
De Ballenvanger
Sportpark Naederhuyse | Brouwerslaan 7 | 6931 AC  Westervoort Nummer 3 | 2013 - 2014

www.scwestervoort.nl

BAL003_1314.indd   1 24-06-14   15:41



BAL003_1314.indd   2 24-06-14   15:41



inhoud

In dit nummer...

  5 De voorzitter
  6 Pelle
  6 VUT-ploeg
  8 Lidmaatschap
11 Vacatures
12 Verhaal van het Kwartaal
15 Team in het Voetlicht
17 De Blikvanger
18 1e Elftal
19 Historie 1932
20 Poster
26 De Stelling
28 Uitgelicht
31 Club van 100
32 Uit de Historie
34 Toernooi overzicht
36 Babycorner
36 Horoscoop
37 De derde Helft
38 Frank Arends

BASN
23 Van de voorzitter
24 Ledenvergadering

8

12

31

ScweStervoort.Nl  3

BAL003_1314.indd   3 24-06-14   15:41



ScweStervoort.Nl 4

colofon redactioneel

Sportpark “Naederhuyse” 

 Brouwerslaan 7

6931 AC  Westervoort,  

Tel. (026) 3118876

REDACTiE-ADRES

Jan Koers

Waemelslant 160,  

6931 HR Westervoort

tel. (026) 3113259,  

ballenvanger@scwestervoort.nl

De foto op de voorpagina is van het team F4. De foto´s van de 
middenposter en voorpagina zijn wederom gemaakt door Arjen Biere, 
onze hoffotograaf.
in het colofon, waarin de redactieleden genoemd zijn, wordt vanaf dit 
nummer voor de herkenbaarheid een kleine foto bijgevoegd.
De redactie wil extra aandacht vestigen op het artikel, waarin de 
voorwaarden voor het lidmaatschap beschreven zijn.
Het seizoen loopt langzaam naar het einde toe en de redactie hoopt voor 
het laatste nummer van dit seizoen dan ook weer vele kampioenen te 
mogen begroeten.
Allen veel succes in de laatste wedstrijden.

LiDMAATSCHAP 

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

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

de commissiekamer van Sc. Westervoort. 

CONTRiBuTiE

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

 telefoon 311 9659.

BANK- EN GiRONuMMERS

Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,  

Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021

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

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 € 16,00 € 47,00 €  94,00 € 186,00

Senioren miv 18 jaar € 20,00 € 59,00 € 117,00 € 232,00

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

uiTERSTE iNLEVERDATuM VOOR 

BALLENVANGER NR. 4:  

woensdag 21 mei 2014

Geurt van der Mey

Anne Matser

Joris Boss

Jan Koers

Laura Matser

Walter Bouwman

Gert Zwilling

Amanda van Burik
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de voorzitter

I
n mijn column van de vorige Ballenvanger heb ik 
stil gestaan bij het vertrek van de oude 
penningmeester Edwin Peters. In zijn plaats is 
inmiddels al vanaf november 2013 Remco Grob 

als de nieuwe man van de centen actief. Dit betekent 
wel, en daar wil ik het in deze column over hebben, dat 
het hoofdbestuur nog maar bestaat uit vier personen. 
We hebben een voorzitter (dat ben ik dus), een 
secretaris (Ans Wolters) de al genoemde 
penningmeester en een bestuurslid technische zaken in 
de persoon van de andere Grob, Edwin. Zoals de oude 
meester al zei: Elk nadeel heb z’n voordeel. En nu ik 
het toch over JC heb: op het moment van schrijven van 
dit verhaaltje zit ik me al te verheugen op het laatste 
deel van de vierdelige serie Johan, een soort persiflage 
op het leven en de loopbaan van meneer Cruijff 
himself. Mocht je het gemist hebben: zeker 
terugkijken!!
Terugkomend op het vierkoppige bestuur: het 
voordeel is dat je snel kunt handelen, vooral bij 
zaken die acuut om aandacht vragen. Er zijn korte 
lijntjes en de e-mail is een heel handig hulpmiddel. 
Aan de groepsapp en dat soort zaken zijn we 
overigens nog niet toe, hoewel Joris 
van de communicatiecommissie ons 
allerlei handigheidjes probeert aan 
te prijzen. Een ander voordeel is 
dat als één van de 
bestuursleden als oppas 
thuis moet fungeren de 
vergaderlocatie gewoon 
naar het oppasadres 
verplaatst wordt. 
Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. De 
grotere zaken blijven nu te vaak liggen, 
overschaduwd door de waan van de 
dag. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 
statuten. Naar aanleiding van de 
jaarvergadering van 2012 kwamen 
we tot de conclusie dat die statuten 
dringend aan modernisering toe 
waren. Het is op de actielijst 

gezet en ik moet eerlijk bekennen: het staat er nog 
steeds op. Zo ook het in de laatste jaarvergadering 
geopperde plan om te bezien of er in de toekomst 
sprake van moet zijn om vrijwilligerswerk af te 
dwingen. Wil je geen taken verrichten, dan betaal je 
meer contributie. Punt is dat dit soort plannen naast 
voordelen ook nadelen hebben (JC zei het al) en dat 
het dus veel tijd en voorbereiding vraagt om in eerste 
instantie zelfs al een concept op papier te krijgen. We 
hebben het dus wel op de actielijst gezet, maar de 
streefdatum is wat naar achteren geschoven, uit een 
soort zelfbescherming.
Wat ik op deze plaats graag wil bepleiten is dat er een 
flexibel team van mensen komt die zich met dit soort 
vragen bezig wil houden. Je werkt dan op een soort 
projectbasis aan een onderwerp dat een duidelijke kop 
en staart heeft. Mijn idee daarbij is dat als een 
onderwerp je niet aanspreekt of je hebt gewoon een 

poos minder tijd beschikbaar je een keer overslaat of 
aangeeft dat je wel iemand weet die het misschien 
op wil pakken. Want het aantal mensen dat 
permanent in een bestuur wil zitten wordt steeds 
kleiner en dat is niet alleen bij Sportclub zo. 

Dus hierbij mijn oproep: als je je geroepen 
voelt om eens een onderwerp als 
statutenwijziging, verplicht 
vrijwilligerswerk, zin of onzin van een 
Verklaring Omtrent Gedrag voor 
jeugdkader en nog meer van dat soort 
zaken op te pakken meld je dan bij mij. 
Dat kan natuurlijk ook als je andere 

vragen hebt of als je denkt wat schrijft 
die man toch saai of juist leuk. En ik gebruik 

deze oproep gelijk maar als een mooie testcase: 
hoeveel mensen lezen nu eigenlijk die column van 
de voorzitter?? En zeg je: dat kan ik beter dan 
hoor ik dat graag!
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Pelle Algemeen

De wondersloffen 
van Mizuno
in tegenstelling tot wat ik eerder heb geschreven 
(Ballenvanger 3, seizoen 2012-2013), maar 
overeenkomstig mijn naamgenoot, maak ik 
doelpunten. De vloek is verbroken. Hoe het komt? 
Door mijn Mizuno’s. De wondersloffen van Japanse 
makelij. 

Het begon een paar weken geleden, toen ik mijn Quickies 
inruilde voor een paar prachtige Mizuno’s. Zoals altijd rook 
ik even aan de schoenen en verkondigde vrolijk dat hier wel 
wat doelpuntjes in zaten. De vorige 12 keer had ik het mis, 
dus ik werd niet serieus genomen. Ik werd overigens 
überhaupt niet serieus genomen wanneer het om 
doelpunten ging. Maar goed. Eventjes ingelopen, paar keer 
mee getraind en ik was klaar voor de eerste wedstrijd. 
Tegen Kilder. Voor degenen die zich deze memorabele 
wedstrijd niet kunnen herinneren: we speelden slecht en 
stonden met 10 man in blessuretijd van de tweede helft 1-2 
achter. En toen gebeurde het. Mijn rechterschoen begon te 

gloeien, de wolken verdwenen en ik rook 
de authentieke geur van teriyaki. De bal 
viel voor mijn voeten en met een simpele 
voetbeweging krulde ik de bal over of 
langs de keeper (ook weer zoiets: ik zag 
het zelf niet, omdat een verdediger het 
noodzakelijk vond om voor mij langs te 
springen in een wanhopige poging mijn 
bal te blokken). Gescoord! Ongelofeloos! 
Echter, er diende zich een nieuw probleem 
aan. Iets waar ik nog nooit aan had 
gedacht. Hoe juich ik? Nou ja, maakt niet 
uit. Enkele minuten later maakte Sjoerd 
Jansen ook nog de 3-2. Fantastisch! 
Gescoord, gewonnen, man of the 
match geworden en ik kon nu rustig 
(dus zonder ellendige opmerkingen) 
weer mijn Pellè-shirtje aan.
Enkele weken later deed ik het in de 
wedstrijd tegen Sprinkhanen nog 
eens dunnetjes over. Vanaf ongeveer 
20 meter knalde ik de bal in de 
kruising. De vloek is verbroken. Hoe 
het komt? Door de wondersloffen 
van Mizuno.

Door: Pelle

ScweStervoort.Nl 6

De vUt-Ploeg
Kijk je op de website van Sportclub 
Westervoort onder het kopje “club” dan kom 
je via ‘commissies’ en ‘vrijwilligers’ 
uiteindelijk terecht bij ‘VuT’. Betekenis van 
VuT volgens ‘van Dale’: vervroegde 
uittreding uit dienstverband.

Naast de ruim 200 vrijwilligers is voor sportclub 
Westervoort  deze VUT-ploeg een ideale groep van 
echte liefhebbers die na hun arbeidsverleden hand en 
spandiensten verrichten om sportpark Naederhuyse 
een visitekaartje te laten zijn voor sportclub 
Westervoort.

Het mag gezegd worden; alles wat onderhoud nodig 
heeft wordt door deze VUT-groep op de woensdagen 
van 9.00 tot 14.00 uur onder handen genomen. 
Noodzakelijke vervanging aan de schitterende 
accommodatie van sportclub Westervoort is uiteraard 
ook in handen van deze enthousiaste groep vrijwilligers 
die inmiddels uit 18 heren en 1 dame bestaat. 
Willy Messing en Bertus Nass zijn de aanspreekmannen 
voor onderhoud aan het terrein van sportclub 
Westervoort; coördinatie op de woensdagen is in 
handen van Piet Stevens.

Het hoeft in Nederland maar even mooi weer 
te zijn of de landelijke en lokale pers geeft aan:
Het is weer “rokjesweer”.  Ook sportclub 
Westervoort gaat mee in deze trend: 
Begin maart een paar dagen met heerlijke 
temperaturen en het terras op ons mooie 
sportpark Naederhuyse  is weer geopend.
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Algemeen
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Oefenwedstrijden Nederlands elftal
Zaterdag 17 mei 2014:  Nederland - Ecuador
Zaterdag 31 mei 2014:  Nederland - Ghana
Woensdag 4 juni 2014:  Nederland - Wales

WK 2014
Vrijdag 13 juni 2014:  Spanje - Nederland
Woensdag 18 juni 2014: Australië – Nederland
Maandag 23 juni 2014: Nederland – Chili

Voetbalfinales 2014
Zondag 20 april 2014:  KNVB bekerfinale
Woensdag 14 mei 2014:  Finale UEFA Europa League
Zaterdag 24 mei 2014:  Finale UEFA Champions League
Maandag 9 juni 2014:  Bekerfinale vrouwenvoetbal

voetBAlkAleNDer 
Oefenwedstrijden en WK schema van 
het Nederlands Elftal en de komende 
voetbal finales

Elke woensdag zijn in wisselende samenstellingen mensen 
die sportclub Westervoort een warm hart toe dragen bezig 
met allerlei klussen. Onderhoud aan de velden, materiaal 
en clubhuis; bestrating; schilderwerk; je kunt niet bedenken 
wat zoal door de mannen van Piet is/wordt aangepakt.
Ook de toezeggingen van de Club van 100 worden door de 
VUT-ploeg in daden omgezet. Het speeltuintje en de dug-
outs op veld 3 zijn een paar van de laatste giften van de 
Club van 100 en S.E.S.N die door de VUT-ploeg zijn 
uitgevoerd.

De vrijwilligers  van de VUT-ploeg:
Gerrit van der Velden, Ben Oude Nijhuis, Gerard 
Klinkenberg, Piet Stevens, Ben Alink, Mart Messing, Harry 
Smits, Bertus Nass,  Riny Weiss - van Mierlo, Willy Messing, 
Boy Hengelman, Harry Bochoven, Geert Brink, Bart 
Hetterschijt, Willy Evers, Peter Smit, Frans Brink, Rob van 
Bommel en Rob Polman.

Door: Frans Brink

De storm die eind januari over ons land raasde is 
ook sportclub Westervoort niet voorbij gegaan.
Een grote boom aan de IJsseldijk vernielde de 
afrastering van ons trainingsveld over een lengte 
van een meter of 10. Inmiddels is het wachten op 
de uitkomst van de verzekering.
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lidmaatschap 

lID worDeN vAN SPortclUB 
weStervoort
Bij Sportclub Westervoort kan je snel en gemakkelijk lid worden

•	 	Nieuwe jeugdspelers: E-spelers (leeftijd 9-10 jaar), 
F-spelers (leeftijd 6-8 jaar) en Ukken (leeftijd 4-5 jaar) 
kunnen eerst meetrainen en worden, zo mogelijk direct, 
in een team geplaatst. Nieuwe D- tot en met A-jeugd 
spelers trainen eerst enkele keren mee met één van de 
bestaande teams. Dit team wordt aangewezen door de 
jeugdcoördinator. In overleg met de betreffende trainer/
leider wordt het niveau van de nieuwe speler 
beoordeeld. Hij of zij wordt daarna ingedeeld in een 
team dat bij het niveau van de speler past, op 
voorwaarde dat er plaats is. Uiteraard wordt er rekening 
mee gehouden als iemand bij een vriend(in) in hetzelfde 
team wil spelen, maar ook dan moet daar uiteraard wel 
plaats voor zijn.

•	 	Nieuwe seniorenleden kunnen zich het beste via het 
contactformulier aanmelden. De technisch coördinator 
zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Wij vinden het belangrijk dat onze spelers, jong en oud, 
met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een 
teamsport zoals voetbal, spelen sociale aspecten een 
belangrijke rol, je moet het samen doen. Dit geldt niet 
alleen voor de spelers of speelsters in een team, maar ook 
voor iedereen om een team heen: begeleiders, trainers, 
ouders en bestuur. Als deze samen zorgen voor een goede 
sfeer dan zal dit vertaald worden in voetbalenthousiasme. 
Het lid zijn van onze vereniging en het functioneren binnen 
een team vraagt om gedragsregels en discipline. We gaan 
uit van respect voor elkaar, normaal omgaan met elkaar en 
elkaars spullen en het nakomen van afspraken. Kortom het 
respecteren van normen en waarden en elkaar aanspreken 
en corrigeren op afwijkingen van dit normale gedrag.

Resultaat kan gemakkelijk vertaald worden in winnen, 
winstpunten, veel doelpunten en kampioen worden. 
Resultaat kan ook vertaald worden in sfeer, veel 

enthousiasme en grote betrokkenheid van ouders en 
spelers. Wij vinden dit laatste belangrijk, zonder daarbij het 
presteren uit het oog te verliezen; winnen, scoren en 
kampioen worden zijn belangrijke factoren binnen de 
(voetbal-)sport. Maar dan wel nadat enthousiasme, goede 
sfeer en grote betrokkenheid (ook van de ouders) zijn 
gewaarborgd.

Ook de dames en meisjes binnen Sportclub Westervoort 
hebben hun plek inmiddels gevonden. Het is een afdeling 
die volop in bloei is. De dames en meisjes zijn in de 
vereniging (vaak toch een mannenwereld) opgenomen en 
er is volop belangstelling voor deze elftallen.

Wilt u of wil uw zoon/dochter bij Sportclub 
Westervoort komen spelen, of een paar keer op proef 
meetrainen? Vul het contactformulier, 
www.scwestervoort.nl/Contact/Contactformulier, in 
en wij nemen contact met u op. Graag ook even de 
geboortedatum en het telefoonnummer opgeven. 
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Lidmaatschap / Contributie
•	 	Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van 

het volgende jaar en wordt telkens met één jaar 
verlengd. 

•	 	De contributiegelden van voetballende leden zijn 
inclusief bondsgeld (KNVB) en kosten voor de 
wedstrijdkleding. 

•	 	Eventuele boetes (en/of kosten van vernielingen) worden 
extra in rekening gebracht. 

•	 	 Alle contributies dienen bij vooruitbetaling te worden 
voldaan. De club zal deze kosten automatisch incasseren. 

•	 	Hij/zij gaat akkoord met de regels van zowel de KNVB 
als Sc Westervoort.

Waarom betalen voor het hele seizoen?
•	 	In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit 

binnen een team van belang. Want als een speler zonder 
een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan 
een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk 
niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen 
zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij 
tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat 
de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een 
heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten 
gebaseerd op het aantal leden. Denk verder aan 
inschrijvingskosten van teams, doorbelasting van kosten 
door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. 
Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap 
tijdens een seizoen niet toegestaan!

•	 	Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar 
tussentijds  wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas 
aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.

Stoppen met voetballen bij Sportclub 
 Westervoort
Ieder jaar zijn er leden die hun lidmaatschap wensen te 
beëindigen. We hopen dat deze leden met plezier zullen 
terugkijken op de tijd die ze bij Sc Westervoort hebben 
doorgebracht.

Als je wil stoppen met voetballen bij Sportclub Westervoort 
aan het einde van het seizoen dan dien je dit schriftelijk 
of via een e-mail aan ons te laten weten. Er geldt een 
opzegtermijn van 1 maand, dus opzeggen uiterlijk 
31 mei. 

Schriftelijk:  Sc Westervoort - Ledenadministratie 
Brouwerslaan 7, 6931 AC  Westervoort 

E-mail:  ledenadministratie@scwestervoort.nl 

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk? 
Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de 
contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten 
vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. 
Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure 
die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk 
maakt.

Tussentijds opzeggen
De verplichting om de contributie te betalen voor het 
lopende jaar vervalt niet bij een tussentijdse opzegging. 
Houd hier rekening mee! 

Indien je pas na 1 juni besluit te stoppen met voetballen 
gelden de volgende regels (dit i.v.m. afdracht aan de KNVB 
en de begrote uitgaven van de vereniging): 
-  Bij opzegging voor 1 september ben je de contributie 

tot 1 september verschuldigd 
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lidmaatschap 

-  Vanaf 1 september (tot 1 januari) ben je de contributie 
tot 1 januari van dat seizoen verschuldigd 

-  Vanaf 1 januari ben je de contributie tot 1 juli van dat 
seizoen verschuldigd 

Mondeling (of per sms, whatsapp o.i.d.) opzeggen bij je 
trainer of leider leidt niet tot een uitschrijving. Schriftelijk 
opzeggen voorkomt een hoop narigheid bij de contributie-
inning. Als de contributie niet kan worden geïnd geeft  
Sc Westervoort de zaak uit handen aan een incassobureau. 
De kosten die dat met zich meebrengt komen dan voor 
jouw rekening. Houd hier rekening mee!

Overschrijven naar een andere vereniging
Bij een overschrijving van Sportclub Westervoort naar een 
andere vereniging, moet deze worden geregeld met 
medewerking van de nieuwe en oude vereniging. Uiteraard 

dient aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van 
Sportclub Westervoort te zijn voldaan (contributies en 
eventuele boetes moeten zijn betaald).

Deze overschrijving moet gebeuren vóór 15 juni (seizoen 
2012-2013) van het lopende seizoen en op 15 juni bij 
de KNVB in de bus liggen. Dit geldt voor de categorie A, de 
regels, die voor de categorie B gelden zijn een stuk 
soepeler. Regel een overschrijving ruim voor de deadline. 
Dat voorkomt een hoop stress bij alle betrokkenen. Na de 
aanmelding bij een nieuwe club krijg je een 
overschrijvingsformulier of een pupillenverklaring, 
die je moet invullen. 

Neem contact op met iemand van de jeugd- of 
seniorencommissie of stuur een mail naar: 
ledenadministratie@scwestervoort.nl. De 
ledenadministratie bekijkt of je aan al je verplichtingen 
voldaan hebt. Ook eventuele kleding (tas) die in bruikleen 
zijn gegeven behoren ingeleverd te worden. Als dit niet het 
geval is wordt er geen overschrijving verleend. Als alles in 
orde is wordt de overschrijving of pupillenverklaring 
getekend en krijg je naast een lidmaatschapkaart (LML) 
ook je spelerspas mee. 

Omzetten of wijzigingen lidmaatschap
Senioren die stoppen met voetballen wijzen wij graag op 
de mogelijkheid om hun lidmaatschap voort te zetten als 
donateur of niet spelend lid. Tegen een gereduceerd tarief 
blijf je lid van Sportclub Westervoort. Op deze manier blijf 
je betrokken bij de vereniging, houd je gratis toegang 
tot de wedstrijden van ons 1e elftal en ben je welkom bij 
de verschillende activiteiten die ieder jaar weer worden 
georganiseerd. Overigens is het natuurlijk nog leuker om 
als vrijwilliger bij onze vereniging betrokken te blijven. Er 
is altijd genoeg te doen op uiteenlopende gebieden.

Veranderingen in je situatie, bijvoorbeeld wijziging van het 
lidmaatschap, (e-mail-)adres, telefoon- nummer of 
bankgegevens, dien je zelf door te geven aan onze 
ledenadministratie via het e-mailadres 
ledenadministratie@scwestervoort.nl 
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vacatures

vrIjwIllIgerS gezocht! 
Er zijn diverse vrijwilligersfuncties te vervullen bij Sc Westervoort

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

Bestuurders
Het bestuur van Sportclub en de jeugdcommissie kunnen 
versterking gebruiken. Dagelijks zaken regelen of helpen bij 
kleine projecten en activiteiten, veel is er mogelijk. 
Wie interesse heeft of meer wil weten kan contact 
opnemen met het bestuur van Sportclub,  
bestuur@scwestervoort.nl of met de jeugdcommissie, 
jeugdcommissie@scwestervoort.nl 

Scheidsrechters
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Deze 
oproep geldt voor alle spelers van de jeugd- en 
seniorenelftallen. Ook leiders, ouders en niet meer op het 
veld actieve spelers zijn welkom. De (eventuele) 
cursuskosten komen voor rekening van de vereniging dus 
er is niets dat je tegen houdt. Eventueel organiseren we 
een interne “stoomcursus.” 
Wie interesse heeft of meer wil weten kan contact opnemen 
met scheidsrechterscoördinator Paul Bekker, telefoon 
06-48697837, e-mail paul-bekker@Hotmail.com 

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

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

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

Naam:
Jan Peperkamp

Hoe oud bent u?
80 jaar oud. 

Wat was uw leeftijd toen u lid werd van Sc Westervoort?
Ik was 14 jaar oud toen ik begon bij Sc Westervoort, in het 
jaar 1947. Dit is tien jaar nadat Sc Westervoort werd 
opgericht. Op dat moment waren er slechts twee elftallen 
bij sportclub. De beide teams waren senioren teams, 
hierdoor kon ik officieel gezien pas op mijn 16e mee 
voetballen. Dit vond ik maar niks, dus ik speelde mee met 
de senioren onder een valse naam. De competitie die we 
voetbalden, moesten wij zelf regelen, wij speelden o.a. 
tegen Duiven en Loo. Het waren allemaal teams uit de 
buurt. 

Hebt u al die jaren gevoetbald?
Ja, ik begon in 1947 toen ik 14 jaar was en stopte met 
voetballen in 1999 toen ik 52 jaar was.

Op welke positie(s) heeft u gespeeld?
Ik speelde bijna altijd linksbuiten, maar omdat er meerdere 
teamgenoten waren, die op deze positie speelden, heb ik 
ook nog wel eens een wedstrijd op linksbinnen gespeeld.

in welke teams heeft u gevoetbald?
In het 1e elftal van Sc Westervoort en bij de veteranen. Ik 
heb van 1949 tot 1960 in het eerste van Sc Westervoort 
gevoetbald, daarna heb ik bij de veteranen gevoetbald tot 
mijn 52e.

Van welke trainer heeft u het meest geleerd?
Mnr. Janssen uit Rheden. 

Welk merk voetbalschoenen droeg u?
Quick schoenen, deze kocht ik op de Hommelseweg. Je had 
niet zoveel keus als tegenwoordig, je had zwarte schoenen 
en qua merk viel er weinig te kiezen. 
Onder de voetbalschoenen moesten we onze lederen 
noppen met een spijker inslaan. Aan het einde van het 
seizoen wanneer het leer enigszins weggesleten was, lagen 
de spijkers open en bloot wat daarom best gevaarlijk was. 

Wat is uw mooiste herinnering aan   
Sc Westervoort?
Dat was het weekendje weg in Essen met onze leider 
Bernard Wienhols. We vertrokken op zaterdag met het hele 
team en aanhang en kwamen op zondag weer naar huis. 
Op zaterdag aten we eerst uit en hadden we daarna feest 
en op zondag speelden wij dan een wedstrijd tegen een 
Duits team. Deze wedstrijden gingen er ‘bloedig’ aan toe, 
we speelden namelijk niet op gras maar op gravel. Er 
ontstonden veel blessures en de benen lagen erbij open. 
Maar verder was het een prachtig weekend. Een aantal, dat 
mee was: Bert Kemper, Jan Siebenheller, Bert Adding, Gerrit 
Basten, Henk Snelders, Wim Ethuisen, Herman Degen, Tinus 
Koenen, Joop Kruis.
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jan Peperkamp

Wat is uw naarste herinnering aan  
Sc Westervoort?
De wedstrijden in de winter werden gespeeld op een 
weiland vlak bij de Driegaardensestraat. Vroeger was er 
een kleedhok bij het weiland. Een oude keet waar ijzeren 
bakken voor de tegenstanders stonden om jezelf te wassen. 
Maar alleen de tegenstander kon zich wassen, daarom ging 
ik al omgekleed naar de wedstrijden. Jas aan, de fiets op 
en zodra ik bij de velden was, kon ik zo het weiland 
opstappen. Na afloop konden de tegenstanders zich gaan 
wassen, maar door de vorst moest het ijs er eerst nog 
afgekrabd worden. Deze konden we later weer bijvullen via 
de waterpomp.

Wat is het beste besluit dat Sc Westervoort heeft 
genomen?
We zijn enorm gegroeid en hebben een goede en mooie 
vereniging. 

Wie was destijds uw jeugdidool?
Theo Snelders.
Ik ben veel met Theo Snelders opgetrokken, die ooit 
begonnen is bij Sc Westervoort. Hij heeft slechts één jaar bij 
onze club gekeept in het eerste elftal. Toen Theo 16 jaar 
oud was is hij als keeper naar FC Twente gegaan. Vaak 
nam ik hem vanuit Westervoort mee naar Enschede. Hij 
was pas 16, dus autorijden kon hij nog niet. Hij heeft in 
totaal acht jaar voor het eerste elftal van FC Twente 
gespeeld. Vaak ging ik dan met zijn zus kijken naar de 
wedstrijden. Na deze tijd heeft hij zes jaar lang in 
Schotland gevoetbald. Hij keepte voor de club FC Aberdeen 
en later nog één jaar bij Glasgow Rangers. Na dit jaar 
keerde hij terug naar Nederland, hij tekende een contract 
bij de voetbalclub MVV. Ook hier speelde hij slechts één 
jaar voor de Maastrichtse club. Nooit keerde hij terug naar 
Westervoort maar hij besloot om in Enschede te gaan 
wonen, waar hij even later aan de gang ging als 
keeperstrainer van FC Twente en als scout. 

Wanneer bent u gestopt met voetbal?
Toen ik 52 jaar was. Ik kreeg rugklachten, waardoor er al 
snel niet meer gevoetbald kon worden. Maandag ging het 
voetballen nog, maar dan was ik woensdag geheel 
uitgeput. Daarom besloot ik toen niet langer door te gaan.

Hoe lang bent u nu lid?
Ik ben nu 67 jaar lid. 

Wat vond u van uw huldiging op de nieuwjaars-
receptie?
Ik vond dat ze het erg netjes deden en presenteerden. Het 
was gezellig, dit was ook mijn eerste keer dat ik naar een 
nieuwjaarsreceptie ben gegaan. Ik ging nooit, omdat er 
dan familie op bezoek komt. 

Wat betekent Sc Westervoort voor u, en wat 
maakt Sc Westervoort zo’n bijzondere plek? 
Dat ik er veel plezier heb gehad en nu nog steeds. Ik was 
altijd aanwezig bij het Wim Stevens toernooi. De 
zondagen ben ik er meestal ook bij om te kijken naar het 
eerste. 

Hebt u naast het voetballen nog andere dingen 
voor de club gedaan?
Nee.

is Sc Westervoort veel veranderd in de loop der 
jaren? 
Ja, dat dacht ik wel! 
Sc Westervoort had toen ter tijd slechts één veld. Toen 
waren we nog bij Jan Hugen gevestigd. Daarna is Sc W. 
verhuisd naar de Noordbrug/Veerdam. Ook hebben we bij 
de eerste steenoven gevoetbald. Hierna zijn we verplaatst 
naar Bloemberg, de villawijk. En toen pas is Sc 
Westervoort naar zijn huidige locatie verplaatst. Bij 
sportpark Naederhuyse waren er toen ter tijd nog maar 
twee voetbalvelden. Veld 1 en het trainingsveld aan de 
dijk waren de velden van sportclub. Op de velden stonden 
koeien en zodra er een wedstrijd begon, moesten eerst de 
koeien eraf, de stront wegtrappen, goals neerzetten, lijnen 
trekken en pas dan kon er een balletje gespeeld worden. 
Het complex is enorm gegroeid vergeleken met vroeger. 
Het was toen nog klein, met minder kleedhokken.

Hoe vaak bent u nu nog op de club te vinden?
Vroeger was er nog het Wim stevens toernooi, daar ging ik 
graag naar toe. Dit deed ik daarom ook 10 jaar lang. Nu ga 
ik alleen nog op de zondagen naar het eerste kijken. Ik ben 
niet elke zondag op de club te vinden, maar meestal wel.
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jan Peperkamp
u woont bijna in de ‘achtertuin’ van sportpark 
Naederhuyse, heeft dit invloed (gehad) op uw 
betrokkenheid bij de club?
Het is makkelijk er even langs te gaan. Maar anders niet, het 
gevoel blijft hetzelfde.

Hebt u kinderen/kleinkinderen bij Sc Westervoort 
voetballen?
Er zijn bij mij thuis drie van mijn vier dochters gaan 
voetballen en twee kleinkinderen. Zij zijn niet direct bij Sc W. 
gaan voetballen. Wehl en Giesbeek waren de plaatsen waar 
ze hebben gevoetbald. Pas later rond 1979, toen er een 
damesteam was opgericht bij Sc Westervoort zijn ze naar Sc 
Westervoort gekomen. Sylvia Witjes mijn kleindochter, heeft 
nog een lange tijd bij de dames gevoetbald (inmiddels niet 
meer). Eigenlijk heb ik het voetbal in de familie gebracht, 
mijn vrouw wist op het moment dat we verkering kregen 
niet wat voetballen was. Maar na een paar keer gekeken te 
hebben was mijn vrouw ook om! Daarna zijn veel 
familieleden van mij en van mijn vrouw ook gaan voetballen. 

Hebt u er ooit wel eens over nagedacht om bij 
AVW’66 te gaan voetballen?
Nee, ik heb nooit overwogen of nagedacht om bij AVW een 
balletje te trappen. Dit kwam doordat AVW pas in 1966 is 
opgericht en ik toen al geruime tijd bij Sc Westervoort 
voetbalde. 

Wilt u tot slot nog iets kwijt aan de lezers?
Het eerste elftal moet beter gaan voetballen en ze moeten 
geconcentreerder met het spelletje bezig zijn. 

Door: Anne en Laura
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team in het voetlicht

teAM IN het voetlIcht: D2
Een veld van zo’n 100 meter lang en 65 meter breed met 
aan weerszijden doelen van 7,32 bij 2,44. Zomaar wat 
afmetingen waar het grootste aantal van onze spelers voor 
het eerst mee te maken kreeg toen ze een half jaar geleden 
in de D2 begonnen. Na hun kunsten te hebben vertoond bij 
de E-pupillen mochten ze eindelijk spelen op het grote 
veld. Met vijf tweede- en tien eerstejaars begonnen we aan 
een nieuw avontuur.

Op het moment van verschijnen van deze editie zijn we 
alweer flink wat wedstrijden onderweg in de 
voorjaarscompetitie en hopen we nog mee te strijden in de 
bovenste regionen. De najaarscompetitie sloten we niet erg 
fortuinlijk af. Na een goede laatste fase van de competitie 
waarin we onze meeste punten behaalden eindigden we 
op een gedeelde 9e plaats. Echter door ons slechtere 
doelsaldo (verschil van 5 doelpunten) zakten we een plaats 
en kwamen bij de laatste drie waardoor we degradeerden 
naar de 4e klasse.

Maar 3e of 4e klasse, de insteek blijft hetzelfde; met veel 
plezier voetballen en proberen een betere speler te worden. 
Leren in teamverband te spelen en om de posities goed in 
te vullen. Op het moment van dit schrijven kunnen we 

stellen dat dit steeds beter gaat. Er zijn steeds meer 
momenten in de wedstrijd dat de trainers en de trouwe 
supporters genieten van het spel van onze spelers met 
bijvoorbeeld uitstekend keeperswerk, fraai uitverdedigend 
werk, mooi combinatievoetbal eindigend in een snelle 
aanval over de flank.

Dit team beschikt over een solide doelverdediger die voor 
niets en niemand bang is, stevige verdedigers met een 
goede inspeelpass, een paar echte balafpakkers, jongens 
met ontzettend veel snelheid en diepgang en spelers met 
fluwelen voeten die meer gevoel in de pass leggen dan 
menig voetballer op Eredivisieniveau. Kortom, een mooie 
mix.
De groep verdient een pluim qua trainingsopkomst. Over 
het algemeen staan op trainingsavonden alle vijftien 
spelers te popelen om weer een balletje te trappen. Alleen 
als de school veel aandacht verdient dan laat een enkeling 
een training schieten.

Tot zover een kleine samenvatting van de D2. Kom gerust 
eens een wedstrijd kijken als u op ons mooie sportpark 
bent. Vinden we leuk!

Staand van links naar 
rechts: Koen Jansen, 
Daphne van den Brink, 
Sjeng Laarakker, Cas 
Hendriks, Ryan 
Dreuning, Damion 
Willemsen, Jurren 
Minoli.
Zittend van links naar 
rechts: Joep Noot, Lars 
Grob, Mart Smidt, Gilles 
Vink, Quintin Staneke, 
Nino Baars, Tom de 
Jong.
Op de foto ontbreekt 
Sylvano Verpoort.
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De blikvanger

Hans, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou 
nog niet kent!
Ik ben Hans Thijssen, geboren op 1 november 1959 te 
Nijmegen. Ik ben ruim dertig jaar getrouwd met Marjorie 
van Barneveld en samen hebben we een dochter, Marnie, 
van 29 jaar en een zoon, Jordie, van 26 jaar. Inmiddels heb 
ik vier heerlijke kleinzoons.
Bij NDT in Nijmegen ben ik begonnen met voetballen. Deze 
club bestaat niet meer. Daarna kwam ik bij Nijmeegse Boys 
terecht en die club bestaat ook niet meer. Toen SCH, een 
club met een behoorlijk roemrucht verleden. Nadat we 
naar Arnhem zijn verhuisd kwam ik via Marjorie bij SML 
terecht. Dankzij een zware enkelblessure stond ik vijf jaar 
langs de kant. Uiteindelijk stond ik toch weer op het veld. 
Dit keer bij Eldenia. Tijdens de voorbereiding ging het 
opnieuw mis en liep ik een zware knieblessure op. Toen we 
verhuisden naar Westervoort ben ik bij Sportclub 
Westervoort gaan voetballen en daar ben ik gebleven.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub betekent voor mij gezelligheid, elkaar ontmoeten, 
geweldige vrijwilligers, mooi clubhuis en ambities om met 
Sportclub op een hoger plan terecht te komen.

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Als jeugdtrainer ben ik actief geweest binnen elke 
leeftijdscategorie. Samen met de andere trainers hebben 
we ervoor gezorgd dat onze jeugdleden elke training 
iemand voor de groep hadden staan. Ik ben ook 
clubscheidsrechter geweest, en grensrechter bij het eerste 
elftal. Een korte periode ben ik actief geweest binnen de 
Jeugd Activiteitencommissie. Je kunt me regelmatig in het 
clubhuis zijn tegengekomen, want ik heb veel achter de bar 
gestaan en heb in de clubhuiscommissie gezeten.

hANS thIjSSeN

Volgens mij verliep dit allemaal goed. Ik heb nooit van 
iemand vernomen dat het niet goed is verlopen. Fouten 
zullen er vast wel gemaakt zijn. Ik denk maar zo: er zijn 
veel mensen die nooit fouten maken. Alleen voeren deze 
mensen niks uit.

Waarmee ben je op dit moment bezig bij onze 
vereniging?
Op dit moment ben ik trainer en coach van het tweede 
elftal. Omdat oud-hoofdtrainer Bob Hartemink door 
omstandigheden niet meer kon functioneren bij het eerste 
elftal en daardoor afscheid moest nemen werd Jeroen 
Tacke doorgeschoven van het tweede naar het eerste elftal. 
Het tweede elftal moest toen een nieuwe trainer hebben. 
Na een telefoontje van Rolf, hoofd technische zaken, en 
een aansluitend gesprek heb ik dit op mij genomen.

De doelstelling was om eerst de groep te leren kennen. 
Kijken wat het niveau is. En uiteindelijk serieus mee gaan 
strijden om de derde periode. Helaas werd de eerste 
wedstrijd in deze periode verloren. Dat was overigens 
terecht, want de tegenstander was beter en er werd ook 
als collectief gefaald. We gaan er natuurlijk wel alles aan 
doen om zo hoog mogelijk te eindigen en misschien nog 
nacompetitie te halen. Ik vind het tot nu toe heel leuk om 
de groep te trainen. Ik ben erg enthousiast en probeer dit 
ook op het team over te brengen.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Nee.

“ik denk maar zo: 
er zijn veel  mensen die nooit
fouten maken. Alleen  voeren  

deze mensen niks uit.”
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1e elftal

trAININgSkAMP IN tUrkIje 
werPt zIjN vrUchteN Af voor 
Sc weStervoort 1

Het eerste elftal van Sc Westervoort heeft net 
als een jaar geleden veel profijt gehad van het 
trainingskamp in Turkije. Ondanks de 
trainerswisseling die plaats heeft gevonden, 
heeft Sc Westervoort 1 tot en met zondag 
2 maart niet verloren in 4D.

De eerste vier wedstrijden na de ‘korte’ winterstop hebben 
acht punten en een vierde plek op de ranglijst op geleverd. 
Het eerste elftal begon de tweede helft van het seizoen 
met een thuiswedstrijd tegen Veluwezoom. Na de 
afstraffing in de heenwedstrijd (6-2), revancheerde 
Westervoort zich en eindigde de wedstrijd in 2-2. De 
daarop volgende wedstrijd was wederom een thuisduel, 
ditmaal tegen het laag geklasseerde Kilder. Westervoort 
speelde een matige wedstrijd, maar wist met tien man in 
de laatste minuten een achterstand van 1-2 om te buigen 

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

in een 3-2 overwinning. De week daarna werd de eerste 
uitwedstrijd na de winterstop afgewerkt in en tegen Loil, 
(in de ‘plaatselijke’ volksmond Lool). Westervoort 
domineerde de wedstrijd, maar bleef helaas steken op 1-1. 
Om deze goede lijn door te trekken en tevens met een 
goed gevoel carnaval te kunnen vieren, moesten er ook 
punten worden gepakt in de vroege thuiswedstrijd (11:00 
uur) tegen Sprinkhanen. Na een zeer goede eerste helft, 
behaalde Westervoort een gemakkelijke 3-1 overwinning 
en konden de festiviteiten in ‘Doldorp’ beginnen.
Sc Westervoort 1 ligt op koers om een plek in de 
nacompetitie te bemachtigen, maar zal hiervoor nog een 
lange weg moeten bewandelen. De sfeer is goed en de rust 
is wedergekeerd, dus de focus ligt weer helemaal op de 
competitie.

Door: Hein Smink
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historie 1932

Op Dinsdagavond 23 augustus 1932 is tijdens de 
vergadering van de Rooms Katholieke Fanfare in 
Westervoort door de secretaris van de R.K. Fanfare, het 
volgende verzoek van de Rooms Katholieke 
Voetbalvereniging in Westervoort besproken. 
“Is het mogelijk voor de R.K. Fanfare om op 
wedstrijddagen van de R.K. Voetbalvereniging te 
Westervoort voor ‘opluisteringsmuziek’ te zorgen”?

Dit bovenstaande verzoek is vanmorgen dinsdag  
23 augustus, op mijn verzoek als secretaris van de R.K. 
Fanfare, nogmaals door de secretaris van de R.K. 
Voetbalvereniging schriftelijk ingediend. Op 
dinsdagavond is dit verzoek door mij besproken met de 
penningmeester Dhr. Krutwagen aangezien onze voorzitter 
“uitstedig”(= niet aanwezig) was. Volgens dhr. Krutwagen 
en J. Krutwagen jr.  zou dit wel zeer moeilijk gaan daar de 
R.K. voetbalboys een voetbalwedstrijd georganiseerd 
hebben waar ook enkele leden van de R.K. Fanfare mee 
spelen.
Wanneer echter de R.K. Voetbalvereniging de wedstrijden 
één week zou kunnen uitstellen, dan kan de R.K. Fanfare 
de wedstrijden zeker begeleiden met ‘opluisteringsmuziek’.
Vastgesteld werd dat de opvolgende Donderdagavond  
25 augustus 1932 tijdens de repetitie, deze zaak met de 
leden van de R.K. Fanfare zou worden besproken, daar 
door ons als secretaris en penningmeester van de R.K. 
Fanfare geen beslissing kon worden genomen.
Deze beslissing is door mij als secretaris van de R.K. 
Fanfare nog dezelfde dinsdagavond 23 augustus 1932 aan 
de secretaris van de R.K. Voetbalvereniging dhr. Polman 
medegedeeld, die bezwaar maakte tegen het verschuiven 

hIStorISch verSlAg vAN eeN’
MUzIkAle geBeUrteNIS

van een besluit van de R.K. Fanfare naar donderdagavond
25 augustus 1932 dit i.v.m. het drukken der 
wedstrijdprogramma’s  enzovoort.

Donderdagavond 25 augustus werd mij als secretaris door 
de penningmeester van de R.K. Fanfare medegedeeld, dat 
de genoemde R.K. Fanfare op de zondag wel de gevraagde 
“opluisteringsmuziek” kon spelen. Vrijdagavond  
26 augustus 1932 werd dit besluit, door mij als secretaris 
medegedeeld aan de secretatis van de R.K. 
Voetbalvereniging, die mij weer meedeelde dat het niet 
meer nodig was “daar reeds in de muziek was voorzien” 
door de R.K. Voetbalvereniging. 

Dit verslag vond ik al spittend in de archieven van  
SC. Westervoort, deze archieven zijn met name ter 
beschikking gesteld tijdens de diverse jubileum festiviteiten. 

Door: Geurt

“SC. Westervoort daar zit muziek in”

Verder wil ik iedereen, binnen onze club het 
volgende vragen:
Bent U in het bezit van historische gegevens, 
wedstrijdverslagen (van welk team en/of mensen 
dan ook) enzovoorts die over ons SC. Westervoort 
gaan, gaarne kopieën aan de redactie van de 
Ballenvanger ter beschikking stellen of de redactie 
de gelegenheid bieden kopieën te maken”.  
Uiteraard krijgt U al het ter beschikking gestelde 
materiaal in goede staat terug.
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Achterste rij van links naar rechts: Geert Jansen ( leider ), Michel Kann (assistent trainer), Luuk Praster, 
Kevin Willemsen, DJ Dahles, Rik Aldenkamp, Tom Bisselink, Dion Beuting, Menno Jansen, Rik Wolf, Wesley 
Huisman, Roel Stevens, Paul Bekker (trainer)

Voorste rij van links naar rechts: Lucas Heijting, Eldin Oric, Bram Pronk, Aron Braakman, Wouter 
 Schuiermanni, Rik Kemperman, Vincent Koenen, Stefan Koers, Tim van Loon
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Op deze vergadering ben ik als voorzitter in de 
voetsporen getreden van Jos Jansen. Jos heeft bijna 
drie seizoenen invulling gegeven aan de voorzittersrol, 
maar kon aan de functie niet langer op een goede 
wijze invulling geven door de grillige agenda van het 
artiestenvak. Jos is immers beroepsmuzikant en heeft 
naast zijn werk als trombonist bij de marinierskapel 
een eigen onderneming, waarbinnen hij zich als één 
van de beste trombonisten van Europa (laat ik het 
maar zeggen, want Jos heeft het niet in zich om 
zichzelf als zodanig te promoten) o.m. als solist 
verhuurt. Jos heeft deze zomer zijn dienstjaren bij de 
marinierskapel er op zitten en gaat met pensioen! Hoe 
veel geluk kun je hebben op je 40e. Alle ruimte dus 
om zich op zijn eigen onderneming te storten. Het 
bestuur van B.A.S.N. wenst Jos hierbij veel succes. Jos 

gaat gelukkig niet verloren voor B.A.S.N., maar zal als 
waarnemend voorzitter binnen het bestuur actief 
blijven en samen met mij de vertegenwoordigersrol 
vervullen. Ook zal hij zijn creatieve geest verder 
blijven inzetten bij het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten. 

Naast de bestuurswisseling werd er aan een aantal 
bestuursfuncties officieel invulling gegeven. Mijn 
functie als penningmeester gaat overgenomen worden 
door Bart Krechting. Bart is al geruime tijd actief als 
bestuurslid binnen B.A.S.N. Ook is met de persoon 
van Jan Koers invulling gegeven aan de lastige functie 
van secretaris. Ik wens beide heren succes in deze 
functie.

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt;
Voorzitter : Edwin Peters
Secretaris : Jan Koers
Penningmeester :  Bart Krechting (tevens commissie 

jeugd en webshop)
Leden  : Jos Jansen (2e voorzitter)
   : Paul Koenen
   : Maurits Pelgrim
   :  Marco Willems (tevens 

commissie dames en jeugd)
   :  Rick Smink (tevens commissie 

jeugd en webshop)

In deze samenstelling hopen wij veel voor Sportclub 
Westervoort te kunnen betekenen. We zijn hiervoor 
natuurlijk afhankelijk van onze leden en hun 
bereidheid om de vereniging een warm hart toe te 
blijven dragen. 

Edwin Peters, voorzitter B.A.S.N. 

vAN De voorzItter 
Op 31 maart jl. hield B.A.S.N. haar ledenvergadering
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Naast de behoorlijke opkomst van sponsors, leden van 
BASN, waren o.a. vertegenwoordigingen van de Club 
van 100, de S.E.S.N. (Stichting Exploitatie Sportpark 
Naederhuyse). Ook het voltallig (voorlopig) BASN-
bestuur van 8 personen, dat door de ledenvergadering 
bekrachtigd zou worden (zie de voorzitterscolumn van 
BASN) was aanwezig. De ereleden Henk Hermsen en 
Piet Opgenoort namen de kascontrole voor hun 
rekening en waren aanwezig om hier verslag van te doen.

Speciale gasten op deze avond, door BASN uitgenodigd, 
waren de nieuwe hoofdtrainer voor het komende 
seizoen, Pim Scholten en Koen de Wijs, die een 
boekpresentatie zou verzorgen.

Toelichting van de doelstelling van BASN en van alle 
georganiseerde activiteiten in de afgelopen twee jaar:

BASN is opgericht in 2011. 
De doelstelling van de vereniging is het ondersteunen 
van voetbalvereniging Sc Westervoort via het 
realiseren van sponsoropbrengsten uit een serie 
sponsorpakketten met tegenprestatie en het 
organiseren van netwerkbijeenkomsten voor haar 
leden.

De eerste ledenvergadering had dus eigenlijk al eerder 
plaats moeten vinden. Dit was door tijdsdruk echter 
niet mogelijk. De volgende jaarvergaderingen zullen in 
het najaar plaatsvinden en parallel lopen met het 
boekjaar van sportclub, dus omstreeks november.
De ondersteuning aan sportclub uit zich in onderstaand 
overzicht van activiteiten in de afgelopen twee jaar. 
Seizoen 2011/2012:
-  Een openingsavond in september 2011 in het 

clubhuis van de vereniging. 
-  Het realiseren van een Sports 4 Health activiteit voor 

Onder het genot van een heerlijk diner in zaal 
Wieleman, dat tussen de vergadering door werd 
geserveerd, verdeeld in een aantal kleine hapjes, 
vond de vergadering plaats.

de gehele Westervoortse jeugd op sportpark 
Naederhuyse, nl. een voetbalactiviteiten 
programma voor de jeugd met medewerking van 
Vitesse en met behulp van stagiaires van de HAN 
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

-  Het organiseren van een wintertrainingskamp in 
Turkije voor de selecties van Heren 1 en 2 en 
Dames 1, meebeleefd door een 9-tal sponsors (ook 
in seizoen 2012/2013).

-  Het organiseren van ledenontvangst tijdens de 
thuiswedstrijden van het 1e elftal, met toenemende 
interesse van de sponsors en leden (ook in seizoen 
2012/2013).

-  Opstart van de verkiezing tot Man of the Match bij 
thuiswedstrijden van het 1e elftal. (ook in seizoen 
2012/2013).

-  Het financieel bijdragen aan een buitenlands 
toernooi voor het C1- en B1 elftal.

-  Het organiseren van een sportieve 
seizoensafsluiting voor het A1 elftal in Duitsland.

-  Het optuigen van een eigen website en 
businessbulletin.

Seizoen 2012/2013:
-  Het organiseren van een netwerkbijeenkomst met 

een voetbalactiviteit, n.l. bezoek aan de 
voetbalwedstrijd Borussia Mönchen Gladbach 
tegen VFB Stuttgart in de Duitse Bundesliga.

-  Het organiseren van een Panna Event voor de jeugd 
van Sc Westervoort tijdens het jubileum van de 
vereniging (adoptie van het zaterdagprogramma).

-  Organisatie van een netwerkbijeenkomst tijdens het 
zondagprogramma van het verenigingsjubileum 
met bekostiging van entertainment en overname 
van diverse jubileumkosten. 

-  Het organiseren van een netwerkbijeenkomst 
tijdens kampioensactiviteiten van het 1e en 2e elftal 
en het bekostigen van kampioensshirts.
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-  Een kleine financiële bijdrage aan het Special 
Heroes project voor gehandicapten.

-  Het beschikbaar stellen van een budget voor Dames 
1 voor een sportieve seizoensafsluiting.

-  Het organiseren van een netwerkbijeenkomst met 
een Quad activiteit te Elst.

-  Het bekostigen van trainingspakken voor de 
B1-selectie van de vereniging.

-  Het financieel bijdragen aan een buitenlands 
toernooi voor het C1- elftal.

-  Financiële bijdrage aan een seizoensafsluiting voor 
het A1 elftal.

-  Bekostiging van de aanstelling van een assistent 
trainer bij het 1e elftal.

Naast het organiseren en faciliteren heeft BASN zich 
de afgelopen 2 seizoenen bezig gehouden met het 
optuigen van het kledingplan voor de vereniging en 
het werven van sponsoren t.b.v. de vereniging en 
S.E.S.N. BASN richt zich op het plaatsen van alle 
mogelijke reclame-uitingen met nadruk op kleding- 
en tassponsoring (1e seizoen) en op de reclameborden 
en beeldschermreclame (2e seizoen).
Het seizoen 2013/2014 zal worden gebruikt om een 
aantal organisatorische zaken en de sponsorpakketten 
te evalueren en bij te stellen op basis van ervaringen 
in de eerste twee jaar.

Zoals u ziet heeft BASN tal van activiteiten voor de 
vereniging ontplooid en zal daar met enthousiasme 
mee doorgaan. Echter lijkt het erop, dat er wat 
weerstand is richting BASN vanuit de lagere 
seniorenelftallen (dus vanaf het 3e elftal). Echter heeft 
BASN voor hen een barbecueactiviteit georganiseerd 
vorig jaar, maar die is niet doorgegaan, daar er slechts 
12 aanmeldingen waren. Ook voor de lagere elftallen 
zal opnieuw aandacht komen. BASN betreurt het 
negatieve standpunt vanuit de lagere regionen van 
sportclub en hoopt dit met bovenstaande 
weggenomen te hebben.

Door: Jan Koers, secr. BASN

Pim Scholten, nieuwe 
 trainer van sportclub in 
het komende seizoen:
Pim begint zijn verhaal met te 
vertellen wie hij is en waar hij 
vandaan komt.
Vervolgens geeft hij aan 
waarom hij voor sportclub 
gekozen heeft: In 1e instantie had hij niet aan sportclub 
gedacht maar aan een 2e of 3e klasser. Maar ook een 
ambitieuze 4e klasser vindt hij prima. Zijn ambitie is het 
1e elftal weer naar de 3e klas te brengen, het 2e elftal 
reserve 1e klasse en B1, C1 t/m F1 op 
hoofdklassenniveau.
De trainer heeft zelf ook gevoetbald en wel tot zijn  
40e levensjaar. 
Kwaliteiten van de trainer: Hij gaat planmatig te werk 
en heeft dan ook reeds gesprekken met de selectie om 
te weten wat ze doen en waar ze hebben gespeeld. Ook 
wil hij bekijken hoe de hiërarchie is in het team en wie 
leiders zijn. Hij wil bouwen vanaf de zomerstop en vanaf 
27 juli, 6 weken voor de competitiestart beginnen. De 
trainingsintensiteit wordt 2 maal per week, dinsdags op 
kunstgras en donderdags op echt gras.

Boekpresentatie Koen de Wijs:
Als afsluiting van de avond presenteerde Koen de Wijs 
(werkzaam als strategisch inkoper in ziekenhuis 
Rijnstate) op leuke wijze zijn boek “Sportief Inkopen”. 
Na de presentatie kregen alle aanwezigen een 
gesigneerd exemplaar aangeboden van BASN.
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De stelling

het IS terecht, DAt AAN joNgereN 
oNDer 18 jAAr geeN Alcohol 
geSchoNkeN worDt’

MArco wIlleMS
Mijn naam is Marco Willems (25), trainer bij dames 2 en bestuurslid bij BASN. 
Ik ben het met deze stelling eens. Om me heen merk ik echter wel dat degenen, die afgelopen 
jaren al wel alcohol mochten nuttigen, hier (in mijn ogen logischerwijs) moeite mee hebben. 
Maar uiteindelijk is gezondheid belangrijker dan het drinken van alcohol, het is immers bewezen 
dat alcoholgebruik op jongere leeftijd veel schade kan veroorzaken. Over effectverschillen van 
alcohol bij 16- en 18-jarigen valt zeker te twisten maar laten we er maar vanuit gaan dat ze er 
in Den Haag goed over nagedacht hebben en dat er een degelijke grondslag is voor de invoering 
van deze wet. Maar voor de teleurgestelden onder ons: ook zonder heb ik menig gezellig 
avondje gehad!

ISABel vAN BUrIk
ik ben 27 jaar en ik speel bij vrouwen 1, daarnaast zit ik onder andere in het JAC en 
de toernooicommissie van sc Westervoort. 
Ik ben het niet eens met deze stelling. Ik vind dat jongeren dit zelf mogen bepalen. Hiermee 
bedoel ik vooral dat zij dit zelf moeten bepalen in thuissituaties. Af en toe een drankje met je 
familie is toch best gezellig. Wel is bekend dat alcohol niet goed voor je is. En te veel is al 
helemaal nooit goed voor je. Daarom vind ik het beleid geen alcohol onder de 18 in openbare 
ruimtes wel goed, omdat je hier het “alcohol probleem” waarschijnlijk ook wel mee zou 
verminderen.

gANDAlf weIjerS
Gandalf voetbalt in heren 4 (en vermeldt liever zijn leeftijd niet in de Ballenvanger).
Persoonlijk ben ik het er niet mee eens om de leeftijd te verhogen naar 18. Ik had het gewoon 
bij 16 jaar gelaten.
Dit omdat degenen die 16 en 17 zijn thuis (indien toegestaan door de ouders) wel gewoon 
alcohol drinken. 
Dus deze jongeren zullen toch al alcohol drinken voor hun achttiende.
En wordt het voor de 16- en 17-jarigen dan niet een uitdaging om wel aan alcohol te komen. 
(stoerdoenerij)
 Ik vind dat ouders hierin een grote hand hebben en met de kinderen in goed overleg moeten 
afspreken waar ze de grenzen (leeftijd) leggen met betrekking tot gebruik van alcohol.
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hANNAh ox
ik ben 17 jaar en ik speel in vrouwen 1. 
Ik heb jawel, een heel jaar, legaal mogen drinken. Ik vind het best oké dat jongeren onder de 
18 (en zeker op een sportclub) nog niet mogen drinken, want de meesten kunnen er 
gewoonweg niet mee omgaan en ik geloof ook echt dat het slecht voor je gezondheid is. 
Sporten en drank vind ik niet bij elkaar passen als je jong bent, bij oudere teams is de derde 
helft natuurlijk het belangrijkste van het hele voetbalspel. Maar, om eerst jongeren wel te 
laten drinken en het ze vervolgens te verbieden werkt absoluut niet. Je bent nu eenmaal 
gewend aan het feit dat je mag drinken en niemand pakt je die gewoonte nog af! 

heIN SMINk
Speler eerste elftal en assistent-trainer van de B1.
Ik ben het niet eens met deze stelling.
De overheid moet niet de rol van de ouders over gaan nemen. Ouders zijn de 
hoofdverantwoordelijke. Door deze overheidsmaatregel gaat de jeugd nu niet meer in de 
kroeg drinken, maar in zogeheten ‘zuipketen’. Gevolg hiervan is dat er geen toezicht meer is 
op het drankgebruik van de jeugd. 
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kNvB toPScheIDSrechterS
Scheidsrechters zijn nodig om het voetbalspel in 
goede banen te leiden. Er zijn gelukkig veel 
vrijwilligers die fluiten om alle 33.000 officiële 
wedstrijden te leiden, maar voor de hogere 
niveaus stelt de KNVB scheidsrechters aan. Dat 
zijn scheidsrechters die uitblinken en het echt 
leuk vinden om te doen. 

Iedereen weet wat een hobby is. Misschien heb je er zelf 
ook wel één of zelfs meer. Veel hobby’s hebben te maken 
met sport, muziek, dans of toneel. Vaak beoefen je een 
hobby samen met anderen, dat is wel zo gezellig. Je zult 
dan merken dat sommigen er beter in zijn dan anderen. 
Dat geeft niks, want het gaat om het plezier. Als iemand 
echt supergoed is, noemen we dat een talent. Het kan dan 
gebeuren dat iemand van een hobby zijn of haar beroep 
maakt. Zo speelde Marco van Basten als jochie van zeven 
gewoon voor zijn plezier bij de pupillen van UVV in Utrecht. 
Omdat hij veel talent had en voetbal erg leuk vond, maakte 
hij later van voetballen zijn beroep: hij werd profvoetballer 
en later voetbaltrainer. Zo kan het met alle hobby’s gaan, 
ook als je voetbalscheidsrechter wordt.

Geschiedenis
Aan het einde van de 19e eeuw werd voetbal in veel 
landen steeds bekender, ook in ons land. Daarom werd in 

1889 de Nederlandse Voetbal Bond (NVB) opgericht, later 
de K(oninklijke)NVB. Landen gingen steeds vaker tegen 
elkaar voetballen, zodat ze allemaal dezelfde spelregels 
wilden. Daarom werd in 1905 de Wereldvoetbalbond FIFA 
opgericht en volgde in 1954 de UEFA, de Europese 
voetbalbond. Ook andere werelddelen kregen een eigen 
voetbalbond. Scheidsrechters die heel goed fluiten mogen 
soms een internationale wedstrijd of toernooi leiden, die 
door de UEFA of FIFA worden georganiseerd. In 1934 was 
scheidsrechter Van Moorsel de eerste Nederlander die op 
een wereldkampioenschap mocht fluiten. Dan ben je dus 
een échte topscheidsrechter!

Sinds de oprichting van de KNVB heeft ons land regelmatig 
heel goede scheidsrechters gehad. De bekendste uit de 
vorige eeuw waren Karel van der Meer, Leo Horn, Lau van 
Ravens, Charles Corver, Arie van Gemert, Jan Keizer, Mario 
van der Ende en Jan Wegereef. Zij hebben allemaal op een 
wereldkampioenschap gefloten.

Scheidsrechters kunnen ook promoveren 
Een scheidsrechter die veel talent heeft, mag in steeds 
hogere klassen fluiten. Net als een voetbalclub kan een 
scheidsrechter dus promoveren. Maar dat gaat niet zomaar, 
je moet er als scheids wel wat voor doen! Omdat het spel 
steeds op een andere plek op het veld plaatsvindt, moet je 
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lichamelijke conditie heel goed zijn. Dat betekent dus 
regelmatig trainen. Natuurlijk moet ook je spelregelkennis 
uitstekend zijn, dus de Handleiding voor scheidsrechters 
moet je goed bestuderen. Scheidsrechters die ‘hoger’ willen 
fluiten, doen elk jaar (en soms elk half jaar) een 
spelregeltoets en een conditietest. Als dat niet goed 
afloopt, krijgt hij of zij die hogere wedstrijden niet. Spelers 
zijn lang niet altijd blij als de scheidsrechter iets beslist 
waar ze het niet mee eens zijn. Daarom is het belangrijk 
dat een scheidsrechter goed kan omgaan met spelers, ook 
als die een beetje boos zijn. Je ziet het, er komt heel wat bij 
kijken om topscheidsrechter te worden! Het kan soms wel 
even duren, voordat een talentvolle scheidsrechter hogere 
wedstrijden fluit. Maar als zijn talent gauw wordt ontdekt, 
gaat dat heel wat sneller.

Stapje voor stapje
Beginnende scheidsrechters fluiten allemaal in het 
amateurvoetbal. Dat zijn clubs die alleen voor hun plezier 
tegen elkaar spelen, dus niet voor het geld. Het kan zijn dat 
de hoogste klassen in dat amateurvoetbal (de 
hoofdklassen) voor een scheidsrechter nog niet moeilijk 
genoeg zijn. We zeggen dan wel eens: ‘Deze scheidsrechter 
heeft zijn plafond nog niet bereikt’ (dit betekent: hij of zij 
kan nóg moeilijker wedstrijden fluiten). Daarom kunnen de 
heel talentvolle scheidsrechters in het betaalde voetbal 
(BV) gaan fluiten.

Ook in het BV kunnen scheidsrechters weer promotie 
maken. Dat is misschien nog wel moeilijker dan in het 
amateurvoetbal. Er zijn namelijk maar weinig 
scheidsrechters die in het BV fluiten, meestal zo ongeveer 
dertig. De besten van deze groep mogen internationale 
wedstrijden fluiten. Zij kunnen worden aangesteld bij 
wedstrijden om het Europees- of Wereldkampioenschap of 
de Champions League. Dat is best spannend!

En het is ook heel belangrijk, want het (internationale) 
betaalde voetbal is eigenlijk een groot bedrijf waar heel 
veel geld wordt verdiend. Een club die in de Champions 
League een wedstrijd wint of verliest, kan soms miljoenen 
euro’s winnen of verliezen. Je snapt dat een verkeerde of 
juist heel goede beslissing van een scheidsrechter daarbij 
een grote rol kan spelen. Je zult maar vergeten om een 
strafschop te geven als dat echt nodig was. Of een 
doelpunt afkeuren, terwijl dat helemaal niet terecht is. 
Topscheidsrechters moeten daarom goed met spanning 
kunnen omgaan. Ze moeten niet in de war raken van 
tienduizenden mensen in een stadion, allerlei tv-camera’s, 
politiebewaking, lastige trainers en vreemde talen. Wie 
daar allemaal goed tegen kan en ook nog heel goed kan 
fluiten, is een echte topscheidsrechter.

Scheidsrechter bij de KNVB… of toch maar 
 voetballer bij onze club?
De Nederlandse scheidsrechters in het betaald voetbal 
trainen regelmatig met z’n allen in Zeist. Na de training 
gaan ze eten en daarna bespreken ze met elkaar allerlei 
belangrijke scheidsrechterszaken. Ook gaan ze minstens 
eens per jaar op trainingskamp, meestal begin januari. Zo 
ook drie jaar geleden. Toen zaten de KNVB topscheids-
rechters in hetzelfde vliegtuig naar Turkije als de bege-
leiding, spelers en speelsters van ons eerste, tweede en 
vrouwenelftal!

Natuurlijk hoef je niet per se te kiezen. Er zijn veel voet-
ballers die naast het spelen ook wedstrijden fluiten. Voor 
de vereniging zijn dat ook echte topscheidsrechters!

Deze tekst is tot stand gekomen 
met dank aan de KNVB. 

•  Als een scheidsrechter een internationale wedstrijd 
fluit, gaan er tenminste drie collega’s met hem mee 
uit hetzelfde land: twee assistent-scheidsrechters en 
een vierde official.

•  Op het WK van 1970 in Mexico liet de Nederlandse 
scheidsrechter Lau van Ravens de tweede helft van 
een wedstrijd iets te vroeg beginnen; sommige spelers 
en de doelman van één van de beide teams waren 
nog niet eens op het veld…

•  Alle scheidsrechters betaald voetbal in ons land 
hebben een contract met de KNVB. Daarin staan 
onder andere afspraken over hun salaris, welk soort 
wedstrijden ze zullen fluiten en hoe lang ze in  
KNVB-dienst blijven.
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clUB vAN 100
Bijna 20 jaar voetballen ‘de tweelingzusjes 
van Burik’ bij sc Westervoort. Dan wordt het 
toch een keer tijd om je aan te sluiten bij  
De Club van 100.

Ze zijn lid geworden van De Club van 100 omdat ze weten 
dat de kleine jaarlijkse bijdrage goed besteed wordt bij sc 
Westervoort. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon leuk 
om een bordje te hebben hangen in de kantine met je 
eigen (bij)namen er op! Binnenkort zal tevens het vrouwen 
1 team volgen met een eigen bordje, zo is ons verteld. Wij 
nodigen bij dezen andere leden en teams, die sc Wester-
voort een warm hart toedragen, uit om ook lid te worden 
van De club van 100!

De Stichting Vrienden van Sportclub Westervoort 
telt momenteel ruim 200 leden. Door dit grote aantal leden 
is de stichting in staat in de toekomst projecten financieel 
te blijven ondersteunen.
Het bestuur van de stichting is het een genoegen om u als 
lid van onze Club van 100 te verwelkomen. De kosten van 
het lidmaatschap bedragen € 45,38 per jaar. Het jaarlijkse 

bedrag kan eventueel per kwartaal of per halfjaar worden 
voldaan.

Voor de leden van de Club van 100 biedt de stichting het 
volgende:
1.  Vermelding naam/bedrijf op een bord in de kantine van 

Sportclub Westervoort.
2.  Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur met 

aansluitend een gezellig samenzijn.
3.  Gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie 

en een uitnodiging voor de eventuele feestavond van de 
voetbalvereniging.

Voorzitter: Jan Ubing, (026) 311 31 63
Secretaris: Rob v.d. Veen, (026) 311 20 62
Penningmeester: Piet Stevens, (0316) 26 11 85
Algemeen lid: Gerrit v.d. Velden
Riny Weiss-van Mierlo, (026) 311 48 29
(026) 311 28 24
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jAN koerS
in het kader van deze rubriek wordt in principe 
altijd een stuk geplaatst over personen, die al heel 
lang lid en belangrijk voor Sportclub (geweest) 
zijn. Dit keer echter heeft de redactie gesproken 
met iemand die nog nooit lid van Sportclub 
geweest is, maar wel zijn sporen bij onze club meer 
dan verdiend heeft. Dat klinkt misschien wat 
cryptisch en vraagt zeker om een nadere uitleg. uit 
het onderstaande interview met Jan Koers, de 
bevlogen animator en eindredacteur van de 
Ballenvanger, wordt duidelijk hoe deze vork precies 
in de steel zit.

De uit Rheden afkomstige en sinds 1979 in Westervoort 
woonachtige Jan Koers ziet zichzelf als een rustig en 
bescheiden iemand, die soms opvliegend is en zeker ergens 
voor staat. Verder geeft hij aan perfectionistisch en 
detaillistisch ingesteld te zijn en te hechten aan het 
nakomen van afspraken. Dat laatste is niet zo verwonderlijk 
als je weet dat zijn motto “afspraak is afspraak” is. Dat wil 
trouwens niet zeggen dat hij ten koste van alles aan 
eenmaal gemaakte afspraken vast wil houden: je kunt 
volgens hem best daarvan afwijken, als dat maar duidelijk 
en op tijd aangegeven en gecommuniceerd wordt! 
Communicatie en daarmee transparant zijn is volgens Jan 
Koers bijzonder belangrijk. Dat vindt hij niet alleen door 
zijn werk als eindredacteur bij de redactie van de 
Ballenvanger, maar heeft hij ook tijdens 9 jaar OR-werk bij 
zijn voormalige werkgever zo ervaren. Tegenwoordig geniet 
hij van zijn pensioen.

Jan Koers is door toedoen van zijn zoon bij Sportclub 
verzeild geraakt: zijn zoon ging op 6-jarige leeftijd bij 
Sportclub voetballen en Koers ging altijd mee naar de 
wedstrijden en trainingen. Die betrokkenheid valt natuurlijk 
op en dan is het niet verwonderlijk dat hij op een gegeven 
moment in 1987 benaderd werd met de vraag, of hij niet 
leider van het elftal van zijn zoon wilde worden. Dat wilde 
hij wel en vervolgens is hij ook nog trainer geweest. In die 
tijd heeft hij bovendien een opleiding tot 
jeugdvoetbalspelleider gevolgd, waarbij je o.a. leerde hoe 
je met jeugdvoetballers om moest gaan. Die opleiding heeft 
hij trouwens met een officieel diploma afgesloten.
Zijn zoon verloor op 12-jarige leeftijd de belangstelling 
voor voetbal en is toen gestopt. Koers is, nadat zijn zoon al 
gestopt was, nog een jaar leider van de D1 geweest en 
wilde daar na dat jaar eigenlijk ook mee stoppen. De 
toenmalige voorzitter van Sportclub Ben Papenborg heeft 
hem toen (we spreken dan over 1994) gevraagd zitting in 
de redactieraad van de Ballenvanger te nemen en dat heeft 
Koers na enig nadenken gedaan. 
In die tijd was het heel gebruikelijk dat er 10 nummers en 
een bewaarnummer per jaargang uitgebracht werden, 
waardoor de redactieleden erg veel werk hadden. De 
Ballenvanger zag er toen wel heel anders uit; zowel de lay-
out als de manier van schrijven zijn niet te vergelijken met 
de huidige opzet. Koers is 12 jaar gewoon redactielid 
geweest en is sinds 2006 eindredacteur. 
Als het hoogtepunt van zijn activiteiten voor Sportclub ziet 
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hij de ontwikkeling van de Ballenvanger tot het blad zoals 
het nu is geworden. Die nieuwe opzet was nodig om het 
clubblad aan deze tijd aan te passen en leesbaar te 
houden, waarbij Koers het belangrijk vindt aan te geven 
dat Walter Bouwman de opzet bedacht heeft en nu nog 
steeds als vormgever een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van de Ballenvanger speelt. 

Boeiend om te horen is waarom iemand nu al 27 jaar bij 
een club actief is en blijft zonder lid te zijn. Het antwoord is 
heel simpel: Koers voelt zich thuis bij Sportclub. Dat is 
volgens hem een echte dorpsclub met een goede sfeer, 
goede sociale contacten en met mensen die bereid zijn wat 
voor de club te doen. 
Belangrijk voor Sportclub vindt hij de ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren met onder meer de aanleg van het 
nieuwe kunstgrasveld en de oprichting van BASN. Koers is, 

zo blijkt, niet alleen actief bij de Ballenvanger, maar zit ook 
als communicatie-afgevaardigde namens BASN in de 
communicatiecommissie en woont in die hoedanigheid de 
bestuursvergaderingen bij. BASN richt zich daarbij, zoals hij 
uitlegt, niet alleen op het 1e elftal. Ook de jeugd, het 
G-team en de dames krijgen aandacht en ondersteuning. 
Door het werven van sponsorgelden kunnen allerlei 
activiteiten ontplooid worden en dat heeft een positieve 
uitstraling voor heel Sportclub. Daarom kijkt hij 
bijvoorbeeld ook bijzonder positief aan tegen het opnemen 
van het BASN-nieuws in de Ballenvanger; op die manier 
worden de sponsoren niet vergeten.
Koers spreekt als afsluiting van het interview de hoop uit, 
dat de lezers de Ballenvanger een goed clubblad vinden en 
als een meerwaarde beschouwen! 

Door: Gert
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17 mei 2014 - F-E toernooi
De jongsten van onze club zullen aantreden in een toernooi
voor de F- en E- teams. Zij zullen hun moves al op jonge 
leeftijd vertonen en strijden voor de grote beker.

31 mei 2014 - G-team toernooi
Het G-team zal op 31 mei weer aantreden tegen G- teams 
onder andere NL & DE. Het G- team van SC Westervoort 
gaat ervoor, die beker zal dit jaar in Westervoort blijven! bij 
SC Westervoort.

24 mei 2014 - Spiegeltoernooi
Het spiegeltoernooi is een initiatief vanuit de dames van  
SC Westervoort. Er zal door verschillende damesteams uit 
de regio gestreden worden om de felbegeerde spiegel. Het 
toernooi zal bestaan uit sportiviteit, gezelligheid en als 
afsluiter een barbecue en de niet te vergeten verdiende 
borrel. 
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24 mei 2014 - C-toernooi
Dit toernooi is een groot succes en we hopen dit jaar ook
weer veel teams te mogen verwelkomen op ons sportpark. 
De C - junioren uit de regio gaan strijden voor de beker, 
maar bij het toernooi staat sportiviteit bovenaan. Bij 
SC Westervoort.
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9 juni 2014 - Wagenbouwtoernooi
Dit jaar willen we het gezellige Westervoortse 
carnavalsfeest herbeleven, met veel gezelligheid en een 
potje voetbal hopen we extra geld op te halen voor de 
bouwersloods bij SC Westervoort.

8 juni 2014 - Familietoernooi
Families opgelet! Ook dit jaar is er weer een 
familietoernooi. Welbekend het gezelligste toernooi van 
SC Westervoort. Dit jaar zal het wederom op 
1e pinksterdag plaats vinden bij SC Westervoort.

toernooi

1 juni 2014 - Onderling toernooi
Dit jaar spelen de seniorenteams weer een onderling 
toernooi.
Elk jaar is dit vol gezelligheid, met veel voetbalplezier 
en een gezellig feest als afsluiter van de dag. Bij 
SC Westervoort.

TOER
NOOICOMMISSIE
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Babycorner horoscoop

SteeNBok | 22-12 tot 19-1
Statistieken vertellen ons dat de toss van Theo 
Messing in ongeveer 50% van de gevallen uit komt 
op ‘munt’. Doe er je voordeel mee.

wAterzAk | 20-1 tot 18-2
Tijdens de Carnavalsoptocht enige tijd geleden ben 
je geblesseerd geraakt aan je enkel. Het gaat maar 
niet weg, dus probeer eens een alternatieve 
methode.

vISSeN | 19-2 tot 20-3
Chi bene incomincia è a metà dell’opera.

rAM | 21-3 tot 19-4
Vraag Hans van Workum eens naar zijn WK-poule. 
Hij gaat goed scoren dit wereldkampioenschap.

StIer | 20-4 tot 20-5
Op de training slaan je medespelers je telkens over. 
Alsof ze je niet zien! Je bent dan ook de kameleon.

tweelINgeN | 21-5 tot 20-6
Bij het KNIJPUHHH! focus je je op de billen van de 
tegenstander.

kreeft | 21-6 tot 22-7
Let op mijn woorden! Stan Jansen valt niet voor de 
B1 te behouden. Die speelt binnen 2 jaar voor de 
A’s. Gegarandeerd.

leeUw | 23-7 tot 22-8
Een keeper met een latrelatie is waarschijnlijk een 
gelukkige keeper.

MAAgD | 23-8 tot 22-9
Schiet een vrije trap eens door de muur. En niet door 
het raam.

weegSchAAl | 23-9 tot 22-10 
En de Poedelprijs gaat naar… Cas van Wijhe! 
Gefeliciteerd!

SchorPIoeN | 23-10 tot 21-11
Je stuurt al je tegenstanders het bos in! Echter na de 
vierde wordt de wedstrijd gestaakt.

BoogSchUtter | 22-11 tot 21-12
De vraag waarom Cameron Hupje in één adem 
genoemd wordt met Roberto Carlos en Ugur Yildirim 
houdt je de komende maanden bezig. Het antwoord 
ligt dichterbij dan je denkt.

ISe
Het is de dochter van oud lid 
Miguel van Bussel en Willeke 
Strien en het zusje van Sem.
De opa en oma zijn Willem en 
Riek van Bussel. Willem is heel 
blij met zijn 
verjaardagscadeautje. 
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de derde helft

SCHAATSEN 
MARK
iJSHOCKEY 
LOTTE
KuNSTRiJDEN 
STEFAN
BiATLON 
iREEN
LANGLAuFEN 

JORiEN
BOBSLEEEN 
MiCHEL
RODELEN 
MARRiT
CuRLiNG 
KOEN
SKELETON 
CARiEN

NiCOLiEN 
JAN
SJiNKiE 
DiMi
EDWiN 
BELL
SVEN 
COR
LiES

Oplossing puzzel: olympische wintersporters / Humorfoto: Pim
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Zoon: “Papa, mag ik je wat vragen?”
Vader: “Ja natuurlijk, wat is er?”
Zoon: “Hoeveel verdien jij per uur, pap?”
Vader: “Dat gaat je niks aan. Waarom wil je dat 
weten?”
Zoon: “Ik wil het gewoon even weten pap, zeg nou...”
Vader: “Nou als je het zo graag wilt weten, ik verdien 
80 euro per uur”
Zoon: “Ow!” (en buigt zijn hoofd)
Zoon: “Papa, mag ik 40 euro van je lenen?”
De vader werd nu boos.
Vader: “Als je dat geld alleen maar vraagt om een stom 
speelgoedje of weet ik veel wat te kopen mag je gelijk 
doorlopen naar je kamer! Daar werk ik niet voor!
 
De kleine jongen was teleurgesteld, liep naar zijn 
kamer en deed de deur dicht. De vader werd alleen 
maar bozer bij het denken aan de vraag van zijn zoon.
 
Na een uur was de man enigszins gekalmeerd en 
begon na te denken. Misschien wilde hij iets kopen wat 
hij echt nodig had. Hij liep naar de kamer van zijn zoon 
en deed de deur open.
 
Vader: “Slaap je al?”
Zoon: “Nee pap, nog niet”
Vader: “Sorry voor mijn reactie, ik reageerde een beetje 
overdreven. Ik heb een lange dag gehad en ik 
reageerde mijn irritatie op jou af. Hier is de 40 euro 
waar je om vroeg”.
De zoon sprong overeind en er kwam een brede 
glimlach op zijn gezicht!
Zoon: “Dank je wel papa!”
De zoon greep onder zijn kussen en haalde een 
stapeltje biljetten tevoorschijn. De vader zag dit en 
wilde alweer boos worden. De zoon begon de biljetten 
te tellen en keek omhoog naar zijn vader.
 

vaders

Vader: “Waarom wil je meer geld als je al geld hebt?”
Zoon: “Omdat ik niet genoeg had pap, maar nu wel”.
 
“Papa ik heb nu 80 euro, kan ik een uur van je tijd 
kopen? Ik wil dan dat je op tijd naar huis komt morgen 
zodat we samen kunnen eten.
 
De vader brak in huilen uit. Hij knuffelde zijn zoon en 
vroeg hem om vergiffenis. 

Dit is slechts een reminder voor iedereen die hard 
werkt in het leven. Je kunt niet dag in dag uit alleen 
maar met jou eigen ding bezig zijn zonder tijd te 
spenderen met diegenen die er echt toe doen, namelijk 
diegenen die dicht bij je hart liggen. Als jij morgen 
dood gaat kan en zal het bedrijf waar je werkte jou 
makkelijk kunnen vervangen, binnen enkele dagen 
zelfs als het moet. Maar je familie en vrienden zullen 
het verlies voor de rest van hun leven met zich mee 
dragen. Er zijn enorm veel mensen op deze aardbol die 
meer tijd in hun werk/eigen bedrijf dan hun familie 
steken, en dat is vrij triest. Sommige dingen zijn 
simpelweg belangrijker.

Het is vandaag 19 maart, ik ben weer eens 8 dagen te 
laat met het schrijven van mijn column, sorry Jan. De 
gemeenteraadverkiezingen zijn in volle gang. Tussen al 
het Facebook gespui, gemopper, gevloek en getier van 
alle mensen op de gemeentelijke politiek kwam ik 
bovenstaand bericht tegen. Als we met elkaar 
afspreken dat we ondanks de sombere tijden eens wat 
positiever op elkaar reageren en met elkaar omgaan, 
dan wordt de druk op de “vaders” zoals hierboven 
beschreven minder en worden de kinderen automatisch 
gelukkiger! 

Door: 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
Pelgrim & Pelgrim
Parallel Accountants & Adviseurs
PontMeyer
Rembrandt Arnhem Beheer
Remon Sport Sport 2000
S.E.S.N.
Sportclub Westervoort
To Count On Accountants & 
Belastingadviseurs de Liemers
Van Essen Banden
Van Essen Sierbestratingen
Watd?
West Music
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

overIge  SPoNSorS

Aerofil Zonwering B.V.
Autoglasteam Westervoort
Claasz Coockson
Comafin Franchise B.V.
Gaba Makelaars
NTP Groep
Schoonmaakbedrijf Drost en 
Zonen BV
Spiegelfabriek Visser
Vredenborg Woonmakelaars
Zuivelhoeve Westervoort

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning
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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  
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