erger je niet,
verwonder je slechts.
Groetjes, Frank
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BASN Leden
ABCO Beveiliging B.V.
Advieskring voor Ondernemers
B.V.
Arjolux
Appie’s Place
BAS Safety & Gifts
Bloemenkiosk De Stek
Bordbusters
Club van 100
Creativ-IT
Erren Protectie
Faas Audiovisuele
Dienstverlening
GvA Gevelwerken
HDR Direct Delivery
Horeca Service Oost
Jan Jansen Bouwkundig
Adviseurs
JP Offset
Kampschreur Finance
Koenen Warme Bakker
La Promenade Restaurant

Liemers Bouw
Liemers Lantaren
Loodgietersbedrijf Rutten &Zn
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Notarishuis Arnhem
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PontMeyer
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Sportclub Westervoort
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West Music
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