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colofon

Sportpark “Naederhuyse”

Redactioneel
Dit seizoen is weer ten einde en heeft de nodige kampioenen opgeleverd.
De redactie feliciteert hierbij alle kampioenen. Enkele hiervan worden
belicht in deze Ballenvanger.
De foto op de voorzijde is wederom gemaakt door Arjen Biere.
Voor de middenposter heeft de redactie dit keer gekozen voor de VUTploeg, die elke woensdag baanbrekend werk verricht om de
accommodatie er (volgens de voorzitter) ´spic en span´ uit te laten zien.
De redactie wenst een ieder tot slot een fijne vakantie toe en hoopt
iedereen in augustus fit en uitgerust terug te zien.

Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876
Redactie-adres

Bedankje:
Wij willen hierbij alle supporters, hoofdbestuur, Club van 100,
Supportersvereniging, BASN en clubhuismedewerkers bedanken voor de
steun, die ze ons gegeven hebben tijdens de wedstrijden uit en thuis.

Jan Koers
Waemelslant 160,

Trainers en staf van het eerste elftal

6931 HR Westervoort
tel. (026) 3113259,
ballenvanger@scwestervoort.nl

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 v ermelden. Voor vragen: bel Riky Rothengatter,

Jan Koers

Joris Boss

Geurt van der Mey

Amanda van Burik

Gert Zwilling

telefoon 311 9659.
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

Laura Matser

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

Walter Bouwman

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

H

et bezoek is net vertrokken, de glazen zijn
leeg, de vaatwasmachine is aangezet en de
vlaggetjes en ballonnen zijn al weer
opgeruimd. Mijn dochter was jarig en dat
moest natuurlijk gevierd worden. Gelukkig was het
prachtig weer en hebben we de hele dag buiten
kunnen zitten.
Maar ook de column van de voorzitter, zoals deze
rubriek voor de Ballenvanger al jaren heet, moet één
dezer dagen weer aangeleverd worden. Dus ik zet
mezelf achter de computer, bijt even door en begin
ermee. Maar eerlijkheidshalve was ik op dit moment
liever op de bank blijven liggen, want ik ben ook niet
meer de jongste. Gisteren namelijk ook al een
inspannende dag achter de rug in de vorm van het
afscheidsspektakel voor en van Harry Wanders. Hij
stopt na 48 jaar actief voetbal en dat was voor zijn
team (het negende) terecht reden om een mooi feest te
regelen in de vorm van een wedstrijd tussen zijn
huidige team en een soortement All-starsteam,
bestaande uit mannen waar Harry ooit mee
gevoetbald heeft. Ook ik hoorde daar bij. En niet
alleen de wedstrijd zelf levert dan de volgende
dag het nodige lichamelijke ongemak op.
Het afscheid werd daarnaast
gecompleteerd met het
kampioenschap de donderdag
ervoor. Ook dames 1 werd dit jaar
kampioen en gaat het volgend
seizoen met een nieuwe
trainer een klasse hoger
proberen. Tot slot nog een
kampioen in de vorm van
het F6. Allemaal nogmaals van harte
gefeliciteerd!!!
Een mooi moment trouwens om even op
het afgelopen seizoen terug te blikken. Het
was een op sportief gebied prima jaar: de
resultaten waren weliswaar wisselend,
maar de sfeer was en bleef over het
algemeen goed en gezellig. En er
hebben zich ook geen gekke dingen
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voorgedaan in de vorm van excessen of iets dergelijks.
En het mag inmiddels bekend zijn dat wij sportiviteit en
respect voor elkaar als hoofdbestuur, samen met het
jeugdbestuur en de technische commissie, als één van
de speerpunten van ons beleid beschouwen. Ook de
accommodatie ligt er spic en span bij dankzij de inzet
van onze VUT-ploeg.
Dan nog een goed en een minder goed bericht. Om
met het goede bericht te beginnen: Ik heb het in de
vorige Ballenvanger gehad over het feit dat wij als
vierkoppig hoofdbestuur op zoek waren naar mensen
die mee wilden werken aan losse projectjes, zoals
bijvoorbeeld het bezien van de voor- en nadelen van
“verplicht” vrijwilligerswerk. Die oproep heeft resultaat
opgeleverd; al drie mensen hebben hun medewerking
toegezegd. Voor mij ook prettig te constateren dat de
column gelezen wordt.
Maar het minder goede bericht is dat Ans Wolters, onze
secretaris, een nieuwe baan heeft gekregen. Voor
haar heel mooi, maar voor ons als Sportclub
niet. Ze heeft namelijk aangegeven, dat ze die
nieuwe baan niet kan combineren met het
secretariaatswerk. Ze blijft in ieder geval aan
tot de jaarvergadering van oktober. Maar
ze wil graag zo gauw mogelijk
beschikken over een potentiële nieuwe
kandidaat, zodat hij of zij goed
ingewerkt kan worden. En dat is
belangrijk, want Ans had alles
administratief en secretarieel heel
goed voor elkaar. Dus wie interesse
heeft of mensen weet die misschien
geïnteresseerd zijn: meld dit bij het
bestuur of neem contact op met Ans. Zij wil
graag vertellen wat het werk inhoudt.
Ter afsluiting van deze column wil ik hierbij
iedereen alvast een hele goede vakantie
toewensen.
Rust goed uit, ga genieten van het Nederlands
elftal en we zien elkaar in augustus terug!
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Pelle

Algemeen

Mijn voetbalknieën
(2014/2015)
De wind waait slap over sportpark
Naederhuyse. Oh, oh, seizoentje… Het is
begonnen, groene velden, zon scheen, ik
train, scheenbeen. Voetbalschoen.
Selecties, duurlopen, boslopen, positiespellenspel.
Spierpijntjes, afhakers, linksbuiten, rechtsachter,
oefenwedstrijd. Probeersels, bekervoetbal.
Poulewedstrijden, doordeweeks, op zondag, start
competitie. Voetbalknieën.
September, uitwedstrijd, zweetvoeten, oktober,
kermiswedstrijd. Witte broeken, blauwe trui, man
of the match, bos bloemen, blessures, massages,
hersteltraining. December. Voetbalknieën. Ja, ja,
ik weet het.
Oliebollencup, één januari, receptie, kantine. Bier
drinken, Hollywood. Trainingskampen, buitenland.
Kunstgrasvelden, oranje bal, teletekst, tweede
helft, periode, kantine. Voetbalknieën.
Ik leg de laatste loodjes van het seizoen. Bij
sportclub op zwarte voetbalschoenen op de
doelen schieten, doen. Eindelijk, kampioen.
Voetbalknieën. Voetbalknieën. Voetbalknieën.
Door: Pelle

Nadat ook de laatste bank is geplaatst door de
VUT-ploeg mogen we met trots concluderen dat
deze rij banken een aanwinst is voor ons sportpark.
Zoals bijgaande foto laat zien: een stralend
zonnetje en het publiek geniet van de wedstrijden.
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Algemeen

Afscheid Gerda Dahm
Op donderdag 22 mei werd ’s avonds een
verrassingswedstrijd gespeeld tussen het huidige
dames 1 team en een team van oud-speelsters ter
ere van het afscheid van Gerda Dahm.

X

Gerda is 20 jaar leidster geweest bij het eerste damesteam
van Sportclub Westervoort en hoewel ze wel betrokken
blijft, doet ze nu een stapje terug. Gerda werd op Sportpark
Naederhuyse verwelkomd door een erehaag van (oud)speelsters. Alle voorbereidingen waren in het diepste
geheim getroffen en Gerda wist inderdaad nog van niets,
wat af te lezen was aan haar verraste gezicht. Na een
groepsfoto namen de kleinkinderen van Gerda de aftrap en
zette zo het team van oud-speelsters op een 1-0
voorsprong. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een
gelijkspel en werd er na afloop nog een klein feestje
gebouwd in het clubhuis van Sportclub Westervoort.

Door: Xxxx

Door: Iris de Groot

X

Spelregelbewijs voor tweedejaars
B-junioren
Met ingang van het seizoen 2014/2015 zijn
tweedejaars B-junioren verplicht het
spelregelbewijs te halen. De invoering van het
spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het
actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ van de
KNVB.
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland;
het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de
regels en geeft hen meer inzicht in - én begrip voor beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de
regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist
toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je
als team meer kans maakt om te winnen. Op de speciaal
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ontwikkelde website www.voetbalmasterz.nl kan het
spelregelbewijs gehaald worden. Op deze site zijn ook
oefentoetsen te vinden. In september ontvangt de
wedstrijdsecretaris codes waarmee de leden kunnen
inloggen, zodat zij de oefentoetsen en eindtoets kunnen
maken. De tweedejaars B-junioren moeten de eindtoets
voor 1 januari 2015 gehaald hebben.
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De blikvanger(s)

Rob en Miranda Pronk
Rob en Miranda, stel jullie eens voor!
Rob: Ik ben Rob, geboren op 5 juni te Scheveningen.
Miranda: Ik ben Miranda, geboren op 15 januari te Driel.
We zijn getrouwd en hebben twee kinderen die beide bij
Sportclub Westervoort voetballen. Joost voetbalt in de A1 en
Bram in de B2. We wonen sinds 1993 in Westervoort.

Hebben jullie het echte Westervoortse gevuul?
Miranda: In het begin niet. Rob had dat sneller. Toen de
kinderen gingen voetballen kwam het gevoel al snel. Toen is
het begonnen. Rob was scheidsrechter en floot een wedstrijd
bij AVW’66. Een oud eerste elftal. Het was zacht uitgedrukt
een brutale groep voetballers. Toen hij thuiskwam
verkondigde hij, dat Joost, als hij ging voetballen, niet bij
AVW’66 moest gaan spelen. De keuze voor Sportclub
Westervoort lag toen natuurlijk voor de hand. We hebben er
geen minuut spijt van gehad.
Rob: Joost ging dus bij Sportclub voetballen. Er waren veel
gezellige ouders en in de loop der tijd ontstond een soort
vriendengroep. Zo is ook het Westervoortse gezellige gevuul
gekomen. Het was heel gemoedelijk en gezellig. Het is
moeilijk om binnen de gemeenschap te komen, maar als je
erin zit is het heel gezellig. Al dat geroddel, haha! Ik ben
naast scheidsrechter ook trainer en coach geweest van
verschillende jeugdteams. Dat werd vaak opgepakt door
ouders van de voetballertjes.

Waarmee zijn jullie op dit moment bezig bij onze
vereniging?
Rob: We coördineren nu samen alles rondom het clubhuis.
Dat is best een hoop werk en er gaat veel tijd in zitten. Dat
hadden we van tevoren niet verwacht. Het is wel erg leuk
werk. Je leert een hoop mensen kennen. Vooral uit de buurt.
Je moet achter de bar staan, afspraken maken met
leveranciers, bestellingen maken, roosters maken, socializen
en wekelijks boodschappen doen.

Miranda: Zeker nu met toernooien loopt het clubhuis goed
en moet er veel ingekocht worden. Sponsoring en contact
met lokale leveranciers spelen een grote rol. Door zo veel
mogelijk lokaal te houden creëer je binding tussen de lokale
bedrijven en de vereniging. Dat is belangrijk. Ik bekijk dingen
regelmatig vanuit mijn zakelijke achtergrond.

Merken jullie terugloop in het aantal bezoekers
van het clubhuis?
Rob: Jazeker. Crisistijd hè! Dat zie je overal nu. We zijn een
actie gestart waarbij we een fluitje bier aanbieden voor
€ 1,50. Het geldt zowel voor Jupiler als voor Hertog Jan.
Miranda: Op zaterdag hebben we vaak ook leuke
aanbiedingen, zoals een zakje friet voor een euro. Je ziet dan
hele gezinnen gezellig samen eten in ons clubhuis. Dat is toch
mooi!

Wat betekent Sportclub voor jullie?
Rob: Het maakt deel uit van ons leven. We steken er veel tijd
in. Over een tijdje stopt het weer en dan houdt het weer op.
We komen hier met veel plezier. Het is ook leuk dat je overal
in het dorp bekenden tegenkomt.
Miranda: Het betekent inderdaad veel. We zijn er zo druk
mee. Zo burger je wel lekker in, hier in Westervoort!
Willen jullie tot slot nog iets kwijt?
Rob: We kunnen altijd extra mensen gebruiken voor
bijvoorbeeld de bardienst. Als iedereen nu een keer per
maand een uurtje zou willen helpen, dan hadden we geen
enkel probleem.
Miranda: Uit onze familie willen er wel een paar helpen,
maar dan wordt het wel een grote familiekliek in het clubhuis.
Het zijn vaak dezelfde vrijwilligers die aanbieden om te
helpen bij drukte. We hopen dat er in de toekomst een goede
oplossing voor gevonden wordt.
Door: Joris

“Op zaterdag hebben we vaak ook leuke aanbiedingen, zoals een zakje
friet voor een euro. Je ziet dan hele gezinnen gezellig samen eten in
ons clubhuis. Dat is toch mooi!”
8
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communicatie

“Durf te communiceren ook
al is dat moeilijk”
Claudia Ambaum (moeder van twee voetballende kinderen bij sportclub) heeft begin vorig jaar een
presentatie gegeven over communicatie voor het jeugdkader van sportclub, een zinvolle en leuke
presentatie. Dit jaar heeft het hoofdbestuur haar bereid gevonden op woensdag 21 mei een
presentatie te geven over communicatie tussen commissies en besturen en over communicatie van
commissies en besturen onderling. En ondanks de misschien wat lage opkomst van 12 personen werd
het een interessante en boeiende presentatie, zeer de moeite waard.
Het thema van de avond was:
Wat doet communicatie binnen sportclub?
Hierna Claudia´s presentatie:

Wie ben ik
Ik ben Claudia Ambaum, moeder van 2 kinderen. Hannah
(dames 1) en Pepijn (C1).
Ik heb een eigen bedrijf, BW-Uniek, waarin ik jongeren met
autisme train en coach op vele deelgebieden. Met als
uiteindelijk doel een zo zelfstandig mogelijk leven op
wonen/werken/vrije tijd etc. Dit is voor deze doelgroep
zeker niet vanzelfsprekend.
Ik ben dagelijks bezig met communicatie en wat daaraan
zo moeilijk is. Dat we het zo vreselijk hard nodig hebben.
Dat iedereen een andere manier van communiceren fijn
vindt en ook doet. En wat communicatie kan opleveren.
Zowel positief als ook negatief.

Manieren van communicatie
Er zijn vele manieren van communicatie. Die bespreek ik
straks uitgebreider. De hoeveelheid communicatiemiddelen
heeft de wereld meer bereikbaar gemaakt voor iedereen.
We kunnen meer. Toch lijkt het dan makkelijker.…helaas.
Het wordt moeilijker en ingewikkelder, omdat we steeds
verder van onszelf vandaan gaan.
Communicatie moet in de basis goed zijn. Dat betekent,
dat je moet weten hoe jezelf communiceert en wat dat met
een ander doet. En dan zul je dus naar jezelf moeten
kijken... en dat is heftig!
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Waarom communicatie
We hebben communicatie nodig om iets duidelijk te
maken. Om iets te overleggen. Om te ontwikkelen. Omdat
we dan duidelijkheid krijgen over vragen.
Wanneer we communiceren, stellen we onszelf bloot aan
de ander. Vaak begint het met dat we iets willen. En
wanneer je iets wil ga je manieren bedenken om dat ook te
krijgen.
Dat doen we al vanaf heel jong.
Communiceren leer je door je omgeving. De manier
waarop, ook: dialect, omgangsvormen, sociale afstand etc.
Dit maakt dat we op verschillende manieren en vormen
met elkaar communiceren. Dat maakt, dat we constant
moeten afstemmen op elkaar. Dit vraagt veel……heel veel.
scwestervoort.nl

algemeen
We hebben de bekende ijsberg (een klein deel boven water
en een groot deel daaronder). Wat je ziet, is niet wat het
altijd lijkt. Je kunt niet zien wat iemand van binnen
doormaakt, of wat iemand heeft meegemaakt of wat zijn
bagage is. Dit alles beïnvloedt de communicatie.
Communicatie is leuk, uitdagend en super eng.
Wanneer je iets voor elkaar krijgt of iemand snapt precies
wat je bedoelt, is communicatie heerlijk. Wanneer er iets
mis gaat, wordt het moeilijk. Waar ligt het aan? Aan mij!
Bij de ander! Aan de omstandigheden! En dan….hoe los ik
het op?

Is communicatie moeilijk? En waarom dan?
Eigenlijk hoeft communicatie niet moeilijk te zijn. Wanneer
jij iets zegt en de ander snapt het, is er niks aan de hand.
Dat denk je dan. Want wanneer weet je of de ander het
snapt? Wanneer is het duidelijk? Hoe sta ik er zelf in?
Een goede communicatie is afhankelijk van allerlei factoren.
Factoren, waar we niet altijd invloed op hebben.

Wat heb je nodig om op een fijne manier te
communiceren?
Binnen iedere situatie zal je moeten kijken wat een fijne
manier is van communiceren. Ook zal dit per doel
verschillend zijn.
Jouw manier hoeft niet de manier van de ander te zijn. Wat
jij prettig vindt, hoeft de ander niet prettig te vinden. En
dat betekent constant schakelen.
Wanneer je communiceert om dingen duidelijk te krijgen
en om acties in te zetten, zul je heldere afspraken moeten
maken om je doel te bereiken.

Wat heeft sportclub nodig om tussen commissies
goed te communiceren?
Wat is de taak en het doel van iedere commissie. Hierin zul
je openheid en duidelijkheid moeten scheppen door helder
en duidelijk te communiceren.
Wat verwacht ik van de ander. Hoe maak ik dat duidelijk.
Wat is wenselijk om het doel te bereiken. WIE DOET
WAT!!!
Durf te communiceren ook al is dat moeilijk.
Door: Jan
scwestervoort.nl 

Vernieling
Op zaterdag 17 mei j.l.vond het
F/E toernooi bij sportclub plaats.
Een zeer geslaagde dag met veel
lovende woorden voor onze
schitterende accommodatie.
Vervelend was echter dat het springkussen in de speeltuin,
gefinancierd door de club van 100 en aangelegd door de
VUT-ploeg, door vernieling onbruikbaar is geworden. Laat
het duidelijk zijn: dit is zaterdagmiddag tijdens het
toernooi gebeurd !!! Misschien wel door onze eigen
pupillen of de pupillen van andere verenigingen. N.B.:
De club is van ons allen, maar vernielzucht wordt niet
getolereerd.

C-toernooi
Zaterdag 24 mei was het zover, het eerste
C toernooi georganiseerd bij SC Westervoort.
Het weerinstituut voorspelde een stalende zonnige
dag en die hebben we gehad ook.
Vanaf 9:00 uur kwamen de bezoekende teams zich één
voor één melden in de commissiekamer waar ze een
programmaboekje, limonadebonnen voor de spelers en een
kopje koffie kregen.
Op ieder veld waren de teams gedreven de warming up
aan het doen en opende de toernooicommissie even voor
10 uur het toernooi. Klokslag 10 uur klonk het eerste
signaal en konden de wedstrijden beginnen. De spanning
was af en toe te snijden. Het laatste fluitsignaal klonk om
15:25. Op een paar blessures na waarbij onze EHBO de
spelers goed verzorgd heeft, kunnen we toch wel spreken
van een zeer gezellig en geslaagd toernooi. Om 16:00 uur
heeft onze Jeugdvoorzitter Marco Hensen de prijsuitreiking
verzorgd. Voor de nummer 1 van de poule stond een mooie
beker klaar. Maar ook heel belangrijk is natuurlijk de
sportiviteitprijs en deze ging met SC Doesburg C1 mee
naar huis.
We willen de bezoekende teams VVO C1-C2-C2, ESA
onder de 14, Angeren C1, SC Groessen C2, DOVO C4-C5
en SC Doesburg C1 bedanken voor hun komst. We hopen,
dat alle teams bij een eventueel C-toernooi volgend
voetbalseizoen weer van de partij zijn.
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VOETBALPENSIOEN

HARRY WANDERS GAAT MET
VOETBALPENSIOEN
Afgelopen zaterdag 17 mei was het dan zover, Harry Wanders is met voetbalpensioen gegaan. Aan
het begin van het seizoen ‘13-’14 heeft Harry te kennen gegeven dat hij ging stoppen.
Die mededeling sloeg in als een bom bij de selectie van het 9e elftal, de godfather van het 9e gaat
stoppen, daar had niemand rekening mee gehouden.
Binnen het team was het al snel duidelijk dat er voor Harry iets georganiseerd moest worden en daar
hebben de mannen menig nacht over vergaderd. Uiteindelijk leidde dat tot een actielijst m.b.t.
Harry’s afscheid.
Jeroen W. en Noery P. hebben elk actiepunt tot in de puntjes georganiseerd. Uiteraard hebben ze
daarbij ook de nodige hulp van anderen gehad maar deze 2 mannen hebben zich als serieuze
feestplanners hiermee bewezen.
Het 9e besloot dat het afscheid van Harry nog grootser kon
worden, door een eventueel kampioenschap, aan het einde
van het seizoen. Het 9e heeft dat doel, ook niet meer uit
het oog verloren en heeft bijzonder gefocust, wedstrijd
voor wedstrijd gestreden voor dat ene doel “Harry afscheid
laten nemen met een kampioenschap”. Die prijs haalden
de mannen binnen op donderdag 15 mei, uiteraard onder
aanvoering van Harry, die zich weer als vanouds in de strijd
wierp en daar nog een kleine spierscheuring aan overhield.
Die donderdag is er flink gefeest in onze kantine en ook
Harry vierde gezellig mee in de veronderstelling “Nu is het
voetballen voorbij”.
Vrijdagavond zoekt Harry thuis naar zijn sporttas met de
bedoeling om zijn “voetbalkicksen” definitief aan de
wilgen te gaan hangen. De sporttas was onvindbaar en
Gerda zei: “Je tas zal nog wel op de club staan, die halen
we van de week wel op”. Echter de tas met die bijzondere
“Willems schoenen” was al gereserveerd, voor Harry´s
laatste optreden als voetballer.
Bij een kampioenschap hoort een rondrit door het
“Westervoortse” en die rondrit was geboekt voor
zaterdagmiddag 17 mei om 16.00 uur, echter Harry wist
van niets. De mannen van het 9e hebben “Sir Harry” thuis
verrast, toen ze hem ophaalden met de wagen voor deze
ereronde. Op de wagen bleek het op een gegeven moment
richting sportpark “Naederhuyse” te gaan en daar bleek de
echte verrassing te zijn.
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Elke oud voetballer die ooit met Harry gevoetbald heeft, is
benaderd om van dit afscheid iets bijzonders te maken.
Direct na het versturen van de uitnodigingen, was het al
snel duidelijk dat vele oudspelers hierbij aanwezig wilden
zijn. Alle namen noemen lukt niet, met het risico dat
iemand vergeten wordt, en dat is zeker niet de bedoeling.
Uiteindelijk bleek dat het noemen van de naam “Harry
Wanders”, voor velen zonder enige twijfel de reden was,
om erbij te willen zijn en dat maakte dit afscheid ook heel
bijzonder.
Met de wagen aangekomen bij onze club, had Harry nog
niet in de gaten dat het programma voor die zaterdag net
pas begonnen was. Harry werd door alle oud-voetballers
opgewacht en met applaus ontvangen. Je kon meteen zien
dat Harry dit echt geweldig vond.
scwestervoort.nl

Toen Harry ook nog verteld werd dat er een afscheids
wedstrijd gespeeld zou worden tussen het huidige 9e en
deze “Old-Stars”, was het eerste wat hij zei “Shit en
uitgerekend nu heb ik een spierscheuring maar ik doe zeker
mee!”.
De wedstrijd was een geweldige ervaring voor de spelers
maar ook voor het publiek en uiteraard werd er ook vol op
de winst gespeeld. De eerste helft werd afgesloten met een
0-0 stand en uiteindelijk won het huidige 9e de wedstrijd
met een neuslengte verschil. Harry pikte nog wel zijn
goaltje mee, door een zeer terecht gegeven penalty
snoeihard in te schieten en dat met zijn blessure.
Na de wedstrijd kreeg Harry van zijn kleinkinderen, op het
veld tussen alle spelers in, een ingelijst spelersshirt met zijn
naam erop.
Tijd om na zo’n enerverende wedstrijd te gaan douchen en
met z’n allen te genieten van het prachtige weer op het
terras bij de kantine. Het weer was als besteld, een

prachtige zomerse dag met als afsluiting een geweldige
feestavond voor Harry en zijn gasten.
De voorzitter John Kemper liet in een verkorte versie Harry’s
jaren binnen de club passeren en terwijl je daar naar
luisterde, wist je ook meteen weer “hoeveel deze man voor
onze club heeft gedaan”. Harry is ook zo’n typisch lid van
Sportclub Westervoort met een enorm “blauw wit hart”.
Na het officiële gedeelte volgde er nog een dankwoord van
Jeroen W. Namens het 9e elftal kreeg Harry een Ballonvaart
aangeboden. De mannen van het 9e hebben hiervoor al
hun zakgeld, oppasgeld etc. bij elkaar gespaard en ze zijn
zelfs maanden niet gezien in het uitgaansleven.
Jeroen refereerde misschien wel aan het meest bijzondere
van alles en dat is het feit dat Harry met zijn beide zonen
vele jaren samen heeft mogen voetballen. Menige zondag
is in huize Wanders een wedstrijd na besproken. Terwijl
Harry daar zo stond met zijn zonen Bas en Jeroen aan zijn
zij, was het overduidelijk dat er op dat moment een hele
bijzondere periode werd afgesloten “Harry Wanders gaat
als kampioen na 48 jaren voetballen met
voetbalpensioen.
Harry, bedankt namens alle huidige en oud-leden van
Sportclub Westervoort voor alles wat je voor de vereniging
hebt gedaan en eventueel nog gaat doen.
Door: Geurt

scwestervoort.nl 
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Jeugdcommissie

‘Onze jeugdspelers moeten
wekelijks lekker kunnen
trainen en voetballen’

Aan ons, de jeugdcommissie van Sc Westervoort, is verzocht om in deze ballenvanger uiteen te
zetten wat de “jeugdcommissie” nu eigenlijk inhoudt.
Wat doen wij nu eigenlijk, waar zijn wij verantwoordelijk voor, welke taken hebben wij… tsja,
Nu we dit voor het 5e seizoen doen en moeten samenvatten wat er allemaal bij komt kijken,
schieten me direct twee dingen te binnen: het is veelomvattend en het is erg leuk om te doen!

Waar zal ik beginnen?
Onze hoofdtaak is in ieder geval dat we ons bezighouden
met het belang van de jeugdleden van Sc Westervoort.

Dat doen we door:
-	samen met de Technische Commissie beleid te
ontwikkelen voor de jeugdafdeling van Sc Westervoort.
-	toe te zien op de organisatorische uitvoering van het
beleid.
-	te zorgen voor de coördinatie en afstemming tussen de
verschillende geledingen binnen de jeugdafdeling en
andere afdelingen binnen de club.
Met name deze laatste taak, coördinatie en afstemming, is
hetgeen waar we ons met een flinke groep
voetballiefhebbers voor inzetten, simpelweg om ervoor te
zorgen dat al onze jeugdspelers wekelijks lekker kunnen
trainen en voetballen!

Uit welke mensen/functies bestaat de jeugd
commissie nu eigenlijk en met welke andere
afdelingen/contactpersonen binnen onze mooie
club werken we samen?
De jeugdcommissie bestaat uit:
Jeugdbestuursleden (Ronald Schoonbeek, Natasja
Bouwman, Marco Hensen)
Technisch jeugdcoördinator (Henk van der Sluis)
Groepscoördinatoren (D: Frank Schoonbeek, E: Jos van
Hoof, F: Fred Verbeek)
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Met een ieder vanuit zijn eigen rol hebben we veelvuldig
contact met en werken samen met:
- Hoofd technische zaken Rolf Oostinga
- Scheidsrechtercoördinator Paul Bekker
- Championsleague coördinator Angé Lenting
- Clubhuis coördinator Rob Pronk
- Eindtoernooi coördinator Marion Vigilante
- Wedstrijdsecretaris “good old” Hanny de Ruyter de Wildt
- Keeperscoördinator Ferry van de Mey
scwestervoort.nl

algemeen
Daarnaast werken we samen met de Zaterdagcommissie
(coördineren wij), het Hoofdbestuur, de Technische commissie,
de Jeugdactiviteitencommissie (JAC) , onze verzorger Jan van
Wijnen, de Toernooicommissie, BASN, G-afdeling ,
Websitecommissie en de contactpersonen van onze
Seniorenafdeling.
En natuurlijk…. alle trainers en leiders van onze jeugdteams,
en dit seizoen 2013/2014 hebben we maar liefst 26 teams.
26 teams, dat betekent al gauw ca. 325 spelers, 50 trainers
en 26 leiders!
Veel taken, veel mensen, en dus veel communicatie,
coördinatie en afstemming… allemaal nodig om onze
jeugdteams met het mooiste spel dat er is bezig te kunnen
laten zijn en dat is voetbal!
Prachtig is het dan ook om iedere week weer te zien, dat
teams met veel plezier op het veld aan het voetballen zijn,
trainers en leiders met passie teams trainen en begeleiden,
ons clubhuis geopend is en bemand is met enthousiaste
vrijwilligers, de commissiekamer op zaterdag goed bemand is
zodat we onze gasten ook goed kunnen ontvangen en alles
rondom de wedstrijden weer prima geregeld is.
En dat, kortom, alles lekker loopt op ons mooie cluppie
rondom de trainingen en op de wedstrijddagen.
Dit zou dus absoluut niet mogelijk zijn zonder al die
enthousiaste vrijwilligers die ieder op hun manier een
steentje bijdragen in het geheel.

Koude of warme
douche ?
De oude boiler stond aan het begin van het seizoen
bijna letterlijk op springen en reparatie was geen
optie meer. Regelmatige uitval zorgde voor veel
klachten bij de leden. Het zijn echter financieel
lastige tijden en vervanging bleek relatief duur. Zo
maar even een nieuwe boiler aanschaffen uit de
lopende exploitatierekening zat er op dat moment
even niet in. Gelukkig is daar altijd nog de Club van
100. En hoewel de (begrijpelijke) aarzeling (want
eigenlijk een normale onderhoudslast) bij de
contribuanten hoog was, stemden ze uiteindelijk
toch in met een gift aan de sportstichting (SESN).
Met die ruime gift werd het dus mogelijk de boiler te
vernieuwen. En hoewel we ook daarna weer werden
geconfronteerd met aanloopproblemen en dus
regelmatige uitval, is “het lek” nu eindelijk boven en
kunnen we hopelijk (en nog lang) genieten van een
lekkere douche.
En dus verdient ook de Club van 100 een
“warme douche”!
Namens bestuur SESN
Gerrit Gudden, voorzitter

We zijn op dit moment bezig met de
voorbereidingen op het nieuwe seizoen
Een nieuw seizoen waarin we zoals het er nu voor staat weer
26 teams kunnen indelen.
Daar hebben we dus ook weer een flinke groep trainers en
leiders voor nodig, maar ook andere functies/taken dienen
volgend seizoen weer ingevuld te worden.
Want we willen heel graag dat onze jeugdspelers het
komende seizoen lekker kunnen blijven voetballen in een
prettige en goed georganiseerde omgeving, ieder op hun
eigen niveau.

Hopelijk kunnen wij volgend seizoen op diversen van u een
beroep doen?
Door: Marco Hensen
scwestervoort.nl 
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in de schijnwerpers
Waarom is SC Westervoort jouw club?

Wouter
Stevens
Interview met: Wouter Stevens
Geboortedatum: 12.12.2003
Geboorteplaats: Zevenaar

Meteen is Wouter helemaal bij het interview. “Door mijn
opa Wim, die altijd van alles bij Sportclub Westervoort heeft
gedaan en volgens mijn opa is Sportclub de beste, leukste
en mooiste club van Westervoort en dat vind ik ook!”

Wat is er leuk aan SC Westervoort?
“Bij Sportclub wordt heel veel gedaan voor de jeugd en er
zijn veel feestjes, veel meer dan bij die andere voetbalclub
in Westervoort”.
Op de vraag, wat is er minder leuk of wat zou je anders
willen zien bij Sportclub, denkt Wouter lang na en
uiteindelijk zegt hij “Niets eigenlijk, bij Sportclub is alles
leuk en dat vind ik ook belangrijk”.

Kom je nog eens in het 1e elftal?
Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
“Ik voetbal sinds mijn 4e jaar bij SC. Westervoort, dus al
6 jaar nu”.

In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Ik ben begonnen in de Champions League bij Liverpool en
daarna heb ik ook gespeeld bij Chelsea, daarna ben ik in
de F5 begonnen als verdediger. In de F2 werd ik ook nog
2e keeper naast Joran, daarna in de E4 gespeeld ook als 2e
keeper. Ik zit nu in de E2 en daar ben ik de 1e keeper”.

Waarom ben je gaan keepen?
“In de F2 was ik al 2e keeper en toen begon ik het keepen
steeds leuker te vinden en werd ik er ook beter in en
daarom ben ik gaan keepen”.

Wat voor een elftal is de E2?
Wouter denkt eerst na en zegt dan “Wij verloren in het
begin best veel wedstrijden in de 2e klas. Maar de laatste
tijd worden we steeds beter en verder hebben we een
gezellig en leuk elftal”.

Wat zijn jouw beste eigenschappen als keeper?
“Ik vind dat ik als keeper best wel sterk ben in het
uitkomen en het duiken naar de bal. Op mijn vraag of hij
bijvoorbeeld wat minder is in “hoge ballen” lacht Wouter
en zegt meteen “Nee, daar ben ik ook best wel goed in”.
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“Ik hoop van wel en mijn keepers trainer Ferry zegt ook dat
ik steeds beter aan het worden ben”.
“Ik train elke dinsdag met de keepers en elke woensdag
train ik met mijn elftal en op zaterdag spelen we
competitie”.

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
Toen ik nog voetbalde van Joost en Julian. Als keeper leer
ik veel van Ferry, onze keeperstrainer.
Wij hebben bij de E2 Thomas en Wilfred als trainers en als
leider Mark, ook van hen leren wij veel.
Soms zijn ze wel streng, maar ze zijn er wel altijd op de
training.

Welke speler van Sportclub Westervoort vind jij
goed?
“Dat is voor mij Sander de keeper van de A1, die vind ik
echt goed. Ik wil ook wel zo goed worden”.

Wie uit het Nederlandse betaalde voetbal zou jij
een idool willen noemen?
Zonder enige twijfel kijkt Wouter me aan en zegt resoluut
“Jasper Cillissen van Ajax, die vind ik de beste omdat hij de
keeper van Ajax is en hij maakt weinig fouten en stopt ook
nog eens heel veel ballen ”.

scwestervoort.nl

Door: Geurt

in de schijnwerpers

Dezelfde vraag, alleen nu graag een speler uit het
buitenland?

Op welke school zit je nu en wat voor een
opleiding volg je?

Wouter twijfelt en vraagt “mogen het er ook 2 zijn, een
keeper en een voetballer?” uiteraard kan dat en daarop
vertelt Wouter meteen “Ik vind Neuer de doelman van Bayern
München de beste keeper van de wereld en de beste speler
vind ik Ronaldo van Real Madrid. Ronaldo, omdat hij heel
snel is en veel trucjes kent”.

Ik zit nu op de basisschool “De Brug” in groep 6 bij de
juffrouwen Mascha en Lisette. Hierna wil ik graag naar het
Liemers College en dan naar het CIOS waar ik een
sportopleiding wil gaan volgen”.

Wat is volgens jou de beste voetbalclub van
Nederland?
“Dat is niet moeilijk dat is natuurlijk Ajax, die hebben hele
goede spelers en mijn hele familie is supporter van Ajax,
alleen mijn tante Nicole niet”.

Wie wordt volgens jou de nieuwe wereldkampioen voetbal?
“Ik hoop Nederland want wij hebben ook wel goede spelers
maar Brazilië is wel erg goed met spelers zoals Neymar, Oscar
en Hulk”. Het is wel duidelijk dat Wouter een kenner is van
het Braziliaanse elftal, misschien dat de bondscoach Louis
van Gaal maar eens met Wouter moet bellen.

scwestervoort.nl 

Wat doet Wouter Stevens over 10 jaar?
Wouter weet ook op deze vraag heel snel het antwoord. “Het
liefst wil ik de keeper van Ajax zijn, maar als dat niet lukt dan
wil ik gymleraar worden”. Wouter is duidelijk een sportieve
jongeman en dat is voor elke voetbalclub altijd goed.

Wouter, ik wens je veel succes en je moet zeker je
dromen proberen te realiseren want elke grote
sportman begint met dromen.
Het valt mij elke keer weer op dat onze jonge voetballers en
keepers zeer gemotiveerd zijn en ontzettend veel plezier beleven
aan het spelletje. Gelukkig is en blijft voetbal een concurrent
voor de X-Box of Playstations in de wereld en beleven jonge
mensen nog gewoon plezier om sportief bezig te zijn.
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techniekkoning

Halve en hele finale Jeugd
techniek kampioenschap
Op vrijdag 9 mei vond vanaf 18.30 uur de grote finale plaats van het jeugdtechniekkampioenschap 2014.
Tenminste, dat was de bedoeling. De hele dag trokken regenbuien over het mooie Westervoort. Toch brak
het zonnetje door tijdens het begin van de finale.

De finalisten werden in vier groepen verdeeld en leerden
een bijzondere beweging van de talentvolle voetballers
Jordie van Doesburg, Gerard Smink, Pelle Gerretzen en Bo
van Essen. Onder het oog van technisch coördinatoren
Henk van der Sluis, Rolf Oostinga en de trainers Rob, René,
Maurice en Chios werd alles uit de kast gehaald om in
aanmerking te komen voor een plaats in de eindstrijd.
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Als eerste werd er gestart met het bekijken van de
technieken door de spelers. Daarna kwam de tijd voor wat
partijvormen, maar de zonneschijn was allang weer
verdwenen en de hemel brak open. Iedereen maakte zich
uit de voeten in de richting van de kleedkamers. Toen ook
onweer te horen was werd duidelijk dat de eindstrijd op
een andere dag hervat moest worden.
scwestervoort.nl

techniekkoning

Wel waren de 6 namen bekend van de finalisten die op
woensdag 21 mei aan zouden moeten treden. Raya
Hoogland (F1), Brent Slijkhuis (E3), Nino Meijer (F1), Tycho
de Boer (E4), Daan Putman (F4) en Olivier de Lange (E1)
moesten nu laten zien wie met de eer, de wisselbeker en
een hele grote beker naar huis mocht gaan. De andere Fen E- spelers mochten onderling lekker tegen elkaar spelen
in een 5 tegen 5 vorm (en dat was dit keer een behoorlijk
gekrioel).
De 6 spelers legden, onder leiding van Henk van der Sluis,
een technisch examen af, waarbij ze hun vaardigheid lieten
zien in dribbelen, drijven, kappen, schaar, dubbele schaar,
Zidane en andere ingewikkelde bewegingen, die wij ouders
niet adviseren na te doen. Een beentje is gauw gebroken,
maar deze 6 kanjers schudden ze moeiteloos uit hun
beentjes. Henk werd keer op keer gepasseerd.
De finalisten werden dit keer beoordeeld door Maarten
Cornellissen, Jordy Doesburg, Gerard Smink en Freddy
Dahm. En het werd een spannende strijd: met 5 spelers op
de tweede plaats, werd via een nipte overwinning Olivier
de Lange tot Techniek Kampioen 2014 uitgeroepen. Alle
deelnemers kregen een prachtige beker, uitgereikt door Rolf
Oostinga, ons hoofd technische zaken.
Na een enerverend seizoen waar de E- en F- spelers
regelmatig op de vrijdagavonden de extra
techniektrainingen volgden, is er natuurlijk een extra woord
van dank verschuldigd aan al die jeugdtrainers. Ondanks
het feit dat veel trainers al 2 avonden training geven en op
zaterdag met het team mee gingen, stonden ze toch ook
weer op de vrijdagavond op het veld om de spelers lekker
te laten voetballen. Dankzij de inzet van deze trouwe
trainers, van wie Maurice Smit, Rob Stevens en Chios
Slijkhuis ook nog eens de E-trainingsmodule van de KNVB
voetbalacademie volgden en als enige 3 van de cursus de
kwalificatie “goed” kregen, zie je het niveau van onze
jeugdspelers omhoog gaan. Grote klasse!
Door: Marc de Lange
scwestervoort.nl 
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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

Biertaptraining

Onze kantinemedewerkers
serveren het perfecte biertje
Zoals iedereen waarschijnlijk al gemerkt heeft,
smaken de biertjes bij sc Westervoort sinds kort
nog beter. Voor de vrijwilligers, die kantinediensten
draaien bij sc Westervoort is er namelijk een
biertaptraining georganiseerd . Een grote groep
vrijwilligers was aanwezig op een vrijdagavond om
hun ‘biertapkunsten’ te verbeteren.
De cursus werd gegeven door een ervaren tapper die
regelmatig taptrainingen geeft vanuit AB InBev, dat met
200 merken en zo’n 116.000 medewerkers in meer dan
23 landen actief is. In Nederland zijn ze de nummer 2
brouwerij met merken als Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch,
Leffe en Hoegaarden. De avond begon met een stuk
theoretische uitleg. Als eerste werd er uitleg gegeven over
tapinstallaties, natuurlijk werd er voornamelijk ingegaan op
de tapinstallatie zoals die bij sc Westervoort aanwezig is.
Vervolgens kregen de toch al erg gastvrije kantine
medewerkers een uitleg hoe de gastvrijheid verder te
verbeteren. Daarbij kreeg Rob Pronk complimenten van de
taptrainer dat er in een sportkantine zelfs speciaal bier
wordt geschonken. Besproken werd verder hoe de omzet
positief beïnvloed kan worden door de medewerkers, wees
voorbereid op de nieuwe verkooptechnieken van het
barpersoneel. Voor ieders portemonnee is het in elk geval
maar goed dat er geen pinmogelijkheden zijn in de kantine.
Na de theoretische uitleg was het tijd voor het echte werk,
namelijk oefenen met het tappen van het perfecte biertje.
Er volgden voorbeelden hoe je een mooi biertje tapt, maar
ook hoe het vooral niet moet. Denk hierbij aan een keertje
bijtappen, de tap zelf in het bier laten komen of meerdere
keren afschuimen. De kantinemedewerkers werden hierbij
soms gedwongen bepaalde maniertjes af te leren, zoals de

bierafschuimer nog even op de bar tikken. Al deze goede
en verkeerde voorbeeldbiertjes moesten ook ‘getest’
worden door het kantinepersoneel, zodat iedereen ook
echt het belang van het op de juiste manier tappen kon
proeven. En inderdaad werd er onder andere echt verschil
geproefd tussen een biertje dat ‘bijgetapt’ is en een biertje
waarbij dat niet gebeurd is. Uiteindelijk mocht iedereen zelf
aan de slag en laten zien dat ze goed opgelet hadden. Dit
was nog best spannend, aangezien iedereen (inclusief de
taptrainer) toekeek hoe jij een biertje tapte. Daarbij bleken
de kantinemedewerkers niet mild voor elkaar te zijn, door
bij elke, inmiddels bekende, biertapfout dit meteen door de
kantine heen te schreeuwen. Zo werd de druk, maar
daarmee ook het niveau enorm hoog (allemaal in het
belang van de bierdrinkers bij sc Westervoort natuurlijk).
Tot slot mocht iedereen nog eenmaal een biertje tappen,
waarbij je een rapportcijfer kreeg van de taptrainer. De
winnares kreeg een 9+ voor een vrijwel perfect biertje en
zij ontving hiervoor een heus tapcertificaat. Nu vraag jij je
natuurlijk af bij wie je moet zijn voor dat perfecte biertje?
Haar naam is Lisette Tap……
Proost!
Door: Amanda

scwestervoort.nl 
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van de voorzitter

voorwoord
Het 3e seizoen van BASN zit er al weer op. Het seizoen
heeft zich gekenmerkt door de nodige
bestuursaanvullingen. Deze aanvullingen in de
personen van Bart Krechting, Rick Smink, Jan Koers en
Marco Willems hebben er toe geleid dat aan de
doelstelling van BASN beter sturing gegeven kan
worden, doordat er aan de vele facetten van de
commissietaken door de extra handjes en hersenen
gemakkelijker wordt toegekomen.

Ook is m.i.v. dit seizoen de overleg- en
vergaderstructuur verbeterd, zowel op bestuurlijk
BASN niveau als op het vlak van overleg met de
partners in de, zeg maar “Sportpark Naederhuyse
Groep”, gevormd door Sportclub Westervoort,
Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse (SESN),
Stichting Vrienden van Sportclub Westervoort (Club
van 100), Supportersvereniging Sportclub
Westervoort en Bussines Associates Sportpark
Naederhuyse (BASN). Na twee startjaren die
organisatorisch als rommelig gekenschetst kunnen
worden is dit jaar de basis gelegd voor een goede
overlegstructuur op bestuursniveau tussen de diverse
geledingen in de groep, die de komende jaren verder
moet worden uitgebouwd tot een meer geoliede
machine. Aan de structuur die is beoogd met het met
zorg gekozen beeldmerk van BASN, de asterisk (de
vijfpoot), is met de ingezette overlegstructuur een
voedingsbodem gegeven die moet gaan leiden tot
verbetering van de afstemming tussen de geledingen,
hetgeen de voetbalvereniging (waar het uiteindelijk
uiteraard allemaal om te doen is) alleen maar ten
goede kan komen. Ik spreek als voorzitter van BASN
dan ook de wens uit dat deze overlegstructuur zich in
de toekomst verder zal verstevigen.
BASN ligt, ondanks het feit dat het economische tij de
afgelopen jaren niet heeft meegezeten, op schema
voor wat betreft de ontwikkelingen. We bevinden ons
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in een cruciale periode, waarin diverse grotere
sponsorovereenkomsten aflopen. Wij hopen gaten,
die zullen gaan vallen op een goede wijze te kunnen
invullen. Op dit moment zijn wij daarmee druk
doende. De steun van sponsors is voor een moderne
voetbalvereniging als SC Westervoort, met al haar
faciliteiten en wensen, onontbeerlijk. Wij hopen dan
ook op een blijvende ondersteuning van onze leden
en bedanken hen namens de vereniging voor de
steun, de betrokkenheid en het vertrouwen in de
afgelopen seizoenen.
Iedereen een goede zomerstop en vakantie toegewenst
en op naar een mooi seizoen 2014/2015, met hopelijk
vele sportieve en financiële successen.
Edwin Peters, voorzitter B.A.S.N.

23

Wat is nou eigenlijk
het doel?
Op de goedbezochte B.A.S.N. Jaarvergadering van 31 maart j.l. is aan de leden, onder wie de besturen
van de voetbalvereniging, de sportstichting, en de club van 100, uitleg gegeven over het reilen en
zeilen van B.A.S.N. in haar eerste twee levensjaren. Op de vergadering werd uitgebreid ingegaan op de
doelstelling van B.A.S.N. en werd van gedachten gewisseld over de aanpak, de achterliggende gedachte
achter B.A.S.N. en de wijze van besteding der gelden. Een constructieve bijeenkomst, die heeft geleid
tot een grotere duidelijkheid rondom het functioneren bij de aanwezigen.

Eén van de wensen, die op de vergadering geuit werd,
was die van het verduidelijken van de werkwijze en
doelstelling van B.A.S.N. aan de verenigingsleden,
omdat het gevoel bestaat dat een groot deel van de
leden denkt dat B.A.S.N. er alleen maar is om sponsors
en reclameborden te werven.
Dit is dus een misvatting. Natuurlijk is het de
hoofdtaak van B.A.S.N. om sponsors te binden aan
SC Westervoort. Dit gebeurt niet op de wijze zoals dat
bij de meeste verenigingen het geval is, nl. via een
interne sponsorcommissie die eenzijdig gericht is op
het realiseren van sponsorinkomsten via
reclameborden en shirtreclame, maar via een B2B
principe, Het realiseren van sponsorinkomsten en het
daar tegenover zetten van tegenprestaties. Bijvoorbeeld
zoveel mogelijk inkopen bij B.A.S.N. leden, het
koppelen van sponsorovereenkomsten aan
noodzakelijke investeringen (barterdeals) en het
realiseren van een netwerkplatform voor de zakelijke
leden van B.A.S.N. via het organiseren van
netwerkactiviteiten.
Naast het exploiteren van een businessclub houdt
B.A.S.N. zich bezig met de commerciële organisatie en
coördinatie van de kleding- en materiaalaanschaf, het
faciliteren en waar nodig (mee)organiseren van extra
sportieve activiteiten voor SC Westervoort, alles in
nauw overleg met het bestuur van de
voetbalvereniging.
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De besteding van de sponsorgelden kan als volgt
worden verdeeld:
•	Organiseren van extra sport gerelateerde activiteiten
voor SC Westervoort
•	Faciliteren van heren senioren en A1 selectie
elftallen
• Faciliteren van het 1e dameselftal
• Faciliteren van de jeugdelftallen en het jeugdkader
• Organiseren van netwerkbijeenkomsten
•	Organiseren van ledenontvangst rondom
thuiswedstrijden 1e elftal
• Inkopen van reclame t.b.v. de sponsor uitingen.
• Bijdragen aan Ballenvanger en toernooiboekjes
•	Het scheppen en onderhouden van een commerciële
basis t.b.v. Inkoop van kleding en materialen.

scwestervoort.nl

Door: Edwin Peters, Voorzitter B.A.S.N.
De komende edities van de Ballenvanger zal
aandacht besteed worden aan de activiteiten, die
B.A.S.N. op ieder onderdeel heeft verricht en de
gedachte achter bepaalde onderdelen. In deze
editie de ledenontvangst rondom
thuiswedstrijden.

Ledenontvangst thuiswedstrijden 1e elftal:
Een regelmatige opmerking die voorbij komt is dat het
soms in de bestuurskamer drukker is dan in het clubhuis.
Een begrijpelijke opmerking, omdat deze activiteit zich aan
het gezichtsveld van de meeste SC Westervoort leden
onttrekt. Wat speelt zich in de bestuurskamer af rondom de
thuiswedstrijden van het 1e? Sinds jaar en dag ontvangt
het verenigingsbestuur daar rondom de wedstrijd het
bestuur en kader van de tegenstander. Al een fors aantal
jaren wordt er vanuit het JAC ook de activiteit “pupil van
de week” georganiseerd. Een SC Westervoort pupil wordt
in het zonnetje gezet, mag meelopen met het elftal tijdens
die wedstrijd en ontvangt na de wedstrijd een vaantje, bal
en foto als aandenken. Een onvergetelijke middag voor de
kleine en zijn of haar ouders. B.A.S.N. organiseert rondom
de wedstrijd een ontvangst van haar leden in de
bestuurskamer. Zij worden ontvangen met een hapje en
een drankje. Hier wordt in toenemende mate gebruik van
gemaakt. Het doel is uiteraard binding van de sponsors aan

kort nieuws
SC Westervoort, door iets terug te doen. B.A.S.N. neemt
alle kosten van de activiteiten in de bestuurskamer voor
haar rekening, zo ook het voormalige verenigingsdeel. Na
afloop van de wedstrijd wordt de verkiezing van de “man
of the match” georganiseerd. De sponsors kiezen een
SC Westervoort speler uit die tijdens de gespeelde wedstrijd
die titel volgens hen verdiend heeft. De speler wordt na de
wedstrijd ontvangen in de bestuurskamer en ontvangt van
B.A.S.N een bloemetje (beschikbaar gesteld uit de
sponsoropbrengsten van Boeketterie ‘t Hoekje te Duiven)
en wat consumptiemunten. Door de huldiging van de “man
of the match” en het in het zonnetje zetten van de “pupil
van de week” ontstaat er in de bestuurskamer een volledig
programma, waarvoor SC Westervoort door de
gastverenigingen met grote regelmaat gecomplimenteerd
wordt. Leuk voor een ieder die daarbij aanwezig is en goed
voor de uitstraling van SC Westervoort. Wij onderscheiden
ons als vereniging hiermee in de regio.
Het logische gevolg van de goede sfeer in de
bestuurskamer is, dat het geheel nog wel eens wat langer
duurt dan gepland. Hieraan gaan we komend seizoen
werken, het programma in de bestuurskamer zal voor
B.A.S.N. leden een uur na de wedstrijd ophouden. Op die
manier hopen we na de wedstrijd wat meer sponsors nog
even in het clubhuis te mogen verwelkomen.

Nieuwe bordsponsor: Notariaat
Duiven Westervoort, opgehangen
door Bertus Nass.

scwestervoort.nl 
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De vutters
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De VUT-ploeg van sportclub Westervoort
Staand van links naar rechts: Gerard Klinkenberg, Willy Evers, Rob Polman, Willy Messing, Ben Alink,
Rob van Bommel, Bertus Nass en Piet Stevens.
Zittend van links naar rechts: Gerrit van der Velden, Harry Bochoven, Bart Hetterschijt,
Mart Messing, Frans Brink, Riny Weiss-van Mierlo en Ben Oude Nijhuis.
Op deze foto ontbreken: Geert Brink, Peter Smit, Boy Hengelman en Harry Smits, maar deze heren zijn
apart toegevoegd op deze foto..

scwestervoort.nl 
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Webshop
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Vanuit BASN zijn we met de kledingsponsor
(Sport 2000 Remon Sport) en de kleding
commissie overeengekomen om te proberen
Sportclub Westervoort qua kleding op één lijn te
krijgen. Dit heeft onder andere geleid tot het
feit dat nu alle teams al in de zelfde
wedstrijdtenues de wedstrijden afwikkelen. Om
ook binnen de trainingen en overige Sportclub
Westervoort gerelateerde momenten de club op
één lijn te krijgen is het idee van een webshop
ontstaan waarbij het mogelijk gaat worden om
kleding aan te schaffen die binnen de gekozen
Hummel-lijn van Sportclub Westervoort valt.
Hierbij kan gedacht worden aan trainings
tenues, trainingspakken, kleding voor het
kader, tassen, etc. Tevens is het mogelijk om als
team inloopshirts aan te schaffen (tegen
voordelig tarief).

scwestervoort.nl

Door: kledingcommissie, Sport 2000 Remon Sport en BASN

De invulling van de webshop (die inmiddels in de
ontwikkelfase is beland) is als volgt: Er dient binnen de
webshop eenvoudig gekozen te kunnen worden of men
op zoek is naar kleding voor het kader, voor senioren
of voor junioren. Vanuit dit menu zal men door
worden gestuurd naar de gewenste kledingstukken,
waar onder andere de juiste maat gekozen kan worden.
Op elk kledingstuk (behalve Undershirts en
Slidingbroekjes) zal het logo van Sportclub
Westervoort worden bedrukt of via een badge worden
aangebracht, zodat het ook echt onder de kledinglijn
van Sportclub Westervoort zal vallen. Dit geldt tevens
voor tassen.

betalen, dit om het betaalproces simpel en snel te laten
verlopen. Op alle artikelen die binnen de webshop te
vinden zijn geldt een kortingspercentage van 15% op
de actuele cataloguswaarde. Dit houdt in dat de totale
kosten van een kledingstuk of tas 85% van de
cataloguswaarde (exclusief bedrukkingskosten) zullen
bedragen.

Zoals bij de meeste webshops zal er de mogelijkheid
zijn om een winkelwagentje te vullen alvorens men
door kan gaan naar de betaalmodus. Er zal via de
webshop de mogelijkheid zijn om via Ideal te gaan

Het streven is om de webshop vanaf 1 augustus 2014
a.s. draaiende te hebben waardoor we vanaf het nieuwe
seizoen al een grote stap kunnen zetten om deze mooie
club de uitstraling te geven die zij verdient.

scwestervoort.nl 

Tot slot is het de bedoeling om in de toekomst ook
andere artikelen toe te voegen aan deze webshop.
Hierbij kan gedacht worden aan Sportclub Westervoort
gadgets, cadeaupassen (waar dan ook uiteraard mee
betaald kan worden), etc.
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B1 naar Spanje!
Eindelijk was het dan zo ver: In het Pinkster
weekend speelde de B1 een internationaal
toernooi in Blanes - Tordera, Spanje. Het toernooi
om de Copa Maresme met 116 teams uit 9 landen.

De spelers, die afgelopen seizoen deel uit hebben
gemaakt van de B1 hebben vrijwel jaarlijks een
eindtoernooi gespeeld. Zo hebben ze onder andere
gespeeld in Zevenaar, Olst en Wijhe, Vlaardingen en
Susice (Tsjechië). Stuk voor stuk zeer geslaagd, maar
toch wilden ze allemaal graag ook een keer in Spanje
voetballen. En dat moest er dan nu van komen, want
naar mate de spelers ouder worden zie je dat er steeds
wat stoppen met voetballen, bijvoorbeeld vanwege de
studie.
Daarom zijn drie vaders (Jan Jansen, Gerwin Folmer
en Ries Kniest: de activiteitencommissie) al in mei
2013 begonnen met de organisatie van het
eindtoernooi voor de B1. Na een grondige oriëntatie
van het aanbod van internationale toernooien, viel de
keuze al snel op het toernooi in Blanes – Tordera, net
boven Barcelona. Een zeer ambitieus toernooi met
deelname van veel teams uit verschillende landen, waar
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zou worden gestreden om de Copa Maresme. Onze
spelers werden daar ondergebracht in hotels in Malgrat
de Mar. Dat betekende dus naast het voetballen een
zwembad, de zee en ’s avonds ook veel vertier. Vrijwel
alle hotels zijn volgeboekt met deelnemers aan het
toernooi, waardoor overal leeftijdsgenoten waren.
Na de keuze van het toernooi heeft de
activiteitencommissie de financiële haalbaarheid
beoordeeld en kwam tot de conclusie dat het haalbaar
is, maar dan moest het wel helemaal mee zitten. Reden
genoeg om de schouders er eens flink onder te zetten
en de plannen verder uit te werken. Dat gebeurde in de
zomer van 2013.
Bij aanvang van het seizoen 2013-2014 heeft de
activiteitencommissie alle ouders van de spelers van de
B1 bij elkaar geroepen en een presentatie gegeven.
Daarbij is ook het financiële plaatje uitgelegd en een
flinke bijdrage aan de ouders gevraagd. De
activiteitencommissie was zeer blij verrast en heeft ook
haar waardering uitgesproken voor het feit dat de
ouders unaniem hebben uitgesproken achter het plan
te staan. Bovendien kreeg de activiteitencommissie
flink de wind in de zeilen, toen ook al de eerste
sponsor zich meldde. Daardoor ging het de goede kant
op en ontstond er een positieve sfeer. Dat straalde ook
uit naar andere sponsors en zeker ook naar de spelers
scwestervoort.nl

Door: Ries Kniest

internationaal toernooi

van de B1, want zij hebben bijna allemaal tijdens de
kerstvakantie gewerkt en het geld in de pot voor het
toernooi gestort. Degenen die niet hebben gewerkt
(bijvoorbeeld door afwezigheid wegens wintersport)
hebben later de werkuren ingehaald. Overigens hebben
ook de trainers, leiders en de activiteitencommissie zelf
de nodige uren gemaakt. Ja, op één na dan. Die stond
nog 4 uur in de min, maar heeft de uren in Blanes goed
gemaakt.

georiënteerd op de situatie ter plaatse. Ze konden het
niet laten om toch even de wedstrijd Barcelona –
Granada te bekijken in het Camp Nou stadion.

De activiteitencommissie heeft in het kader van een
goede voorbereiding op geheel eigen kosten in
november een bezoek gebracht aan Blanes. Daar
hebben ze de accommodaties bekeken en zich verder

De begroting kwam in het voorjaar mooi rond en gaf
zelfs ruimte om de reis naar Spanje per vliegtuig te
maken in plaats van een busreis. Op vrijdag 6 juni
vertrok de B1 vanaf station Westervoort naar Schiphol.
Van daaruit vlogen ze naar Gerona, waar het vervoer
klaar stond om de spelers naar Malgrat de Mar te
brengen. Daar waren ze vrijdag aan het eind van de
middag. Op zaterdag en zondag is er gevoetbald en op
tweede Pinksterdag zijn ze weer naar Westervoort
gereisd.

Boven aan van links naar rechts: Teammanager Jan Jansen, Rutger Boevink, Tim Berentzen, Davey Boss en Bas Pijpers
Middelste rij: Trainer Hein Smink, Julius Ediagbonya, Maarten Jansen, Mike van Beek, Ismail Yildirim, Thimo van Zuijlen en Trainer
Pelle Gerretzen
Onderste rij: Frank Arends, Jade Hensen, Jari Folmer, Hoofdtrainer Rick Smink, Trainer Jordie van Doesburg, Steven Broens,
Tim Hendriks en Stan Jansen
Niet op de foto: Grensrechters, Geert Boss en Randy Folmer. Activiteitencommissie, Gerwin Folmer en Ries Kniest

scwestervoort.nl 
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seizoensafsluiting

Seizoensafsluiting BASN met
pitch en putt
Op maandag 16 juni vond de seizoensafsluiting
van BASN plaats op landgoed Welderen te Elst. Dit
betrof een activiteit in de vorm van o.a. Pitch en
Putt voor BASN-leden (sponsors) en genodigden
van sportclub. In totaal namen plm. 24 personen
deel.
Het programma startte ´s middags om 14.00 uur met
ontvangst van de deelnemers in de showroom van ZANO
Arnhem van Frank van Eldik en Mirjam Bleeker. Dit alles
onder het genot van een glaasje prosecco en een bite.
Zano levert hoogwaardig Italiaans maatwerk voor dames
en heren.
Om 14.30 uur volgde een introductieles voor het golfen. De
groep werd in tweeën gesplitst en zo kon de ene groep
oefenen op het afslaan van de golfbal naar een hole en de
andere groep oefende in het putten op de green. Na een
half uur wisselden de groepen.
Om half vier was het tijd om het geleerde in praktijk te
brengen. De bedoeling was om Supagolf te gaan spelen op
de Pitch- en Puttbaan over 6 holes.
Supagolf is een moderne vorm van golf, waardoor het voor
iedereen mogelijk is om de unieke golfbeleving mee te
maken. Het is uit Australië overgekomen en gebaseerd op
het echte golfspel, mar dan met grotere golfclubs en grote
gekleurde plastic golfballen.

De deelnemers werden verdeeld in groepjes van vier en er
werden speciale Supagolf golfsetjes incl. tas, ballen en
scorekaartjes uitgereikt.
Er kwam als handicap ook een sloot in voor en de hilariteit
was groot als de bal in de sloot belandde.
Om 17.00 uur was het tijd voor een borrel in het restaurant
voorafgaande aan een 3-gangen diner. Tijdens het diner
hield voorzitter Edwin Peters een korte speech met een
vooruitblik op het nieuwe seizoen.
Tevens werd de winnaar van het golfen bekend gemaakt.
Maurits Pelgrim deed de uitreiking en er waren zelfs twee
winnaars met een gelijk aantal punten, n.l. Henk Hermsen
en Edwin Grob. Beiden kregen een cadeaubon van Zano
uitgereikt.
Nadien werd onder het genot van de WK-wedstrijd
Duitsland-Portugal gebruik gemaakt van het 3-gangen
diner. Ook werd voor deze wedstrijd gepoold, maar de
hoge uitslag van 4-0 had niemand goed.
Dank gaat uit naar Maurits Pelgrim en Jos Jansen, die deze
activiteit prima georganiseerd hebben. Het was dan ook
een zeer geslaagd evenement.
Door: Jan
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33

teams
Sc Westervoort 1 eindigt als zesde
in de vierde klasse
In de laatste periode van het
seizoen werden de puntjes
binnen gesprokkeld, waar de
concurrentie ze liet liggen.
Ineens had Westervoort alles
in eigen hand om een plek in
de nacompetitie voor
promotie naar de derde
klasse te bemachtigen.
Na een klinkende 7-4 overwinning op Keijenburgse Boys,
met goed en attractief voetbal, was de sfeer optimaal in de
selectie. Er werd ‘stiekem’ gedacht aan een eventuele
promotie, maar om dit te bereiken moesten er nog wel wat
punten behaald worden. De week erna moest er gewonnen
worden in Angerlo. Na een 0-1 voorsprong (ruststand)
werd het uiteindelijk 1-1. Westervoort miste een aantal

flinke mogelijkheden om de drie punten mee naar huis te
nemen. Doordat er twee punten werden verspild in
Angerlo, had Westervoort het niet meer in eigen hand. ’t
Peeske uit Beek was nu de grote concurrent geworden, als
zij in haar laatste wedstrijd punten zou laten liggen en
Westervoort het thuisduel tegen RKPSC zou winnen, dan
had Westervoort een plek in de nacompetitie bemachtigd.
Het mocht helaas niet baten, want Westervoort verloor met
0-2 en ’t Peekse wist te winnen.
Westervoort is uiteindelijk op een zesde plek geëindigd en
wil volgend seizoen om de prijzen gaan strijden. Met een
nieuwe trainer in de persoon van Pim Scholten en enkele
versterkingen hoopt Westervoort in de komende jaren een
stabiele derdeklasser te worden.
Door: Hein Smink

De tweede seizoenshelft van Dames 1
In Turkije werd de tweede helft van het seizoen
afgetrapt voor de dames van Sportclub Westervoort.
Er werd daar geoefend tegen een Turks jeugdteam
maar die wedstrijd werd helaas nipt verloren.

Desalniettemin werd ook deze wedstrijd gewonnen en
promoveren de dames naar de tweede klasse. Ook werden
er meer dan 100 doelpunten gescoord dit seizoen; de
dames waren verreweg het meest productieve team maar
kregen ook de minste doelpunten tegen. Volgend seizoen
Dat we profijt hadden van deze trainingsweek bleek wel toen gaan er wel wat zaken veranderen. Dennis Kitaman neemt
het stokje over van Christos Kousounis als trainer en onze
we de eerste competitiewedstrijd na de winterstop met 6-0
leidster Gerda Dahm doet een stapje terug. Een aantal
wonnen van JVC Cuijk. Een week later werd er helaas wel
speelsters vertrekt of stopt, maar aan de andere kant komt
verloren van Klarenbeek, waardoor de halve finale van de
er ook een aantal dames terug en gaan we volgend
beker niet werd bereikt. Daarna stapelde overwinning op
seizoen voor handhaving in de tweede klasse.
overwinning zich op, soms werd er met ruime cijfers
Ook volgend seizoen zijn jullie allemaal van harte welkom
gewonnen, maar af en toe hebben we hard voor de punten
om te komen kijken bij onze wedstrijden. Wil je graag op
moeten knokken, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd tegen
de hoogte blijven van het damesvoetbal bij Sportclub
Unitas ‘28 die maar met 0-1 gewonnen werd. Toen onze
Westervoort? Iedere week staan onze verslagen op de
grote concurrent FC Gelre tot tweemaal toe punten liet
liggen, kwam het kampioenschap steeds dichterbij en op 13 website en in de Westervoort Post. Daarnaast hebben we
een publieke pagina op Facebook die je kunt liken en zijn
april konden we het kampioenschap veilig stellen tegen
we te volgen via Twitter: @ScWestervoortDA.
Woezik. Tot onze grote schrik, en die van onze fans die in
groten getale mee waren gereisd kwam Woezik op een 1-0
voorsprong na een minuut of 20.
Door: Iris de Groot, Dames 1
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Vrijwilligersavond

Vrijwilligersfeest
was weer gezellig
Afgelopen zaterdagavond vond in een redelijk
gevuld clubhuis de jaarlijkse vrijwilligersavond
plaats. Op deze avond werden de vrijwilliger en
vrijwilligster van het jaar bekend gemaakt.
Het was een gezellige avond waar vele bekende maar
gelukkig ook nieuwe gezichten te zien waren. De
bekendmaking van de vrijwilliger en vrijwilligster van het
jaar vond pas laat in de avond plaats. Dit vanwege de
afwezigheid van de uitverkoren vrijwilligers. Beiden konden
het feest uiteindelijk niet bijwonen. Voorzitter John Kemper
nam het woord en verkondigde ondubbelzinnig het belang
van vrijwilligers en hun daden.
Marco Hensen is vrijwilliger van het jaar geworden. Hij is
begonnen als trainer van het F1 bijna elf jaar geleden,
samen met Jos van Hoof en Ferry Sewarte. Zijn zoon Julian
voetbalde in dat team. Marco bleef altijd erg betrokken bij
de vereniging, alleen al als supporter van zijn kinderen
Julian en Jade. Voor het seizoen 2008-2009 liet hij zich
verleiden om samen met Frank Schoonbeek en Tim
Mecking de C1 te gaan trainen. Twee seizoenen later
vormde hij samen met Ton Koenen, Wilma Jansen, Fred
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Jansen, John Hengelman en Ronald Schoonbeek de nieuwe
jeugdcommissie. Ondanks wijzigingen in de samenstelling
is Marco tot op heden voorzitter van deze commissie. Hij
mag trots zijn op de ontwikkelingen bij de jeugd waarvoor
hij mede de grondslag heeft gelegd.
Riky Rothengatter is vrijwilligster van het jaar geworden.
Zij begon begin jaren 90 te schrijven voor ons clubblad de
Ballenvanger. In de redactie van de Ballenvanger heeft Riky
baanbrekend werk verricht. Zij zorgde er altijd voor, dat alle
kopij tijdig binnen was. Ze benaderde iedereen rechtstreeks,
die iets moest inleveren. Daarnaast verzorgde ze ook al de
contributieadministratie voor sportclub. Een druk leventje
dus. Het combineren van deze twee zaken werd haar op
een gegeven moment toch te zwaar en daarom besloot ze
eind 1998 te stoppen met de redactie van de Ballenvanger
en zich alleen nog bezig te houden met de
contributieadministratie. Achter de schermen is ze hiermee
van onmiskenbare waarde voor Sportclub Westervoort en
daarom verdient ze deze blijk van waardering voor de volle
honderd procent.
Omdat jij er bent... kunnen wij er zijn!
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3G-toernooi
Zaterdag 31 mei 2014:

3G-Toernooi SC Westervoort

Als vaste supporters van de G-teams van de
Sportclub Westervoort waren de weergoden ons
ook bij dit toernooi weer gunstig gezind. Het was
stralend weer.
Samen met 7 andere teams mocht in de seniorenpoule het
team van de Sportclub Westervoort gaan strijden om de
prijzen. En bij de junioren deed het jeugdteam van de
Sportclub hetzelfde met de beide teams van Alemannia
Pfalzdorf en een team van AZ2000.
In de seniorenpoule namen de teams van vv. Bargeres,
vv. Eldenia, Haus Freudenberg Kleve, Hobby Kickers,
vv. Rheden, SV Twello, vv. Veendam en de Sportclub
Westervoort deel.

De start van het toernooi was wat stroef, omdat twee,
oorspronkelijk aangemelde teams, niet aanwezig waren en
daardoor het wedstrijdschema moest worden aangepast.
Maar eenmaal gestart, is het toernooi verder goed
verlopen.
In de seniorenpoule werden de poulewedstrijden in de
ochtend afgewerkt en in de middag werd gevoetbald om
de prijzen. Uiteindelijk is het toernooi gewonnen door vv.
Bargeres uit Emmercompascuum, die dan ook de
wisselbeker mee mocht nemen. Het team van de Sportclub
eindigde op plaats 6.
Bij de jeugd werd het 1e team van Alemannia Pfalzdorf
winnaar en ons jeugdteam eindigde op plaats 4.
De sportiviteitsbeker werd gewonnen door de vv. Rheden.

Een geweldige sfeer !!

Ruim 200 lunchpakketten!!

Afscheid Niels en Edith
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De man op de achtergrond:

Hoofdprijs van de loterij:

Willem van Bussel, hij

gesigneerd met handtekening

organiseerde voor de G-teams

van Tadic, de man van 10 a 15

een geweldige dag.

miljoen van FC Twente.
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algemeen
Aan de voorzitter:
Onderwerp:
voor John: reactie op de column van de voorzitter

Voor elk team een prijs in dit internationale G-toernooi

Beste John,
Ja, we lezen je column en nee, dat kunnen wij niet
beter. Ik begrijp je oproep voor wat voor
vrijwilligerswerk dan ook. En met name, het gebrek
eraan. Helaas zie ik geen mogelijkheden om je
hierbij te ondersteunen. De jongens en wij hebben
werk, school, voetbal en andere bezigheden. En ook
daar doen wij al het één en ander.
Ik hoop van harte dat je van anderen positievere
reacties krijgt dan van ons!
Groetjes uit Zevenaar,
Hanny Schut, Wim Poortman

Alle ingrediÎnten voor een geweldige zonnige dag

Het onderdeel “doelschieten”, georganiseerd door onze
stagiaires Vivianne en Jaap, voor de senioren, werd
gewonnen door het team van Sportclub.
Tijdens een afsluitende barbecue is afscheid genomen van
Niels den Boer, die gedurende een periode van 10 jaar het
seniorenteam heeft getraind en ook 9 jaar heeft gecoacht.
Gelukkig voor ons blijft Niels nog wel op bescheidener
wijze aan het G-voetbal verbonden.
Ook hebben we afscheid genomen van Edith van de
Haspel, maar ook nu maar voor een gedeelte. Edith gaat
zich vanaf nu focussen op het jeugdteam.
Het G-voetbal wil beiden bedanken voor hun verrichte
activiteiten. Wij beschouwen hun (gedeeltelijke) vertrek als
een verlies.
Zoals is gezegd, is er sprake van een geslaagd toernooi,
mede dankzij de inspanningen van de scheidsrechters, de
EHBO, de dames die de loten aan de man hebben gebracht,
de mensen van de kantine, de toernooicommissie van de
Sportclub, waarvoor allen dank.

Aan de Ballenvanger:
Nog trouw lezen we met vader Smink de
ballenvanger.
In deze ballenvanger vond pa het leuk te
lezen hoe sportclub veranderd is in de loop
der jaren, hij kan zich nog veel van vroeger
herinneren.
Door: Rian Bergevoet

Door: Willem van Bussel
scwestervoort.nl 

37

De stelling

Zonder Strootman
heeft Nederland op
het WK in Brazilië
niets te zoeken
Nick van der Wal speler van Heren 2 (zaterdag)
Kort maar krachtig: met of zonder Strootman, we hebben niks te zoeken op het WK.
Nick van der Wal

Ferry Snelders speler van Heren 1

Ferry Snelders

Dit jaar heeft Nederland met of zonder Strootman sowieso niets te zoeken op het
WK in Brazilië! Mijn inziens is Nederland niet bij machte om het tegen de grotere
landen op te nemen, enerzijds door te weinig echt 100% fitte spelers, anderzijds
door het vreemde geneuzel van de bondscoach. Ik zie het ook niet gebeuren dat
deze ploeg boven zichzelf uitstijgt zoals in 2010 (al hoop ik dit natuurlijk wel). Hier
hebben we natuurlijk heel veel te danken aan onze kleine man Sneijdert die in
excellente vorm was, maar dankzij het overweldigende vertrouwen, dat hij van
Louis heeft gehad lijkt me dit te veel gevraagd voor 2014.

Rob Bosman trainer van Dames 1

Rob Bosman

Ik ben het niet eens met deze stelling, we hebben ook de Jong (AC Milaan). De Jong
is een goede verdediger en ook Jordy Clasie (Feyenoord. Deze speler heeft ook
diepgang.

Jeroen Wanders speler van Heren 9
Ik vind het onzin, dat je zonder Strootman niks op het WK te zoeken hebt. Alsof je
met Strootman wel wereldkampioen gaat worden.

Jeroen Wanders

Bo Aarns speelster van Dames 2

Bo Aarns

De concurrentie is dit jaar groot en of de Nederlandse selectie van dit jaar daar
klaar voor is, tsja, dat durf ik niet te zeggen. Met of zonder Strootman zal
Nederland flink zijn best moeten doen om door de poule te komen. Spanje,
Australië en Chili zijn teams die we zeker niet moeten onderschatten. De huidige
selectie is misschien niet meer zo sterk als de selectie in 2010, maar het spel van
een team kan niet afhangen van 1 speler. Ik denk dat Nederland dit WK vooral
moet proberen de eer hoog te houden en moet laten zien dat ze met dit team, dus
zonder Strootman, ook best een balletje kunnen trappen.
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Clubhistorie

Hoe werd in het verleden
gecommuniceerd?
We kennen het allemaal wel het gegeven dat we soms een wedstrijd willen verschuiven, daarvoor zijn
allerlei mogelijke redenen te bedenken. De ene keer is de reden feestelijk soms ook echter verdrietig
maar altijd proberen verenigingen samen tot een goede afspraak te komen. Gelukkig beschikken wij
vandaag de dag over voldoende communicatiemiddelen.
In de jaren ’30 van de vorige eeuw ging dat op een formele
manier. In april 1933 kwam van de R.K. voetbalvereniging
D.O.S. uit Loo het onderstaande antwoord, op een verzoek
van de R.K. voetbalvereniging Westervoort om een
wedstrijd te verschuiven:
Aan: Mijnheer Polman,
“Naar aanleiding van uw geacht schrijven, moet ik U tot
mijn spijt mede deelen , dat ons 2e elftal a.s. Zondag niet
bij Uw op bezoek komt.
Ik heb de jongens hier omtrent gepolsd, doch zij waren er
niet voor te vinden, dit i.v.m. de feestelijkheden te Zevenaar
a.s. Zondag.
Mocht U er mede accoord gaan dat zij Zondag 6 Mei ten
uwen komen dan verneem ik dat gaarne van U.
Tevens verzoek ik U geen brieven per expresse aan mijn
adres te doen toekomen, daar deze telkens met Fl. 0,26
strafport belast worden, daar mijn adres buiten de kring
van bestelling ligt.
Uw berichten gaarne tegemoetziende,
Hoogachtend,
R.K. voetbalvereniging,, D.O.S. te Loo.
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De bestuurders van toen hadden het duidelijk niet
makkelijk en ze werden ook nog eens door de Koninklijke
Post beboet, omdat zij buiten de kring van bestelling
woonden.
Gelukkig hebben wij allemaal tegenwoordig meerdere
mogelijkheden om te communiceren met elkaar, ik denk
hierbij aan Telefoon, Email, SMS en What’s app maar
uiteraard ook nog per brief.
Echter dit leidt weer tot de vraag “Zijn wij met z’n allen
door al deze mogelijkheden beter gaan communiceren of is
het alleen maar oppervlakkiger geworden?”
Door: Geurt

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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uit de historie - Hans hetterscheit
Ja, ze zijn er echt nog: clubleden die al sinds
mensenheugenis lid zijn van een club. Of
concreter: die in dit geval al sinds 50 jaar lid zijn
van Sportclub. Hans Hetterscheit is één van die
trouwe clubleden met een echt blauw-wit hart
en daarnaast iemand die gemakkelijk en
onderhoudend praat. Daarom leek het de
redactie een goed idee om hem in het kader van
deze rubriek een interview af te nemen.
Hans Hetterscheit wordt in augustus 62 jaar en is vader
van 4 kinderen: hij heeft een zoon van 32, een tweeling
(allebei zoons) van 30 en een dochter van 24. Hij werkt
sinds 2005 als specialist op loongebied
bij de Belastingdienst in Doetinchem;
daarvoor werkte hij in de buitendienst bij
het UWV en juist vanwege zijn kennis op
loongebied kon hij na een reorganisatie
mee naar de Belastingdienst. Hetterscheit
is zijn loopbaan begonnen bij een
accountantskantoor, waar hij uiteindelijk
verantwoordelijk was voor de lonen van
60 bedrijven. De administratieve kant is
helemaal zijn ding, getuige ook de
diverse opleidingen op dat terrein die hij
gevolgd heeft: begonnen met het Praktijkdiploma
Boekhouden, heeft hij vervolgens de opleiding Moderne
Bedrijfsadministratie met goed gevolg afgesloten en is
geëindigd met SPD. Die laatste opleiding heeft hij alleen
niet met een diploma afgesloten.
Hetterscheit is volgens eigen zeggen spontaan, sociaal en
gunt iedereen het zijne, maar hij kan ook driftig worden.
Andere karaktereigenschappen die hij noemt zijn faalangst
en een perfectionistische instelling (waarmee hij ook weer
volgens eigen zeggen naarmate hij ouder wordt beter om
kan gaan) en ook binnenvetten. Dat is een redelijk
explosief mengsel, dat in 2010 tot een hartaanval (met
gelukkig een goede afloop) heeft geleid. Sinds die tijd is hij
gestopt met roken en dat is op zich prima gelukt. Het
gevolg is alleen wel dat er sinds die tijd wel een paar kilo’s
bij gekomen zijn.….
Hij hecht veel waarde aan eerlijkheid en openheid. In zijn
vrije tijd puzzelt hij veel en graag, waarbij met name
Sudoku’s zijn ding zijn.
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Als speler is Hans Hetterscheit zelf in de C-jeugd begonnen
als 10/11-jarige. Als senior heeft hij, zoals uit het
onderstaande duidelijk wordt, in diverse elftallen gespeeld,
waarvan ook 3 halve seizoenen als voorstopper in het 1e
elftal. Dat het slechts halve seizoenen waren had te maken
met het feit, dat zijn tweede seizoenshelft altijd minder was.
In het 2e speelde hij altijd op het middenveld en met het 3e
elftal is hij zeer vaak kampioen geworden. Dat had met
name te maken met het feit dat bijna alle spelers uit dat
elftal in het 1e gespeeld hadden. Zijn mooiste tijd als
voetballer heeft hij in het toenmalige 4e elftal beleefd, een
echt vriendenteam. Een hernia-operatie dwong hem echter
als ongeveer 40-jarige in 1994 te stoppen. Toen heeft hij,
om toch actief te blijven, nog wel een tijd
bij AV de Liemers hardgelopen. Sinds
2011 sport Hans Hetterscheit bij
Sportsplanet.
Na zijn actieve loopbaan heeft hij altijd de
wedstrijden van de kinderen gevolgd (één
van zijn zoons is ook al 25 jaar lid van
Sportclub) en hij is samen met zijn
schoonvader tot 1999-2000 ook altijd
naar de wedstrijden van het 1e gegaan,
zowel uit als thuis.
Bij de elftallen van zijn kinderen is hij
leider geweest en verder heeft hij bij de F- en E-pupillen
wedstrijden gefloten en is ook als grensrechter actief
geweest. Behalve op voetbalgebied is hij ook jarenlang op
de achtergrond als penningmeester betrokken geweest bij
de boekhouding van Sportclub. Niet zo gek natuurlijk voor
iemand met zijn achtergrond!
Momenteel komt hij weinig op Naederhuyse, maar de
uitslagen van zowel Sportclub als AVW volgt hij wel. Hij
heeft geen last van anti-AVW-sentimenten en kent de
achtergronden voor de oprichting van die club.
Specifieke hoogte- of dieptepunten gedurende zijn
lidmaatschap kan Hetterscheit niet direct noemen. Als
bijzonder en positief noemt hij de kampioenschappen met
het 3e en 4e. De onderlinge verbondenheid en sfeer bij die
teams, met name tijdens verjaardagen die ook in de week
met de nodige alcohol gevierd werden, springen er volgens
hem in positieve zin uit.
Door: Gert
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Team in het voetlicht

D4-seizoen 2013-2014
De D4 begon na de zomerstop vorig jaar in een
volledig nieuwe bezetting aan het nieuwe seizoen.
Het was een met recht gemengd team te noemen
met evenveel jongens als meiden. Kort na de
zomervakantie was ook de leiding van het team
rond, waarbij we John Leander verwelkomden als
nieuwe trainer.
Nadat we van de schrik bekomen waren, dat John een
NEC-supporter bleek te zijn, begonnen we vol goede moed
aan de eerste competitiehelft. Al snel bleek dat de 4e
klasse voor dit team een erg lastige klasse was. Vooral
fysiek maar ook voetballend bleken veel tegenstanders een
maatje te groot, maar desondanks wisten we 1 wedstrijd te
winnen. De D4 kon af en toe tegen sterke tegenstanders
prima partij bieden, maar het bleek alleen nog niet
mogelijk om dat twee maal 30 minuten vol te houden. Ook
was er een wedstrijd waar we na een 3-0 achterstand heel
snel in de tweede helft op 3-3 kwamen en uiteindelijk dan
toch nog de wedstrijd weggaven en met 6-5 verloren.
In de voorjaarscompetitie startten we in de 5e klasse en de
eerste wedstrijd uit tegen Arnhemia wisten we in de
stromende regen met 1-0 te winnen. Vooral de manier
waarop, was mooi. De thuisscheidsrechter gaf een
onterechte penalty tegen en onze keeper wist deze te
houden en ook de rebound was voor hem. Aangezien hij
besloot na dat hoogtepunt een punt achter zijn carrière te
zetten, gingen we de wedstrijden daarna met een nieuwe
keeper spelen. Ook in de 5e klasse bleef de wisselvalligheid
en soms het verschil in fysieke kracht ons parten spelen.
Een aantal wedstrijden waren we er dichtbij, maar toch
kwamen we (te ) vaak aan de verkeerde kant van de score
terecht. Na de overwinning volgde een aantal nederlagen
waarbij weer opviel dat we bij vlagen prima partij boden
maar dat niet een hele wedstrijd lang vol konden houden.
Soms lukte dat wel en dan wisten we prima stand te
houden. Zo speelden we thuis 0-0 tegen VVLK en wisten
met wat hulp van de D1 te winnen in Boven-Leeuwen. De
voorlaatste wedstrijd van het seizoen was weer
kenmerkend voor het seizoen. Tegen ESA thuis speelden we
scwestervoort.nl 

Boven van links naar rechts:
(gelegenheids)keeper: Justin Visser; Floris Kuijpers; Arie van Laar
(leider); Mickey Kuijpers; Rik van Elzen; Tim Klaassen; Tessa van
Laar; Wouter Visser (trainer/leider); Zita van der Haring; Max
Blazdell-de Boer; John Leander (trainer)
Onder van links naar rechts:
Jesse Geenacker; Romy Gal; Sacha Roos; Bo Lubbers; Trijntje
Smits; Micha Kroesen; Bart Vermeulen
Senna Robben ontbreekt op de foto.

een matige eerste helft en stonden we met rust 2-0
achter. Nadat John in de rust duidelijk had gemaakt dat
er zeker kansen lagen, kwamen we als een komeet uit de
startblokken. De 2-1 lag er binnen twee minuten in en we
verzuimden de 2-2 erin te schieten door voor open doel
de bal op de paal te schieten. Kort daarna kwam ESA er
voor de eerste keer uit en maakten ze de 3-1. Het geloof
daarna was weg en ESA liep eenvoudig uit naar 6-1.
De laatste wedstrijd in Malden hebben we het seizoen
winnend af kunnen sluiten, waarbij het nog even leek dat
het gebrek aan scorend vermogen ons nog de das zou
omdoen. Vele kansen waren niet aan ons besteed en ook
twee maal wisten we het houtwerk te treffen. Uiteindelijk
wisten we met moeite de 2-1 overwinning over de streep
te trekken en gaan we met een goed gevoel de
zomerstop in.
Door: Arie van Laar, D4
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Uitgelicht

Hup hup, zet hem op!
Je kent het ongetwijfeld. In de media wordt
regelmatig aandacht besteed aan fans die van
zich laten horen. Meestal gaat het om
ontevreden fans. Dit is maar een heel klein deel
van alle fans die ons land rijk is. Laten we deze
fans eens nader bekijken!
Sinds enkele jaren kijkt de KNVB wie nu eigenlijk schuil
gaan achter de enorme massa aan voetbalfans van
Eredivisieclubs uit ons land. Ook dit jaar. Er zijn maar liefst
85.000 stadionbezoekers ondervraagd en daarmee is dit
het grootste fan onderzoek in Europa. De vragen die
worden gesteld gaan onder andere over de sfeer,
communicatie, merchandising, catering en waardering van
het stadionbezoek.
Daar gaan we dan. Laten we eens kijken wie elke week
hun team aanmoedigen. Voetbal is al lang niet meer alleen
een mannensport. Toch is slechts 14% van de fans een
vrouw. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Eén op de tien
fans is laagopgeleid en de rest heeft een redelijke tot hoge
opleiding genoten. Van alle fans heeft 65% vroeger
gevoetbald en doet 18% dat nog steeds.
In Nederland gaan relatief veel fans naar het stadion om
hun favoriete club te zien strijden. Hoewel de
bezettingsgraad in Engeland (95%) en Duitsland (92%)
hoger is, staat de Eredivisie met 88% boven Spanje (72%),
België (63%), Italië (55%) en Portugal (35%). De
belangrijkste redenen om naar het stadion te komen zijn de

sfeer en de aantrekkelijkheid van de wedstrijd. Een bezoek
aan het stadion wordt door 94% als (zeer) goed
beoordeeld. De sfeer is voor de helft van de fans de
belangrijkste reden om de seizoenkaart te verlengen. Een
groot deel (86%) van de seizoenkaarthouders is van plan
om deze te verlengen.
De Kuip in Rotterdam, thuishaven van Feyenoord, wordt
vaak gezien als het meest sfeervol dankzij de loyale
aanhang. Met een beoordeling van 98% op de sfeer doet
de Kuip het dan ook fantastisch. Echter zijn er twee clubs
waarbij de beoordeling nog hoger uitvalt. De Adelaarshorst
van Go Ahead Eagles scoort met 99% beter, maar met
100% spant het Cambuur Stadion de kroon.
Wie herinnert zich het niet? De bekerfinale tussen Ajax en
PEC Zwolle in de Rotterdamse Kuip werd tijdelijk stilgelegd
nadat Ajax-supporters, of wat ervoor moet doorgaan,
vuurwerk op het veld hadden gegooid. De
rookontwikkeling en achterblijfselen vormden een obstakel
voor zowel de echte supporters als de heren op het veld.
Veiligheid speelt een grote rol op plaatsen waar heel veel
mensen samenkomen. Zeker als er sprake is van hevige
rivaliteit. Toch voelt vrijwel iedereen in het stadion (97%)
zich altijd of meestal veilig. Men voelt zich het meest veilig
bij AZ, Heerenveen en Groningen.
Door: Joris
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KNVB - digitaal

KNVB als digitale koploper
van de wereld
De KNVB steekt het niet onder stoelen of
banken, ze is voorstander van het gebruik van
technische apparatuur om de kans op foute
beslissingen te voorkomen en zaken consistenter
en makkelijker te maken. De twee projecten die
aan bod komen, hebben betrekking op de
videoscheidsrechters en het gebruik van het
Domestic Transfer Matching System (DTMS).
Afgelopen seizoen is tijdens enkele wedstrijden al gebruik
gemaakt van doellijntechnologie (HawkEye) en extra
assistenten (vijfde en zesde officials) om de scheidsrechter
een extra paar ogen te geven. Aankomend seizoen gaat de
KNVB verder met deze tweejarige pilot, genaamd Arbitrage
2.0. Aanvullend op de genoemde middelen wordt het
gebruik van een videoreferee nader onderzocht.

Manager competitiezaken betaald voetbal Gijs de Jong van
de KNVB kijkt tevreden terug op de inzet van technologie
tijdens het afgelopen seizoen. De KNVB is continu bezig
om de arbitrage te verbeteren. Komend seizoen gaat de
KNVB samen met de FIFA een voorstel indienen bij de IFAB
om de videoreferee in het voetbal te testen. Als dat voorstel
wordt goedgekeurd, dan is dat volgens de Jong een
revolutionaire stap in het voetbal. Op dit moment staat de
videoreferee nog niet in contact met de scheidsrechter en
wordt er alleen ervaring opgedaan en geleerd van situaties.
De focus ligt op wedstrijdbepalende situaties. De
scwestervoort.nl 

videoreferee zou binnen tien seconden de scheidsrechter van
nuttig advies kunnen voorzien. Als de scheidsrechter al heeft
gefloten, dan kan de videoreferee niet meer ingrijpen. Naar
deze situaties wordt nog goed gekeken. De ambitie van de
KNVB is om de videoreferee in contact te brengen met de
scheidsrechter om deze van advies te kunnen voorzien in
lastige situaties. Als dat door de IFAB, die de regels van het
betaalde voetbal vaststelt, wordt goedgekeurd is Nederland
het enige land in de wereld dat bij het voetbal met een
videoreferee werkt.
De KNVB zit alles behalve stil. De FIFA en de KNVB gaan
gezamenlijk werken aan de invoering van het DTMS. Dat is
een digitaal systeem dat de nationale overschrijvingen van
spelers in het betaald voetbal gaat beheren. Internationale
overschrijvingen worden al digitaal beheerd met het
International Transfer Matching System (ITMS). De KNVB is
de eerste voetbalbond ter wereld die nu het binnenlandse
systeem hierin gaat integreren. Transfers kunnen dan sneller
en efficiënter worden verwerkt.
Naast een overzichtelijk beheersysteem is het voor clubs
mogelijk om relevante statistieken en rapporten uit te draaien
en kunnen ze efficiënt met elkaar communiceren. Nu gebeurt
veel correspondentie schriftelijk en moeten gegevens
handmatig worden verwerkt. De KNVB verwacht dat de
Nederlandse clubs tijdens de wintertransferperiode van
aankomend seizoen al gebruik kunnen maken van het DTMS.
Door: Joris
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kampioenen!

Kampioenschap Dames 1
Het damesteam van sportclub Westervoort is
kampioen geworden en naar de 2e klasse
gepromoveerd.
In Wijchen werd sportclub Woezik met 1-6 verslagen, dit
was echter in het begin nog niet zo makkelijk als het leek!
Na 20 minuten maakte sportclub Woezik namelijk op
gelukkige wijze de 1-0. Dit zorgde voor extra spanning bij
de dames en ook bij het in groten getale meegereisde
publiek. Gelukkig schoot Marianne Veldsema met twee
doelpunten raak in het half uur daarna en hielden de
dames het hoofd koel. Vijf minuten voor rust kreeg
Westervoort een terechte penalty die door Lisette Tap
snoeihard in het net belandde. Sportclub Westervoort had
zich herpakt en ging met 1-3 de rust in. Het vertoonde spel
en de veilige voorsprong waren voor de Westervoortse
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dames het sein er een echte kampioenswedstrijd van het
maken. Vroeg in de tweede helft maakte Naomi Toussaint
aan alle onzekerheid een einde door met een geweldige
knal de 1-4 te scoren en zo was de wedstrijd gespeeld. Ook
de wisselspeelsters kwamen binnen de lijnen. Yvonne de
Kinkelder bekroonde haar optreden met de 1-5. Tien
minuten voor tijd scoorde Jade Hensen de laatste goal en
werd de einduitslag van 1-6 bereikt.
Het vele meegereisde publiek uit Westervoort ging met een
tevreden gevoel huiswaarts om de dames van sportclub
Westervoort op de platte kar door het dorp te zien rijden
waarna het kampioensfeesteest op sportpark Naederhuyse
werd voortgezet.
Door: Iris de Groot
scwestervoort.nl
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techniektraining

horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1
Tijdens een luxe diner kiest u uw eigen Kreeft uit. Hij smaakt heerlijk!
Waterzak | 20-1 tot 18-2
‘Een gat in je bal is nog altijd beter dan een bal in je gat’, aldus
Ronald Schoonbeek.
Vissen | 19-2 tot 20-3
Mars schuift voorzichtig naar binnen. Zo in de maag van Bart
Krechting. U raakt hierdoor echter niet van de wijs en gaat gewoon
door met het wassen van de hesjes.
Ram | 21-3 tot 19-4
U wint kaarten voor het Mega Doelpunten Festijn in het GelreDome!
Gefeliciteerd!
Stier | 20-4 tot 20-5
Tijdens de zomerstop bewaart Jacco Kemperman zijn schoenen in
een frituurpan, waardoor hij ze in het nieuwe seizoen weer uit het
vet kan halen… Ze ruiken naar verse frietjes.
Tweelingen | 21-5 tot 20-6
De sterren staan gunstig voor winst bij een partijtje tegen het derde
elftal. Grijp uw kans!
Kreeft | 21-6 tot 22-7
Tijdens een luxe diner wordt u uit het niets door de ober beetgepakt
en in een pan met kokend water gegooid. Voordat u het water raakt
ziet u nog net een Steenbok naar u wijzen. U gaat op internet een
recensie van het restaurant schrijven, waarbij u slechts twee sterren
toekent.
Leeuw | 23-7 tot 22-8
Manon Schotvanger doet haar naam eer aan en blijkt een ware
heldin in de goal!
Maagd | 23-8 tot 22-9
De komende tijd staat Saturnus voor uw televisie waardoor u Studio
Voetbal zou kunnen missen. Onhandig!
Weegschaal | 23-9 tot 22-10
(de; v(m); meervoud: weegschalen) toestel om te wegen.
Schorpioen | 23-10 tot 21-11
Door Bas Berendsen te verwarren met Bas Berendsen schorst de
KNVB onterecht een belangrijke speler van de D3 voor maar liefst
drie wedstrijden. U voelt woede, angst en een beetje euforie.
Boogschutter | 22-11 tot 21-12
U krijgt linksbuiten constant subtiele hints om linksbuiten in het
nieuwe linksbuiten seizoen linksbuiten van positie te veranderen. U
doet er linksbuiten verstandig aan linksbuiten om er gehoor aan
linksbuiten te geven.
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de derde helft

Robin
Arjan
Kenneth
Jasper
Gregory
Daryl
Ron
Nigel

Urby
Ibrahim
Wesley
Adam
Klaas-Jan
Jeremain
Luciano
Ruben

Dirk
Rafael
John
Bruno
Nick
Louis
Danny
Oranje

Leeuw
KNVB
Goal
Flop
Top
Iker

De personen op de humor foto zijn “Jos Kemperman en Wout Hermsen”. Oplossing puzzel: Wordt Nederland wereldkampioen ?
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frank arends

Heijtalweerzogoed?

V

anmorgen vroeg om 06.30u liep onze
wekker af. Ik snelde uit bed, douchte
me en stapte om 07.10u op de fiets
naar mijn werk. Ik kwam langs jouw
huis en zag dat de rolluiken nog dicht zaten.
Het was een hele heftige, maar zeker ook nuttige dag.
Toen jij om 10.30u wakker werd had ik al een
huisuitzetting voorkomen en had ik namens 60 cliënten
de vaste lasten betaald. Om 12.00u besloot jij heerlijk
rustig een douche te nemen. Gelukkig voor jou viel om
13.00u de Westervoort Post op de mat. Je besloot hem
eens lekker relaxed te gaan lezen met een kopje koffie
erbij. Rond hetzelfde tijdstip ging ik naar Bakker Bart
toe en haalde me een lekker broodje. Ik vond dat ik dat
gezien de hectische ochtend wel verdiend had.
Om 14.00u stond er een huilende mevrouw met twee
kinderen bij de receptie van het gemeentehuis. Aan mij
werd gevraagd of ik eventueel iets voor deze
verdrietige mevrouw kon doen. Het verhaal waarom
deze dame zich zo ongelukkig voelde, was heftig, heel
heftig zelfs. In de ogen van de kinderen zag ik haar
verdriet en dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Gelukkig konden wij als “ambtenaren” haar goed “op
weg” helpen en ging ze met een beter gevoel weg.
Tijdens mijn gesprek met deze mevrouw, was jij lekker
rustig in de tuin een beetje aan het “prutsen”. Het was
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immers mooi weer en jij had daar zoals je zelf vertelde:
“nog niet zoveel tijd voor gehad”
Om 15.00u dronk ik samen met mijn collega’s even
een putje koffie, weliswaar gewoon op onze werkplek,
zodat we wel door konden gaan met werken. We
bespraken onze casuïstiek, en brachten vervolgens
onze administratie op orde.
In de tussentijd zat jij lekker met de I-Pad voor het
raam, “candy crush” te spelen.
Vanwege het mooie weer besloot ik iets eerder naar
huis te gaan. Om 16.15u klokte ik uit, pakte mijn fiets
en keerde huiswaarts. Ik dacht terug aan een lastige
werkdag. In mij schuilde een tevreden gevoel.
Rowena was met de kinderen lekker in de tuin aan het
spelen. Ze waren alle drie blij om mij te zien en dat
gevoel is zoals elke dag wederzijds! Mooi thuiskomen
op deze manier.
Om 16.45u liepen we samen, gezellig naar de winkel.
Onderweg kwamen we jou, zoals bijna elke dag, weer
tegen. Je had zoals gewoonlijk niks uitgevoerd maar
presteerde het weer om tegen mij te zeggen:
“heijtalweerzogoed?”
Iedereen een “welverdiende” vakantie.

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
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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
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