
De Ballenvanger
Sportpark Naederhuyse | Brouwerslaan 7 | 6931 AC  Westervoort Nummer 1 | 2014 - 2015

www.scwestervoort.nl





inhoud

10

17

42

scwestervoort.nl  3

In dit nummer...
  5 De voorzitter
  6 Pelle
  6 Algemeen
  8  Nieuw seizoen
10  Sc. Westervoort 1
12  Dubbel interview: 

Pim Scholten, trainer van 
heren 1 en Dennis Kitaman, 
trainer van dames 1

17  Nieuwe secretaris: 
Simone Geurts

18  G-team: CBV-Toernooi
20  Team in het voetlicht
21  Voetballen op de 

 vrijdagavond
22  In memoriam: Toon Smink
23  De blikvanger: 

Marjorie Thijssen
24  Poster: pupillenweekend
30  Clubhistorie: 

Sportclub Westerhof
32  Uit de historie: 

Gerard Klinkenberg
33 Afscheid Catherine Wisse
37  Uitgelicht
39 De stelling
40  Pupillenweekend
42  In de schijnwerpers: 

Merel Groenweg
44 Horoscoop
45 De derde helft
46 Frank Arends

BAsn
27 Voorwoord
28 Regels sponsoring

UiTERSTE iNlEVERDATUMKOPiJ BAllENVANGER NR. 2: 

Maandag 8 december 2014



scwestervoort.nl 4

colofon redactioneel

Sportpark “Naederhuyse” 

 Brouwerslaan 7

6931 AC  Westervoort,  

Tel. (026) 3118876

REDACTiE-ADRES

Jan Koers

Waemelslant 160,  

6931 HR Westervoort

tel. (026) 3113259,  

ballenvanger@scwestervoort.nl

Een nieuw seizoen is weer begonnen met nieuwe kansen voor 
kampioenschappen.
De nieuwe selectiefoto is wederom gemaakt door onze hoffotograaf 
Arjen Biere en  is toegevoegd aan de Ballenvanger.

De middenpagina wordt dit keer ingenomen door een groepsfoto uit het 
pupillenweekend.

De foto op de voorzijde is tevens gemaakt door Arjen Biere en is een 
actiefoto uit een wedstrijd van het A1.

in deze ballenvanger is een uitnodiging aan alle leden voor de jaarlijkse 
ledenvergadering bijgevoegd. Tevens is de agenda opgenomen in deze 
uitnodiging.

De redactie wenst een ieder, die op één of andere manier bij sportclub 
betrokken is een goed en sportief seizoen toe.

liDMAATSCHAP 

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

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

de commissiekamer van Sc. Westervoort. 

CONTRiBUTiE

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

 telefoon 311 9659.

BANK- EN GiRONUMMERS

Rabobank Arnhem / Westervoort: 36.97.50.330, ING: 2405432,  

Rabobank supportersvereniging: 36.97.58.021

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

CONTRiBUTiE PER MAAND KWARTAAl HAlFJAAR JAAR

Champions league € 13,00 € 38,60 €   76,50 € 151,30

F t/m D pupillen € 14,00 € 41,60 €   82,30 € 163,00

C t/m A junioren € 16,00 € 47,00 €  94,00 € 186,00

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

Werkende leden €   3,50 €   40,00

Begunstigers/Donateurs €   3,50 €   40,00

Trainingsleden €   7,00 € 20,80 €   41,20 €   81,50

G-jeugdteam € 11,50 € 34,20 €   67,60 € 133,90

G-team € 13,00 € 38,60 €   76,60 € 151,30

Geurt van der Mey

Anne Matser

Joris Boss

Jan Koers

Laura Matser

Walter Bouwman

Gert Zwilling

Amanda van Burik
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de voorzitter

Zo: de zomerstop zit er weer op. En de zomer 
zelf lijkt er ook al weer een tijdje mee gestopt 
te zijn, maar dat terzijde. 

w 
e hebben met zijn allen genoten van het 
Nederlands elftal, ondanks dat vooraf er 
maar weinig mensen in geloofden, 
inclusief ikzelf. En hoewel het misschien 

niet allemaal even oogstrelend was, vergoedde de 
inzet, de saamhorigheid en de spanning veel. En met 
Duitsland kregen we aan het eind een in mijn ogen 
terechte wereldkampioen. Hoelang is het trouwens 
geleden dat je met deze uitspraak nog voor 
landverrader of iets dergelijks werd uitgemaakt? 
Gezien de hectische toestand in de wereld momenteel 
kunnen we daarom maar beter het goede voorbeeld 
geven en elkaar respecteren en daar waar nodig 
samenwerken. Dit kwam afgelopen tijd op een 
weliswaar veel kleinere schaal ook aan de orde in de 
voorbereiding en uitvoering van de wedstrijd tussen 
Sportclub en AVW ‘ 66 in het kader van Westervoort 
in beweging. Dat we wonnen was natuurlijk prachtig, 
dat geef ik onmiddellijk toe! Maar belangrijker was 
dat we er met z’n allen (besturen, spelers, 
supporters en vrijwilligers van beide clubs) 
een heerlijke middag van hebben 
gemaakt met als toetje de geweldige 
opbrengst van de loterij. Die kwam 
ten goede aan de bewoners van 
Diafaan/ Haemerstate in de 
vorm van een volière en een 
set tuinbanken. Op deze plek 
een woord van dank aan 
alle sponsoren die zorgden 
voor mooie cadeaus en ook de 
lotenverkoopsters: bedankt!

Op bestuurlijk niveau gaat er het één en 
ander veranderen, al valt de schade mee. In 
mijn vorige column gaf ik aan dat Ans 
Wolters zou stoppen als secretaris. Dat 
blijft ook zo, maar ze heeft 
aangegeven wel als tweede 

secretaris te willen gaan fungeren ter ondersteuning 
van en soms als invalster voor de nieuwe secretaris. Die 
voordracht van de nieuwe secretaris door het bestuur 
zal natuurlijk nog formeel door de algemene 
jaarvergadering bekrachtigd moeten worden. Maar 
daar heb ik alle vertrouwen in. En dan is de vraag 
natuurlijk wie zich beschikbaar heeft gesteld. Laat ik 
zeggen dat het soms van dichterbij komt dan je ooit 
verwacht had. Ze (want het gaat wederom om een 
vrouw) stelt zichzelf verderop in dit nummer aan jullie 
voor. We zijn nog wel dringend op zoek naar een 
tweede penningmeester ter ondersteuning van Remco. 
Ook het jeugdbestuur gaat vernieuwen. Een groep 
enthousiastelingen gaat samen met Ronald, Marco en 
Natasja de kar bij de jeugd trekken. Aan hen allen heel 
veel succes toegewenst!
Tot slot van mijn verhaal wil ik toch nog even iets heel 
anders aankaarten. We zijn er mede vanwege de 
positieve uitstraling die Sportclub nu gelukkig weer 

heeft in geslaagd voor de selectie een prima 
trainer en tweede trainer in de personen van 
Pim Scholten en Danny Kampschreur te 
strikken. Mede daardoor zijn er wat nieuwe 
spelers van buitenaf naar Sportclub gekomen. 

Dit zorgde voor veel commotie in vooral 
de wandelgangen. Er zou weer betaald 
worden en hoe kun je dat nou als 
bestuur toestaan??!! Laat ik hierin 
namens het hele bestuur voor eens 
en voor altijd duidelijk in zijn: we 
betalen geen spelers en dat gaan we 
ook niet doen. BASN faciliteert de 

selectie als geheel en geen individuele 
spelers! Maar niet alleen de selectie krijgt 

steun van BASN: ook de dames, de overige 
senioren, de G-teams en vooral ook de jeugd 
krijgen alle (financiële) aandacht. Het zij 
gezegd…..En nu met z’n allen de schouders 
eronder. Laten we er een prachtig en gezellig, 
maar vooral ook sportief seizoen van maken.



Pelle Algemeen

’t Hobbycentrumaapje

Net als bij sportclub is het aan te raden je waardevolle 
spullen in een schoenentasje te doen als de 
kleedkamers niet op slot gaan. Nu had ik geen 
schoenentasje bij me en hoefde me ook niet om te 
kleden, dus de simpele ‘100% aapvrije tas’ van de 
Apenheul zelf was genoeg. Er zaten geen apen in, dus 
hij was zeker 100% apenvrij. Enfin, na uren bestookt te 
zijn door doodshoofdaapjes en te hebben gelachen om 
de capriolen van enkele orang-oetans, spotte ik een 
aapje welke mijn aandacht direct trok. 

De Ronaldus Eversus, beter bekend als het 
hobbycentrumaapje, bleek een zeer zeldzaam diertje. 
Het natuurlijke leefgebied van dit beestje omvat het 
dorpje Westervoort en enkele omliggende gebieden. 
De grootste kans om dit dier te spotten, heeft men 
echter aan de Klapstraat. Het aapje staat erom bekend 
dat hij wel raad weet met hamers, tie-rips, 
stopcontacten en andere bouwmaterialen. Het is niet 
bekend hoeveel exemplaren van dit zeldzame diertje er 
nog te vinden zijn. 

Door: Pelle
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“De westervoort 

ZomerfAIr”

Op vrijdag 22 augustus was het dan zo ver: de 
jaarlijkse Westervoort Zomerfair stond op de 
agenda. 
En Sportclub Westervoort zou natuurlijk Sportclub 
Westervoort niet zijn als we niet aanwezig zouden 
zijn. Jammer dat de weergoden nog niet goed 
begrepen hadden, dat het een Zomerfair was, waar 
we de zon graag hadden gezien.

Onder leiding van de Jeugdcommissie werd een stand 
ingericht, waarbij het wedstrijdelement niet vergeten werd. 
Het raden van het aantal ballen dat in een auto was 
gepropt, werd erg enthousiast ontvangen. Met dank aan 
Mediaz werden er wel 88 ballen in de auto gelegd. Meer 
dan 200 bezoekers hebben een gokje gewaagd. Van zeer 
laag (20) tot waanzinnig hoog (500….) ballen zouden we 
verstopt hebben in de Fiat 500. Het juiste antwoord werd 
slechts door 1 persoon goed geraden. Sam Aldenkamp, 
toevallig ook nog speler van SC Westervoort C2, raadde het 
juiste aantal van 88 ballen. Hij is de gelukkige winnaar van 
de gouden bal, die op dinsdag 2 september is uitgereikt 
door Marco Hensen.
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Boy Bisschoff  heeft afscheid genomen van de 
toernooicommissie, die hij jaren heeft gedraaid.
Tevens hebben Fred Verbeek en Frank Schoonbeek 
afscheid genomen van de jeugdcommissie.

Door: Amanda

AfscHeID

wAlly BAsteIn 
overleDen
Tot onze grote schrik hoorden we vorige week 
dat Wally Bastein ernstig ziek was. 

Wally draait al jarenlang achter de bar in ons clubhuis 
haar bardiensten. Vorig jaar is ze daarvoor nog in het 
zonnetje gezet middels de titel “Vrijwilligster van het 
jaar”. Vandaag, 31 augustus, kregen we het 
verschrikkelijke bericht dat Wally aan de gevolgen van 
haar ziekte is overleden.
We willen haar ontzettend bedanken voor alles wat ze 
voor Sportclub gedaan heeft. 
Natuurlijk willen we hierbij haar zoons Wim en Patrick 
en alle verdere familie condoleren met dit zware 
verlies en we wensen jullie allen heel veel sterkte voor 
de komende tijd!

Namens het bestuur van Sportclub,
 
John Kemper, voorzitter

 AGENDA
  1. Opening voorzitter
  2.  Vaststelling agenda 

- evt. aanvullende agendapunten
  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 

29 november 2013
  4. Secretarieel jaarverslag
  5.  Financieel jaarverslag en bespreken jaarstukken 

2013/2014
  6.  Verslag kascontrolecommissie

- Vaststelling kascontrolecommissie 2014/2015

 PAUZE

  7.  Bestuursmutaties:
Aftredend volgens het ‘Rooster van aftreden’: 
Remco Grob (penningmeester) – herkiesbaar 
Edwin Grob (technische zaken) – herkiesbaar

Voordracht: Het bestuur draagt Simone Geurts voor 
als 1e secretaris
Functiewisseling: Ans Wolters 2e secretaris

Tegenkandidaten kunnen, voorzien van 
schriftelijke voordracht door minimaal  
3 stemgerechtigde leden, tot een uur voor de 
vergadering worden aangebracht bij het 
secretariaat.
 
  8. Begroting 2014/2015 en vaststelling
  9. Rondvraag
10. Sluiting voorzitter

De financiële stukken liggen op donderdag  
30 oktober 2014 tussen 20.00 en 21.30 uur 
voor alle stemgerechtigde leden ter inzage in 
de bestuurskamer.

Het Bestuur

UItnoDIGInG 
JAArverGADerInG

31 oktober 2014, 20.00 uur
Kantine Sportclub Westervoort
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nieuw seizoen

sPortclUB  westervoort Is klAAr 
voor Het nIeUwe seIZoen
Voor zowel  de selectie van Heren 1 alsmede de 
selectie van Dames 1 gaat sportclub het nieuwe 
seizoen in met een nieuwe trainer.  De 
herenselectie onder leiding van Pim Scholten heeft 
in de voorbereiding hoopvolle resultaten laten zien 
en zelfs de Westervoort Cup naar sportpark 
Naederhuyse gebracht. Het eerste damesteam 
heeft in dorpsgenoot Dennis Kitaman een 
succesvolle trainer in huis gehaald.

Aan de accommodatie van sportclub zal het zeker niet 
liggen. De VUT-ploeg heeft onder leiding van Piet Stevens 
weer de nodige werkzaamheden verricht om de 
accommodatie optimaal voor het nieuwe seizoen op te 
leveren. De velden zijn weer pico-bello in orde. Rondom het 

hoofdveld zijn de reclameborden actueel gemaakt, met een 
bladblazer werden zelfs de overtollige sprietjes van de 
grasmat verwijderd. Daarnaast werden de randen van het 
veld keurig afgesneden en nieuwe netten in kleuren  
blauw/wit opgehangen. Langs  het trainingsveld werden 
banken (wat een luxe ) geplaatst om de trainingen te 
kunnen volgen en werd de Ballenvanger aan de kant van 
de IJsseldijk weer hersteld.

In de speeltuin hebben grote kerels de mat van de 
trampoline vervangen voor de jongste bezoekers aan ons 
sportpark. Huisarts Joep Baggen moest eraan te pas komen 
om bij Rob van Bommel een aantal hechtingen in de hand 
te plaatsen na een ongelukje met de trampoline. De 
kleedkamers aan de achterzijde hebben een nieuw likje 
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nieuw seizoen

verf gekregen en komende weken wordt ook de trespa 
gevelbekleding rondom het clubhuis vervangen, uiteraard 
weer in de mooie kleur blauw van sportclub.

Voor het clubhuis is naast het betonnen zitje een 
vlaggenmast geplaatst.

Sportclub Westervoort is vanaf heden rolstoel vriendelijk 
toegankelijk. Het trottoir bij de ingang vanaf het terras is 
verhoogd en voorzien van een drempel zodat ook 
rolstoelen ons clubhuis kunnen betreden.

Geert Brink, vanaf dit seizoen de leider van ons eerste 
damesteam, heeft zich met zijn team aangemeld bij de 
Club van Honderd. Op bijgaande foto wordt het bordje 
geplaatst.

Ook de hoofdtribune van sportclub, de trots van de Club 
van Honderd, is weer spic en span opgeleverd voor het 
nieuwe seizoen. Laten de prestaties dusdanig zijn dat velen 
de verrichtingen van ons hoogste team zullen volgen.

De foto’s met reclame uitingen zijn natuurlijk ook een 
gebaar naar onze sponsors !!!

Succes in het nieuwe seizoen, aan de 
accommodatie zal het zeker niet liggen.

Door: Frans Brink
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sc westervoort 1

Op het moment van schrijven staat de competitie 
pal voor de deur en maakt het eerste elftal zich op 
voor de eerste wedstrijd tegen GWVV. 

De selectie heeft een prima voorbereiding achter de rug, die 
werd gestart met een hoop dezelfde gezichten, een aantal 
nieuwe gezichten en oude bekenden. Onder leiding van 
nieuw gezicht Pim Scholten met assistenten Danny 
Kampschreur en Jeroen Tacke begon Westervoort 
voortvarend aan het nieuwe seizoen…
Nadat de manschappen van Scholten zich twee weken in 
het zweet hadden gewerkt, konden ze -in een nieuwe 4-4-2 
formatie- hun kunsten laten zien tegen het vorig jaar 
ongenaakbare VVO op een toernooi van DCS. Na een ietwat 
onwennige eerste twintig minuten kwam de blauwwitte 
brigade op een 0-1 achterstand tegen de kersverse 
derdeklasser uit Velp. Vlak voor rust maakte Westervoort de 
1-1. Na deze goal kantelde de wedstrijd in het voordeel van 
onze jongens. Met als resultaat een 2-1 overwinning, 
waarmee de finale tegen organisator DCS werd behaald. In 
deze finale stond na 90 minuten de brilstand nog op het 
scorebord met een verlenging als gevolg. In de laatste 

voorBereIDInG sc westervoort 1 
verlooPt UItstekenD

seconde moest Westervoort uiteindelijk buigen voor de 
tweedeklasser uit Zevenaar: 1-0.
In een gewijzigde samenstelling trad het eerste elftal 
vervolgens aan tegen zondagvijfdeklasser Eendracht 
Arnhem voor de beker: 2-2. Naderhand werd het vizier 
weer op scherp gesteld, want de altijd beladen wedstrijd 
tegen buurman AVW ’66 stond op het programma. In een 
wedstrijd waar Westervoort niet onderdeed voor de 
roodzwarten en misschien zelfs een optisch veldoverwicht 
had, bleef de score steken op 1-1. Penalties waren het 
gevolg. Nieuwkomer Michel Ensing besliste deze zogeheten 
loterij nadat terug-van-weggeweest doelman Edwin 
Huuskes een pingel stopte en er nog één over keek. De 
Westervoort Cup staat sindsdien veilig op het nachtkastje 
van Bertus Nass. 

De week na het behalen van deze prestigieuze beker 
speelde Westervoort nog twee bekerwedstrijden. Bij 
zaterdagtweedeklasser VV Dieren werd met 1-0 verloren en 
daarna werd er knap gewonnen van DVV met 3-1. Hoewel 
het bekeravontuur er weliswaar op zit voor de blauwwitten, 
gaf de voorbereiding de selectie genoeg vertrouwen voor 
het aankomende seizoen.

Door: Hein Smink en Pelle Gerretzen
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sc westervoort 1

Er is in 2013 weer een begin gemaakt met een 
mooie traditie, de wedstrijd om de Westervoort 
cup tussen A.V.W en Sportclub Westervoort. Deze 
is als de jaarlijkse derby opgenomen in het 
programma van “Westervoort in Beweging”.

Nadat vorig jaar, de cup op het terrein van Sportclub 
gewonnen werd door A.V.W. , was het dit jaar Sportclub 
Westervoort, die de cup won op het terrein van A.V.W. Het 
was een leuke sportieve derby die uiteindelijk d.m.v. 
penalty’s werd beslist. Edwin Huuskes stopte direct de 
eerste penalty van A.V.W. met een katachtige duik en die 
voorsprong gaf Sportclub Westervoort niet meer uit 
handen. Edwin werd hierdoor de held van onze club en 
toonde weer eens zijn reflexen.
De derby was misschien niet altijd even hoogstand maar 
het plaatselijke duel tussen deze twee clubs voegt zeker 
rondom “Westervoort in beweging” iets toe en dat bleek 
ook wel uit het aantal bezoekers. De aftrap van de 
wedstrijd werd gedaan door Dinie van Workum aangezien 
deze wedstrijd ook een verloting kende waarvan de 
opbrengst naar het “Westerstaete” gaat.

westervoort cUP 2014

“Westervoort in beweging” en alles wat er de rest van het 
jaar wordt georganiseerd en dus een jaarlijkse 
voetbalderby, zijn allemaal zaken, die een gemeenschap 
vormen waar mensen graag willen wonen, leven en actief 
deel nemen. 

Alle vrijwilligers, die dit allemaal mogelijk maken, 
bedankt namens ons allen.

Door: Geurt 
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interview

PIm scHolten
trAIner vAn Heren 1

Sc Westervoort is het seizoen gestart met 
twee nieuwe hoofdtrainers. in deze eerste 
editie van de Ballenvanger van dit seizoen 
daarom een kort interview met de nieuwe 
trainer van heren 1 (Pim Scholten) en van 
vrouwen 1 (Dennis Kitaman). 

Naam: Pim Scholten
leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Westervoort

Partner en/of kinderen: Claudia, 1 dochter Jessica.
Werk: Team-Coach bij PostNL.
Hobby ‘s: Sporten, lezen, vakantie, niks doen.
Sport je zelf? Ja, hardlopen.
Omschrijf jezelf in vijf woorden: Enthousiast, 
teamplayer, betrouwbaar, eigenwijs en spontaan.
Zijn er nog andere dingen die we van je moeten 
weten? Niet, dat ik weet.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, bij welke club(s) en 
welke positie(s)? 
Ja, bij VIJDO, Hertog Hendrik, Vitesse, AVW`66 en 
Eendracht, linkermiddenvelder.

Hoe ben je in het trainersvak terecht gekomen? 
Door Jaap de Knegt.

Bij welke clubs ben je actief geweest als trainer? 
DVC, Angerlo Vooruit, DCS.

Wat is je hoogtepunt als trainer geweest? 
Promotie met DVC, Angerlo Vooruit en DCS.

Wat is je grootste teleurstelling als trainer? 
In overleg vroegtijdig uit elkaar bij DCS vlak voor het einde 
van de competitie.

Wat is het belangrijkste inzicht dat jij hebt 
gekregen als trainer? 
Dat de mentaliteit anders is dan hoe ik voetbal beleefd 
hebt.

Door: Amanda, Anne en laura

“Als je naar een 
hoger niveau wilt, 
moet je beginnen 
om op dat niveau 

te denken”
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interview

Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt 
als trainer? Ik zou hier niet een antwoord op weten.

Waarom heb je gekozen voor SC Westervoort? 
Vanwege de uitdaging om met deze jonge groep, 
aangevuld met enkele oudere spelers aan de slag te gaan 
en het maximale uit de groep te halen.

Wat is je eerste indruk van SC Westervoort en van 
het team dat je traint? 
De eerste indruk is goed, en het team wil zich zelf 
ontwikkelen, waardoor het prima trainen is met de selectie.

Wat zou je willen verbeteren bij SC Westervoort? 
Kan ik nu nog niet aangeven, daarvoor zit ik te kort bij de 
vereniging.

Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? 
Promotie.

Wat zijn je persoonlijke ambities? 
Ik heb ambities om met SC Westervoort stappen te maken 
naar een hoger niveau.

Hoe zie je jezelf over een paar jaar als trainer? 
Nog verbonden aan Sportclub Westervoort.

Wat is jouw droom als trainer? 
Ik heb geen droom als trainer.

Wat zijn je sterke kanten als trainer? 
Dat vind ik lastig om zelf te benoemen.

Welke punten zal je nog verder willen ontwikkelen 
als trainer? 
De Team Tactische Trainingen.

Hoe zouden anderen jou omschrijven als trainer? 
Gedreven. 

Wat is je favoriete voetbalclub? 
Atletico Madrid.

Wie is je favoriete voetballer? 
Pirlo.

Wie is je favoriete trainer? Ik heb geen favoriete 
trainer.

Waarover kan jij jezelf boos maken tijdens een 
wedstrijd? 
Als de mentale weerbaarheid niet aanwezig is en dit het 
resultaat negatief gaat beïnvloeden.

Waarvan word jij blij tijdens een wedstrijd? 
Als wij gaan winnen.

Welk systeem heeft jouw voorkeur? 
Geen voorkeur, afhankelijk van de kwaliteiten van de 
spelersgroep.

Wat waardeer jij in een voetballer? 
Als hij zich vol inzet en naar zijn mogelijkheden speelt.

Hoe ziet jouw droomteam eruit, dus wat maakt een 
elftal nou een goed team? 
Als de vier basisvaardigheden, Technische, Tactische, Fysieke 
en Mentale vaardigheden zodanig ontwikkeld zijn, 
waardoor er optimaal naar een resultaat toe gewerkt kan 
worden. 

Zijn er tot slot nog dingen die je kwijt wil? 
Ik zou graag willen zien dat leden, vrijwilligers, sponsoren 
en alle mensen die betrokken zijn bij SC Westervoort als 1 
man achter de vereniging staan en niet over elkaar praten, 
maar met elkaar. Ik zou het geweldig vinden, als de 
organisatie goed is, daar waar nodig verbetering zal plaats-
vinden en wij op een positieve manier SC Westervoort 
kunnen vertegenwoordigen. Als je naar een hoger niveau 
wilt, moet je beginnen om op dat niveau te denken. Dat is 
het mooie van stellen van ambitieuze doelen door club en 
spelers. Ik heb er vertrouwen in om gezamenlijk met elkaar 
deze stappen te gaan maken in de komende jaren.
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Partner en/of kinderen: Alleenstaand en geen kinderen.
Werk: Hypotheek acceptant bij Quion Rotterdam. Hiervoor 
reis ik elke dag vier tot vijf uur. 
Hobby ‘s: Het bezoeken van concerten zoals Hip-Hop, 
R&B, Soul, Pop (Rolling Stones) en binnenkort bezoek ik het 
concert van Beyoncé en Jay-C in Parijs. Daarnaast tennis 
kijken, zon, zee- en strandvakanties in Turkije en shoppen 
in Antwerpen, Köln en Oberhausen.
Sport je zelf? Ja, de voetbaltrainingen zijn voor mij 
sporten. Voor een andere sport heb ik geen tijd.
Omschrijf jezelf in vijf (zes) woorden: Eerlijk, 
betrouwbaar, vrolijk, nooit chagrijnig, recht voor zijn raap 
en behulpzaam. 
Zijn er nog andere dingen die we van je moeten 
weten? Ik houd er niet van als mensen achter mijn rug om 
zeuren of praten. Ze kunnen mij beter direct aanspreken. 

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, bij welke club(s) en 
welke positie(s)? 
Ja, bij GOVA, deze club heet nu Paasberg. Hier voetbalde ik 
in het eerste elftal. Hierna ben ik bij Eldenia gaan 
voetballen, ook in de selectieteams. Bij Driel en bij VDZ 
voetbalde ik vervolgens in het derde en vierde elftal (toen 
ging mijn aandacht al meer naar het trainerschap). Tijdens 
mijn gehele voetbalcarrière was mijn positie rechtsback of 
rechtsbuiten.

Hoe ben je in het trainersvak terecht gekomen? 
Toen ik nog bij Eldenia voetbalde, had een aantal 
jeugdteams geen trainer. Hiervoor werd ik gevraagd. 
Vervolgens wilde ik graag weten wat de achtergrond van 
het trainersvak was en ben daarom trainingscursussen 
gaan volgen.

Bij welke clubs ben je actief geweest als trainer? 
Eldenia, VDZ, Driel (bij deze club ben ik in het 
vrouwenvoetbal gerold), terug bij VDZ, Jonge Kracht, 
VVG’25, NEC (vrouwen, eerste divisie), Eendracht 
(vrouwen, eerste divisie), Arnhemia, terug bij VDZ 
(vrouwen), AZSV (vrouwen), CJVV (vrouwen), Victoria Boys 
(vrouwen).

DennIs kItAmAn
trAIner vAn DAmes 1

Naam: Dennis Kitaman
leeftijd: 54 jaar
Woonplaats: Westervoort

Door: Amanda, Anne en laura

“ik hoop dat de 
mensen bij  

sc Westervoort het 
vrouwenvoetbal 

meer gaan 
 waarderen”
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Wat is je hoogtepunt als trainer geweest? 
Alle kampioenschappen en promoties en daarnaast het 
spelen in de eerste divisie.

Wat is je grootste teleurstelling als trainer? 
Degradatie met Victoria Boys VR 1 uit de hoofdklasse.

Wat is het belangrijkste inzicht dat jij hebt 
gekregen als trainer? 
Mensen leren kennen en begrijpen.

Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt 
als trainer? 
Zonder goed nadenken een contract tekenen bij NEC. Zij 
speelden wisselend op zaterdag dan wel zondag, veel 
meiden werkten op zaterdag waardoor we vaak met een 
incompleet team speelden op de zaterdag.

Waarom heb je gekozen voor sc Westervoort? 
Ik ben benaderd door Rolf Oostinga die een trainer zocht 
voor VR 1, toentertijd was ik ook al ver in gesprek met 
SDOUC, echter door slecht contact en de uitdaging die ik 
bij sc Westervoort aan kon gaan heb ik hiervoor gekozen. 

Wat is je eerste indruk van sc Westervoort en van 
het team dat je traint? 
Goed, ik ben terug op het oude nest. Niveau ligt lager dan 
bij bijvoorbeeld Victoria Boys, dus dat is even wennen.

Wat zou je willen verbeteren bij sc Westervoort? 
Ik ben te kort aanwezig om deze vraag te kunnen 
beantwoorden.

Wat zijn je doelstellingen voor dit seizoen? 
We zijn net gepromoveerd, dus we gaan voor handhaving.

Wat zijn je persoonlijke ambities? 
Assistent worden in het betaald voetbal.

Hoe zie je jezelf over een paar jaar als trainer? 
Trainer van een topklasser. 

Wat is jouw droom als trainer? 
Het hoogste bereiken met een team.

Wat zijn je sterke kanten als trainer? 
Positief coachen, gemotiveerd, beargumenteerd 
antwoorden geven op vragen van de speelsters en hierbij 
zowel de positieve als de negatieve punten benadrukken.

Welke punten zal je nog verder willen ontwikkelen  
als trainer? 
TC1 halen, om mij op specifieke punten verder te kunnen 
ontwikkelen. Echter deze cursus zit vaak vol, dus het is  
telkens de loting afwachten.

Hoe zouden anderen jou omschrijven als trainer? 
Harde werker en een goede trainer.

Wat is je favoriete voetbalclub? 
FC Barcelona.

Wie is je favoriete voetballer? 
Messi. 

Wie is je favoriete trainer? 
Josep Guardiola, zijn filosofie past bij mij.

Waarover kan jij jezelf boos maken tijdens een 
wedstrijd?  
Onrecht, dan vaak via de scheidsrechter aangedaan aan 
mijn team. 

Waarvan word jij blij tijdens een wedstrijd? 
Een goede wedstrijd met plezier gevoetbald en als mijn  
team er alles aan heeft gedaan om te winnen. 

Welk systeem heeft jouw voorkeur? 
4-3-3, dit is overzichtelijk en gemakkelijk uit te leggen.

Wat waardeer jij in een voetballer? 
Enthousiast, eerlijk en een wil om te winnen.

Hoe ziet jouw droomteam eruit, dus wat maakt een 
elftal nou een goed team? 
Saamhorigheid en samen knokken voor de winst. 

Zijn er tot slot nog dingen die je kwijt wil? 
Ik hoop dat de mensen bij sc Westervoort het 
vrouwenvoetbal meer gaan waarderen. Dus kom ook kijken 
naar de wedstrijden!



De bal over de zijlijn 
schieten als een 

tegenstander 
geblesseerd is
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secretaris

nIeUwe secretArIs !!!??
Het hoofdbestuur heeft tot zijn grote vreugde 
iemand gevonden, die de rol van secretaris op zich 
wil gaan nemen. Die functie komt immers vrij 
vanwege het feit dat de huidige secretaris Ans 
Wolters vanwege veranderde werkomstandigheden 
gaat stoppen. 

We willen haar (want het is weer een vrouw!) daarom 
graag tijdens de algemene jaarvergadering van 31 oktober 
2014 voordragen. Maar: de beoogde secretaris zit dan in 
de Verenigde Staten en kan zich dus niet persoonlijk 
voorstellen. Vandaar in deze Ballenvanger een door haar 
persoonlijk geschreven verhaal, waarin ze zich voorstelt. 
We hopen van harte dat de algemene ledenvergadering 
onze voordracht gaat overnemen, ook al omdat Ans heeft 
aangegeven dan 2e secretaris te willen worden.
Namens het bestuur, voorzitter John Kemper
Mijn naam is Simone Geurts-Kemper, inderdaad de 
zus van……..
Ik ben al zo’n veertig jaar lid van Sportclub Westervoort. 
Ooit gestart in een van de eerste damesteams bij Sportclub 
en later heb ik jarenlang, o.a. samen met Wim Stevens, de 
F-jes getraind. Een aantal van de voetballers die nu in een 
van de seniorenteams spelen ken ik nog vanuit die tijd. 
Mijn kinderen (Jacco, Marieke en Roland) hebben alle drie 
bij Sportclub gevoetbald. Door diverse redenen zijn ze, of 
gestopt met voetbal, of bij een andere vereniging gaan 
voetballen. Ook mijn man, Herman Geurts, is jarenlang 
actief geweest bij Sportclub Westervoort. 

hoop ik gekozen te worden als de nieuwe secretaris. Ik wil 
het goede werk van Ans voort gaan zetten en ben blij dat 
zij heeft aangegeven als 2e secretaris actief te willen 
blijven.

Tijdens de ledenvergadering zal ik helaas niet aanwezig 
zijn. Ik ben dan namelijk op vakantie in Amerika, om mijn 
dochter te bezoeken die daar enkele maanden gaat 
studeren. 

ik wil afsluiten met de opmerking dat ik er veel zin 
in heb.

Door: John Kemper en Simone Geurts

Net voor de zomervakantie 
zag ik de oproep voor een 
nieuwe bestuurssecretaris. 
Ik heb tijdens de vakantie 
nagedacht of dit iets voor 
mij zou zijn. Na de vakantie 
heb ik met Ans Wolters, de 
huidige secretaris, en met 
John Kemper, de voorzitter, 
gesproken. Door deze 
gesprekken werd ik nog 
enthousiaster om deze 
uitdaging aan te gaan. 
Tijdens de ledenvergadering 

Advertentie
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g-team

cBv-toernooI voor 
Het G-voetBAl
Op woensdag 6 augustus j.l. is weer het CBV-
Toernooi in Barendrecht gespeeld. Het G-team was 
daar vertegenwoordigd door 7 spelers van het 
seniorenteam en 2 spelers van het jeugdteam.

Bijzonder was, dat Sportclub, wegens het om diverse 
redenen verzaken van andere verenigingen, met veel 
mensen vertegenwoordigd kon zijn. Normaal mogen er per 
vereniging maar 2 deelnemers worden afgevaardigd, maar 
dit jaar konden wij opengevallen plaatsen opvullen: 

Van het seniorenteam waren 7 spelers vertegenwoordigd, 
van wie Ricardo Gijsberts, Kevin Köster, Ryan Sanders en 
Gerard van Weelden in de tenues van Go Ahead mochten 
spelen o.l.v. Foeke Booij. 
Jasper van de Oosterkamp, Riemer Vos en Dave van den 
Hurk speelden in het tenue van Heracles. 
Van het jeugd G-team speelden Jeremy Rutgers en 
Guillaume de Kok in het tenue van 
FC Groningen. 

Door: Willem van Bussel
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g-team

Een persoonlijk verslag van Jeremy Rutgers:

Ik was die dag bij Groningen ingedeeld.
Ik kwam daar aan op de club toen zijn we eerst wezen 
omkleden in het wedstrijdtenue.
Daarna moesten we allemaal in een rijtje gaan staan en we 
gingen met de mascottes op de foto.

Daarna moesten we penalty’s schieten en de eerste zat erin 
bij mij en de tweede ging naast.

Daarna moesten we de eerste wedstrijd tegen Vitesse, daar 
hebben we 1-1 tegen gespeeld.

Toen hadden we een uur rust en toen moesten we tegen 
De Graafschap voetballen, daar hebben we 4-0 van 
gewonnen en ik heb twee keer gescoord.

Toen hadden we weer een uur rust en toen moesten we 
tegen MVV, daar hebben we 2-2 tegen gespeeld want MVV 
had in de laatste minuut gescoord.

De laatste wedstrijd moesten we tegen NEC, daar hebben 
we met 2-1 gewonnen, vlak voor tijd hadden we de 2-1 
gemaakt, dus we hadden niks verloren.

Daarna hadden we de prijsuitreiking en NEC was eerste 
geworden.
Daarna hadden we allemaal daar nog eten gehad, lekker 
chinees.
En tussendoor ben ik ook nog met bekende trainers op de 
foto geweest zoals:
Henk Fräser, Alfred Schreuder, John lammers, 
Edward Sturing, Raimond Van Der Gouw, Hendrie 
Krüzen, Peter Bosz, Youri Mulder en scheidsrechter 
Kevin Blom.

En aan het eind mochten we de kledingsets van Groningen 
nog houden.

Dit alles bij elkaar was het een leuk toernooi in 
Barendrecht.

Door: Jeremy Rutgers
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teAm In Het voetlIcHt

westervoort 3 BeGInt vol GoeDe 
moeD AAn nIeUw seIZoen In 
reserve 3e klAsse
Mij is gevraagd om een 
stukje te schrijven over het 
huidige 3e elftal. Voordat ik 
het over de toekomst ga 
hebben lijkt het me handig 
om het ontstaan van dit 
team en de prestaties van 
de afgelopen seizoenen te 
omschrijven.

Vijf seizoenen geleden is ons team opgericht en zijn we de 
competitie gestart als het 7e elftal van sc Westervoort. We 
waren heel trots op ons opgerichte vriendenteam en 
begonnen zeer voortvarend aan de competitie in de reserve 
6e klasse. Het hele seizoen hebben we veel wedstrijden 
gewonnen, maar ook onbegrijpelijke punten laten liggen. 
De beruchte “kerstkaartwedstrijd” uit tegen DCS (op dat 
moment de nummer laatst) deed ons de das om. We 
speelden daar met veel moeite gelijk en hebben mede door 
deze wedstrijd ons kampioenschap vergooid. Toch 
promoveerden we dit seizoen naar de vijfde klasse.

Het jaar erna, in de vijfde klasse, hebben we weer lang 
meegedaan om de titel. Ook dit jaar mocht het weer niet 
zo zijn. De wedstrijd uit dit seizoen die me het meest is 
bijgebleven is de uitwedstrijd tegen Eldenia. Daar kregen 
we twee penalty’s, waar we er helaas geen één van 
inschoten. De tweede penalty kregen we in de laatste 
minuut bij een stand van 2-2. De keeper pakt de bal en ik 
houd het niet meer langs de kant. De keeper besluit 
vervolgens de bal uit te trappen en de bal komt bij de 
linksbuiten. Hij besluit de bal van een meter of 35 over de 
keeper heen te knallen en we verliezen de wedstrijd nog 
met 3-2. Weer geen kampioen of toch nog.....???? Eldenia 
moet de laatste wedstrijd tegen Concordia (de nummer 3 
op dat moment) spelen. We gaan kijken met een delegatie 

van ons elftal… Concordia komt nog op voorsprong maar 
helaas buigt Eldenia de achterstand om en zijn zij de 
kampioen.

In ons derde jaar moet het dan gebeuren, we moeten toch 
een keer kampioen kunnen worden met deze selectie. De 
trainer wordt al regelmatig geconfronteerd met de bekende 
witte zakdoekjes en voelt dat er aan zijn stoelpoten wordt 
gezaagd. Het seizoen verloopt voorspoedig en de basis 
voor de titel wordt uit bij RKHVV 4 gelegd. Uit wordt daar 
de wedstrijd van het jaar met 4-1 gewonnen en de 
tegenstanders vroegen zich na de wedstrijd af wie die 
ijsberende man in dat iets te grote regenjack was. Het 
bleek de trainer van Westervoort 3 te zijn. Hij had zijn 
zenuwen die wedstrijd duidelijk niet in bedwang. 
We behalen de titel uiteindelijk tijdens een thuiswedstrijd 
tegen de Arnhemse Boys. 
Het laatste fluitsignaal klinkt en het feest barst los. De 
aanvoerder krijgt een echte schaal uitgereikt die helemaal 
uit Noord-Holland (toch???) is overgevlogen. Later bleek 
dat je deze schaal ook in de buurt kon bestellen. Na het 
feest bij de club, de rondtocht op de platte wagen en het 
eten bij het Middelpunt gaat het feest tot in de late uurtjes 
door in Arnhem. 
Door het kampioenschap promoveren we naar de vierde 
klasse. Weer verloopt het seizoen voorspoedig en gaat de 
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strijd opnieuw tussen RKHVV (ditmaal het derde elftal) en 
Westervoort. Inmiddels zijn wij allang niet meer het 7e 
elftal, maar via het vierde elftal, het derde elftal geworden. 
Uiteindelijk gebeurt het weer, we worden voor de tweede 
keer achter elkaar kampioen. Ditmaal is de apotheose een 
stuk spannender. De kampioenswedstrijd tegen RKHVV is 
een zeer spannende wedstrijd waarin zij niks onder doen. 
Uiteindelijk slepen we de overwinning binnen met 1-0 en is 
er wederom een feestje! Ook dit wordt een onvergetelijk 
feestje dat eindigt in de Schoof in Arnhem. Toch is er ook 
nog minder goed nieuws te melden. Ook bij dit 
kampioenschap hoorde een officiële kampioensschaal. 
Maar ook deze kampioensschaal zijn we, net als de eerste, 
kwijtgeraakt. 

Daar staan we dan in het nieuwe seizoen in de derde 
klasse. We vragen ons af of we hier wel wat te zoeken 
hebben. Maar na enkele bekerzeges en een 8-1 
overwinning in de eerste competitiewedstrijd wordt er toch 
weer over een kampioenschap gesproken. Het gaat zelfs 
nog wat verder in de kleedkamer. Spelers vragen zich af of 
het niet te koud is om in de winter op de platte wagen te 
staan. Deze woorden zijn nog nauwelijks uitgesproken of 
we gaan op bezoek bij Eldenia 2. We besluiten om volle 
bak druk te zetten. Iets waar we na 20 minuten en een 3-0 

achterstand verder toch enigszins spijt van hebben. We zakken 
de wedstrijden erna steeds iets verder naar beneden (en staan 
inmiddels weer met beide voetjes op de grond) en spelen ons 
een wedstrijd of vijf voor het einde van de competitie gelukkig 
veilig en sluiten het seizoen af met enkele overwinningen. 
Hierdoor eindigen we het seizoen als zesde. Een zeer 
verdienstelijke prestatie aangezien we bijna alleen maar 
spelen tegen 2e elftallen, die twee keer per week trainen. Ook 
het komende seizoen mogen we ons weer laten zien in deze 
klasse en ik ben erg benieuwd wat we laten zien. We 
beginnen tegenwoordig wel steeds meer op oude mannen te 
lijken die het puur op ervaring moeten doen. Toch heb ik er 
alle vertrouwen in dat het weer een mooi seizoen gaat 
worden en we hopen (of het reëel is weten we niet) stiekem 
op een periodetitel. Zodat we weer een reden hebben om op 
zondag naar de Schoof te gaan. 

Als afsluiting wil ik aangeven, dat het derde elftal een zeer 
gezellig en gedreven elftal is. We werken prettig samen met 
andere elftallen van de club en regelmatig lenen we 
wederzijds spelers uit. Ik hoop dat het team nog jaren bij 
elkaar blijft en dat de sfeer die we nu hebben en altijd hebben 
gehad, zeker behouden blijft!

Door: Ronny ten Brinke, trainer 3e elftal

Aan de bar van Sportclub kwam het al wel eens ter 
sprake: zou het niet leuk zijn om net als bij andere 
verenigingen al gebeurt om op vrijdagavond met 
andere 40-plussers onderling een balletje te gaan 
trappen? 

Geen verplichting, elke week gewoon kijken wie er zijn, 
partijen maken en even lekker er tegenaan. En daarna 
natuurlijk het clubhuis in om onder het genot van een 
drankje de wedstrijd te analyseren of gewoon gezellig bij te 
kletsen of een kaartje te leggen.
Een aantal mensen heeft nu de handschoen opgepakt! Zij 
willen gaan kijken of er genoeg belangstelling is en 
vervolgens actie ondernemen om één en ander in gang te 
zetten. Want er moet natuurlijk wel wat geregeld worden 

voetBAllen oP De vrIJDAGAvonD

zoals bijvoorbeeld de clubhuisbezetting. Idee is nu om 
allereerst een inventarisatie te maken van het aantal, dat 
belangstelling heeft.
Daarom deze oproep: 

Wie heeft er in zin om  
op de vrijdagavond  

heerlijk een uurtje te ballen??

Het idee is om, als er voldoende belangstelling is, uiterlijk 
na de winterstop te starten. Geef je naam door aan Harry 
Wanders, Marco Hensen of John Kemper. Mailen mag 
natuurlijk ook via bestuur@scwestervoort.nl

Kom op: grijp je kans en meld je aan!!
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In memorIAm: toon smInk
oP 10 JUlI Is overleDen onZe oUD-voorZItter en erelID 

toon smInk 

Toon begon in 1941 als 16-jarige met voetballen bij Sportclub Westervoort. Pupillen en junioren 
had je toen immers nog niet. Hij kwam al snel als rechtsback in het eerste elftal, waarin hij tot 
1952 speelde. Na de geboorte van zijn zoon Henk stopte hij met voetballen. Hij was de hele week 
voor zijn werk onderweg en wilde niet ook nog het weekend weg zijn. Hij bleef echter wel altijd 
als vrijwillig loodgieter bij de club betrokken. In 1965 werd hij bestuurslid en in 1971 zelfs 
voorzitter. In een interview dat met Toon werd afgenomen tijdens het 50-jarig bestaan in 1987 
vertelt Toon dat anderen wel eens zeiden dat hij geen goede voorzitter was omdat hij niet kon 
praten. Hij reageerde daarop met de woorden dat hij veel liever voor de club werkte. Dat was 
Toon ten voeten uit. 
Tijdens zijn voorzitterschap, dat duurde tot 1974, kwam de verhuizing van de club van de 
Hamersestraat (“de Ponderosa” ) naar het gloednieuwe complex Naederhuyse tot stand. Toon 
stond samen met de andere bestuursleden garant voor de lening die voor de nieuwbouw moest 
worden afgesloten en was samen met andere vrijwilligers geheel verantwoordelijk voor al het te 
verrichten loodgieterswerk in de nieuwbouw. Een ander memorabel feit was dat Toon Clemens 
Westerhof als trainer binnenhaalde. Al tijdens zijn voorzitterschap werd Toon ook lid van de 
ballotagecommissie, iets wat hij tot het eind van de jaren tachtig heeft gedaan. Voor al zijn werk 
voor de club en zijn aanmoedigingen langs de lijn werd hij tijdens de kermis van 1989 
onderscheiden met de titel Supporter van het jaar. 
Toon bleef nog jarenlang allerlei loodgietersklusjes voor Sportclub verrichten, totdat zijn 
gezondheid dit niet meer toeliet. Dat hij nog steeds betrokken was bij de club blijkt wel uit een 
foto uit de laatste Ballenvanger waarin Toon samen met zijn schoondochter het clubblad 
doorneemt. En wat hij zelf zegt over zijn band met Sportclub komt in het eerder genoemde 
interview in het volgende tot uitdrukking: “Ik ben bij de club gekomen toen ik nog jong was en 
ben daar altijd blijven lopen. Er is maar één club en dat is Sportclub en er is geen mens die me 
daar weg krijgt. Ik ben er niet geboren, maar wel getogen en ik zal er altijd bij betrokken blijven”.
We wensen de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Toon: bedankt voor alles wat je voor de club gedaan hebt!! 
Rust in vrede.

Namens het bestuur en alle leden en vrijwilligers,

John Kemper
Voorzitter Sportclub Westervoort
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De blikvanger

Marjorie, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou 
nog niet kent!
Ik ben Marjorie Thijssen van Barneveld, geboren op 22 
september 1961 te Arnhem. Ik ben al ruim 30 jaar getrouwd 
met Hans Thijssen. Samen hebben we een dochter, Marnie, 
en een zoon, Jordie. Inmiddels zijn wij de trotse opa en oma 
van vier kleinzoons, Dean, Ryan, Jayden en Brett.
Ik ben geboren en getogen op het voetbalveld van SML in 
Arnhem. Dat was één grote familie. Mijn vader en mijn broer 
voetbalden daar, en ik draaide samen met mijn moeder vaak 
kantinedienst op zaterdag. Toen Jordie ging voetballen riep ik 
meteen “SML!” maar hij koos zelf voor Sportclub. Zelf heb ik 
nooit gevoetbald, haha! Alleen voor de lol, toen Jordie bij de 
F zat en de ouders tegen de kinderen moesten voetballen aan 
het einde van het seizoen. Dan doe ik wel mee!

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Eigenlijk heb ik mij alleen maar ingezet voor de 
zaterdagcommissie, maar wel een tijd lang iedere zaterdag. 
Verder ben ik ook altijd leidster geweest bij het elftal waar 
mijn zoon speelde. Dit heb ik volgehouden tot de B1. Als het 
nodig was hielp ik in het clubhuis. Aankomend seizoen ga ik 
op donderdag weer twee uurtjes koffie verzorgen, en 
natuurlijk sta ik zondag langs de lijn. Inmiddels ben ik zo’n  
21 jaar betrokken bij Sportclub Westervoort. Dat is sinds 
Jordie ging voetballen.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Dat zijn er meer… Het pupillenweekend, naar Duinrell met de 
C, naar Duitsland met de B, en alle zaterdagen wanneer ik 
samen met José Meijer zaterdagdienst had. Dat zijn de meest 
waardevolle herinneringen. En natuurlijk ook de 
scheidsrechterscursus van Hans Huuskes.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Gezelligheid. Het heeft even geduurd voor mijn zwart-witte 
hart blauw werd, maar het is toch gelukt!

mArJorIe tHIJssen

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Zeg nooit nooit!

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Alle leden moeten zuinig omgaan met de vrijwilligers. Het zijn 
gewone mensen.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Nou nee. O toch, een paar kilo!

Door: Joris

“Alle leden 
 moeten zuinig 
omgaan met de 
vrijwilligers. Het 
zijn gewone 
 mensen”



scwestervoort.nl 24

PuPilleNweekeNd



scwestervoort.nl  25





van de voorzitter
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Zojuist kom ik terug van een wedstrijd van het 1e met 
een glorieuze overwinning van 5-1 tegen HC 03. Goed 
voetbal, lekker weer en de nodige doelpunten. 
Sowieso een goed weekend voor ons kluppie, want 
ook dames 1, A1 en B1 wonnen met goed voetbal hun 
wedstrijden, het C1 gaf de overwinning, ondanks 
goed voetbal, in de laatste fase van de wedstrijd uit 
handen en speelde gelijk. Het plan van aanpak in de 
laatste jaren lijkt zijn vruchten te gaan afwerpen. 
Hopelijk wordt de lijn van goed en sportief voetbal 
van onze 1e selectie elftallen in de eerste wedstrijden 
van dit seizoen voortgezet. 

BASN heeft een drukke zomerstop achter de rug. Het is 
ons, ondanks de lastige financiële tijd, gelukt om een groot 
deel van de zwaardere sponsorpakketten weer voor drie 
jaar te verlengen. Schildersbedrijf Pelgrim en Echte Bakker 
Koenen gaan gezamenlijk voor 3 jaar het 1e heren elftal 
sponsoren, Bordbusters heeft er voor gekozen om het A2 
elftal voor 3 jaar in het pak te helpen, en Zalencentrum 
Wieleman wordt voor 3 jaar de kleding- en tassponsor van 
het 1e Dameselftal. Aan Parallel Accountants & Adviseurs 
hebben wij voor 3,5 jaar het reclamebord boven de tribune 
kunnen slijten. Erren Protectie heeft het lopende contract 
met Bas Safety voor de bedrukking overgenomen. Wij zijn 
nog op zoek naar sponsors voor in ieder geval het A1 en 
het C1 elftal zodat de bestaande situatie van vorig seizoen 
ook de komende drie jaar weer is afgedekt. Het was voor 
ons als BASN een spannende periode. De eerste periode 
van de 3-jaren contracten liep af. Zowel voor de grotere als 
voor een fors aantal kleinere pakketten. Gelukkig is 
gebleken dat een groot aantal sponsors onze vereniging 
een warm hart toe draagt. Een aantal sponsors heeft, 
gedwongen door de economische situatie, een stapje terug 
gedaan qua omvang van het pakket, maar onze vrees dat 
dit nog wel eens een forse aderlating zou kunnen zijn is 
gelukkig geen waarheid geworden. Wel zal de begroting 
dit jaar iets naar beneden bijgesteld dienen te worden. Het 
seizoen 14/15 is een overgangsseizoen. Dit zal niet ten 
koste gaan van de jeugdafdeling, deze afspraak hebben wij 
met het verenigingsbestuur gemaakt. Het faciliteren van de 

jeugdafdeling is de komende periode speerpunt. Op het 
vlak van de sponsorpakketten hebben wij een aantal 
bijstellingen gedaan, om de drempel voor de jeugdelftallen 
en recreanten seniorenteams te verlagen. Hierover elders in 
deze ballenvanger nog iets meer. 

Tot slot nog even een gerucht uit de wereld helpen, zodat 
dit voor iedereen maar duidelijk is. Gisteren zat ik op een 
verjaardag en dook het verhaal weer op dat de nieuwe 
aanwinsten in ons eerste elftal alleen maar zijn gekomen 
omdat ze worden betaald door de sponsors. Gelukkig 
kwam het geluid niet uit de hoek van eigen 
verenigingsleden, maar op een of andere manier schijnt dit 
onderwerp te leven in voetbalminnend Westervoort. Op 
deze plek wil ik duidelijkheid geven aan een ieder die dit 
wil horen (wie dit niet wil, overtuig ik toch niet); BASN en 
SC Westervoort betalen geen spelers. Ook hebben wij 
geen enkel signaal ontvangen dat dit buiten onze invloeden 
om gebeurt. Het hoofdbestuur heeft op dit punt onderzoek 
verricht. Zowel het voetbalbestuur als het BASN-bestuur is 
tegen het betalen van spelers.
Het 1e elftal heeft al sinds jaar en dag een spelerspot. In 
die situatie is geen verandering gekomen. Wie wil weten 
hoe het zit, is van harte welkom voor een uitleg, op dit 
punt bestaan geen geheimen. Liever even langs komen dan 
weer een onzinnig verhaal verder de wereld in helpen. Op 
die manier houden we de rust in de tent. Wij hopen en 
vertrouwen op jullie medewerking in deze.

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

voorwoorD
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De regels luiden nu als volgt: 
Kleding die door SC Westervoort leden gedragen wordt bij 
wedstrijden die in clubverband van SC Westervoort worden 
gespeeld dient te allen tijde:

-  te worden aangeschaft door B.A.S.N. bij de leverancier 
waar wij een meerjaren- overeenkomst mee gesloten 
hebben, Sport 2000 Remon Sport te Arnhem (binnenkort 
ook mogelijk door bestelling via de webshop).

-  te worden voorzien van een SC Westervoort logo of badge 
(afhankelijk van het soort kledingstuk). Dit geldt ook voor 
tassen. 

-  te zijn van de door de vereniging gekozen kledinglijn van 
het merk Hummel, zonder teamgebonden afwijkingen ( 
dus uniform voor de hele vereniging)

Dit is een gezamenlijk met het hoofdbestuur van de 
vereniging uitgezette lijn, waarvan niet kan worden 
afgeweken.

-  Kleding met een SC Westervoort logo is gedurende de 
gebruiksduur altijd eigendom van de Sportstichting, die ze 
in gebruik geeft aan de vereniging. Shirts, broekjes en 
sokken vallen onder het kledingplan en worden door de 
vereniging gefinancierd vanuit de contributieopbrengsten 
(vervanging eens per 3 jaar).

-  In kaderkleding wordt voorzien door de vereniging waar 
zij dit noodzakelijk acht, het eigendom ligt bij de 
sportstichting.

i.v.m. het feit dat wij van diverse zijden het geluid 
opvingen dat de drempel voor jeugdteams en 
recreanten seniorenteams te hoog was, hebben 
wij aanpassingen aangebracht in de voorwaarden 
voor kledingsponsoring m.i.v. het seizoen 14-15, 
nu de wens vanuit de vereniging bestond om 
e.e.a. te versoepelen. 

kleDInG- en tAssPonsorInG
De reGels m.I.v. 2014-2015

-  Voor trainingspakken, trainingssets en tassen, daar waar 
aangeschaft voor een geheel team, geldt de regel dat dit 
normaliter afhankelijk is van sponsoring. Deze worden 
uitsluitend aangeschaft op basis van een 
sponsorovereenkomst, al dan niet voorzien van een 
sponsoruiting. Indien geen sponsor, dan geen 
trainingspakken, trainingssets of tassen voor een team. 
Sponsorovereenkomsten lopen 3 jaar en de kleding wordt 
door de sponsor voor die periode geschonken aan het 
team waarvoor het bestemd is. De spullen blijven 
gedurende die periode van 3 jaar bij dat betreffende 
team.

Bij het laatste punt komt de moeilijkheid. Het is vaak zo dat 
bij de jeugdafdeling een groepje ouders de koppen bij elkaar 
steekt en een team wil voorzien van tassen of 
trainingspakken. Wanneer dat lukt, zou dat natuurlijk perfect 
zijn voor de uitstraling van het team en de vereniging. Daar 
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sponsoring

is geen misverstand over, en dit wordt uiteraard toegejuicht. 
Wanneer er echter spelers uit een team doorschuiven, 
bestaat de kans dat ouders “hun spullen” opeisen en willen 
laten meeverhuizen met het kind. Het gevolg is dat we, 
wanneer we hierin niet op voorhand op anticiperen, over 
een paar jaar halve teams met tas en trainingspak hebben 
lopen en halve teams niet. Daarnaast groeien die spelertjes 
natuurlijk uit de pakken. We hebben er dus bewust voor 
gekozen om teamsponsoring, al dan niet met 
naamsvermelding, teamgebonden te laten zijn. 

Een mogelijke oplossing voor het probleem is om de 
trainingspakken en tassen aan een soort 
afschrijvingssysteem te onderwerpen indien ouders 
sponsoren. Het eigendom komt niet bij de ouder, maar 
omdat er gefinancierd wordt door ouders met een 
achterliggende gedachte, zou het zo kunnen zijn dat, 
afhankelijk van de leeftijd van een pak of tas, de aanschaf 
wordt terugbetaald wanneer een speler binnen een seizoen 
het bewuste team verlaat door een wens van de vereniging 
of door het systeem. Dit is administratief bewerkelijk, maar 
kan een oplossing zijn om het probleem op te lossen. Wij 
gaan hierover de komende periode in overleg met de 
vereniging om te kijken wat de wensen zijn. Dit is een lastig 
aspect, waar we goed over na moeten denken. Tips zijn op 
dit punt uiteraard welkom, wij pretenderen niet de wijsheid 
in pacht te hebben.

Wanneer een ouder voor zijn eigen kind een tas of 
trainingspak wil aanschaffen, kan dat uiteraard binnenkort 
(het wachten is op dit moment nog op afronding van de 
werkzaamheden aan de nieuwe website, waarvan de 
webshop onderdeel uit maakt) probleemloos via de 
webshop. Dit kan gewoon tegen de prijs die er voor staat, 
echter wel verplicht te voorzien van SCW logo of badge, 
t.b.v. het creëren van de eenheid. M.u.v. underwear bevat 
alle kleding via de site het verplichte logo. 

Tot en met vorig seizoen was het niet mogelijk om 
kledingsponsoring te realiseren zonder BASN lidmaatschap. 
Behalve voor de elftallen C1, B1, A1, 1, 2, en Dames 1 kan 
dat nu wel. Een sponsor betaalt de prijs die er voor staat, 
sluit in beginsel een driejarige overeenkomst af (of korter 
indien e.e.a. plaats vindt ergens gedurende de looptijd van 
een vervangingscyclus), en betaalt naast de kostprijs van de 
kleding (tassen of trainingspakken) een bedrag van 
€ 150, - per jaar voor de sponsoruiting en de kosten van het 
aanbrengen van het sponsoritem.  
De shirts zijn er al, daarvoor geldt dat er dus geen kosten 
voor aanschaf van het kledingstuk bestaan. Afhankelijk van 
het jaar waarin de sponsoring tot stand komt (in welk jaar 
van de driejarige cyclus), wordt voor shirtsponsoring ook de 
looptijd van de overeenkomst opgesteld, indien het 
sponsoritem wordt aangebracht op de bestaande shirts. 

Ook m.b.t. de bedrukking hebben wij een 
meerjarenovereenkomst gesloten met een sponsor. Die 
sponsoren hier een fors bedrag voor. Alle bedrukking van 
kleding/tassen met een logo/badge dient verplicht via 
B.A.S.N. te lopen en zal B.A.S.N. uitzetten richting bedrukker, 
waarmee de overeenkomst is gesloten. We kunnen niets met 
verzoeken om de bedrukking ergens anders te laten plaats 
vinden, dit zijn bindende afspraken met een meerjarige 
looptijd. Kleding kan dus niet elders bedrukt worden, tenzij 
wij uitdrukkelijk toestemming krijgen van de bedrukker om 
dat bij wijze van uitzondering wel te doen. Wij kunnen 
echter niet om hem heen. 

Wij zijn van mening op deze wijze een goede basis te 
hebben gecreëerd voor het mogelijk maken van 
teamsponsoring bij de lagere teams en aan de bestaande 
kritiek van een te hoge drempel gehoor te hebben gegeven. 
Wij hopen dan ook op de nodige aanmeldingen van 
sponsors en ouders die de bereidheid hebben om onze 
vereniging verder in het pak te helpen. 

Door: Bestuur BASN
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clubhistorie - clemens westerhof

Op tv was een uitzending van Andere Tijden Sport 
geheel gewijd aan Clemens Westerhof. Vanuit de 
catacomben van het Olympisch Stadion, sprak Tom 
Egbers het voorwoord tot ons. De man met het 
vogelnestje op zijn hoofd, repte over een 
flamboyante trainer die grote successen heeft 
behaald als trainer van het Nigeriaanse nationale 
elftal, maar ook vierdeklasser Sportclub 
Westervoort onder zijn hoede had gehad.. 
Sportclub Westervoort! 

Dezelfde stem waarmee normaliter over Herácles, Willem II 
of AZ wordt gepraat, hoor ik over ons. Uit de keel waaruit 
gewoonlijk De Vrij, De Roover of De Sa komen, verschijnt 
‘De Witte Broek en Blauwe trui’! We zijn genoemd en staan 
op de Vaderlandse Voetbalkaart. Zomaar op een 
zondagavond. Gratis. En voor niets.

Onderstaande foto is gemaakt in ons clubhuis tijdens het 
tekenen van het contract van Clemens. De vloertegels 
liggen er nog en Clemens zit rechts. Het is een spannend 
moment. De secretaris heeft al twee weken thuis ’s avonds 
aan de keukentafel zijn handtekening geoefend. Het heeft 
een heel blok 250 vel gelinieerd gekost maar nu is het dan 

eindelijk zover. Hij perst zijn lippen op elkaar een zet met 
een mooie krul een hoofdletter ‘K’, de rest volgt als diarree. 
Het puntje van zijn tong steek links uit zijn mondhoek en is 
dus op deze foto niet zichtbaar.
Met gevoel voor styling is er door Tiny van de kantine (ze 
heeft er een door de club betaalde cursus voor gevolgd) 
een trainingsbal op tafel gelegd. Iedereen die later deze 
foto zal aanschouwen, kan dan direct zien dat hier een 
belangrijk voetbalgebeuren plaatsvond. 
Zonder deze bal had het ook een kiekje van de 
donderdagse clubavond van de vereniging “PiVoGe” 
(Pictionary Voor Gevorderden, red.) kunnen zijn. Of van het 
opstellen van het Verdrag van Bobbelskonten. Subtiel 
verwijzen de vaantjes naar de club. HULDE VOOR TINY. (Ze 
is ook met een mooie 8 geslaagd).
De bloemsierkunst werd nog niet door ‘t Hoekje verzorgd. 

De sponsor, directeur van een machinefabriek, heeft zijn 
handen gevouwen als bij een gebed. Hij bidt dat het 
allemaal goed zal komen, met de goedgebekte trainer en 
met de fabriek. Onze Lieve Heer heeft maar de helft 
gehoord.
Opvallend is de begroeiing van diverse bovenlippen. Zelfs 
de voorzitter heeft een knevel. Is nu de baard aan een 
revival bezig, eind jaren tachtig van de vorige eeuw zaten 
we nog  in het snortijdperk. Weliswaar in haar nadagen, 
maar toch. Deze periode is in de zeventiger jaren begonnen 
en de snor is voornamelijk populair geworden doordat de 
mannelijke hoofdrolspelers in Duitse natuurfilms met  titels 
als  ‘Mädchen nach Mitternacht’ of ‘Mein WunderWilli’ 
(Nederlandse titel: ‘Met mijn Waldhoorn tussen jouw 
Alpen’), hem ook hadden laten staan.

Een zwart-witfoto met een kleurrijk man. Markante trainers 
zijn een uitstervend ras. Dit seizoen is er weer een nieuwe 
trainer gekomen; een gedreven man, met een rustige 
uitstraling, in een trainingspak. Met een snor. Het komt dit 
seizoen weer ouderwets goed.

Door: Rob Gerretzen

sPortclUB westerHof
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Hier onder kunt u lezen hoe in die tijd verenigingen 
elkaar benaderden, het is een brief van de 
wedstrijdsecretaris van de R.K.V.V. Victoria uit Babberich.

Babberich 13 Juni 1931

Waarde Sportvriend,
Ik heb gehoord dat er in Westervoort een nieuwe R.K. 
club is opgericht, waarvan U secretaris is.

Daar wij ook katholiek georganiseerd zijn, en in de 
volgende competitie misschien wel tegen U komen te 
spelen, nodig ik U bij dezen ter kennismaking vriendelijk 
uit om a.s. Zondag 21 Juni een vriendschappelijke 
wedstrijd op ons terrein te Babberich te komen spelen, 
liefst met 2 elftallen.
Begin der wedstrijden om half twee.
In de retourwedstijd komen wij dan ook met 2 elftallen 
naar Westervoort.

In afwachting van Uwer berichten, en hopende dat U 
komt, temeer daar het op 21 Juni de Babberichse kermis 
is, teken ik met sportgroeten.

G. Messing
Secretaris R.K.V.V. “Victoria” 

1931
Op 13 juni 1931 was ook in Babberich bekend 
geworden dat er in Westervoort een 
voetbalvereniging was opgericht. Ook in die tijd 
werden er vriendschappelijke wedstrijden 
gespeeld.
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Uit de historie

Die bescheidenheid, zo werd tijdens het interview duidelijk, 
is inderdaad een karaktereigenschap van Klinkenberg. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat hij het eigenlijk best 
moeilijk vindt om over zichzelf te praten. Gelukkig blijkt dat 
gedurende het interview mee te vallen. 
Hij omschrijft zichzelf als een rustige en eenvoudige man, 
die integer is en over een sterk ontwikkeld 
rechtvaardigheidsgevoel beschikt. Ondanks het feit dat hij 
niet echt op de voorgrond treedt, kennen veel mensen hem 
natuurlijk. Uiteindelijk is hij ook al vanaf november 1970 
lid van Sportclub. 
Dat hij lid van Sportclub werd, had te maken met het feit 
dat zijn schoonvader bestuurslid was en zijn zwager in het 
1e voetbalde. Op 9 december 1970 heeft hij tijdens de 
ledenvergadering het woord gevraagd en direct na die 
vergadering is Klinkenberg benaderd met de vraag, of hij er 
iets voor voelde zelf in het bestuur zitting te nemen. Dat 
wilde hij wel en vervolgens werd hij toen 2e man 
technische zaken. Die functie heeft hij tot 1974 uitgeoefend 
en toen is hij secretaris van Sportclub geworden. Bovendien 
heeft hij daarnaast in de loop van de tijd de 
ledenadministratie gedaan, is gedurende 2 jaar coach van 
het 2e elftal geweest en ook scheidsrechter bij het elftal 
waarin zijn zoon speelde. Zijn vrouw was toen overigens 

Bij elke vereniging tref je mensen aan die zich al sinds 
mensenheugenis voor die vereniging inzetten, zich daarbij zeer 
verdienstelijk maken en verder eigenlijk nooit op de voorgrond 
treden. 
Deze keer praat de redactie met Gerard Klinkenberg, typisch 
iemand die aan die beschrijving voldoet en als een soort ‘stille 
kracht’ meer op de achtergrond taken voor Sportclub uitvoert. 
Gerard Klinkenberg hoefde, zo gaf hij in alle bescheidenheid aan, 
ook niet per se geïnterviewd te worden. 

GerArD klInkenBerG

leidster van dat elftal! Klinkenberg heeft op 9 december 
2010 (inderdaad een symbolische datum) zijn 
secretarisfunctie neergelegd. Dat wil echter niet zeggen dat 
hij nu niets meer doet bij Sportclub, integendeel. Hij maakt 
nu deel uit van het ontvangstcomité van het 1e elftal, dat 
de scheidsrechter en het bestuur van de tegenstander 
ontvangt. Daarnaast vertegenwoordigt Klinkenberg het 
bestuur bij sommige uitwedstrijden en bij speciale 
gelegenheden. Ook maakt hij deel uit van de VUT-ploeg. En 
last but not least: als het alarm bij Sportclub afgaat (en dat 
gebeurt minimaal eens per week per ongeluk), wordt 
Klinkenberg als eerste gebeld! 

Klinkenberg beschouwt de bouw van de huidige 
accommodatie als hoogtepunt van zijn lidmaatschap. Die 
bouw had nogal wat voeten in de aarde, omdat het bestuur 
(dat toen uit 9 personen bestond) maar ongeveer 500 
gulden op de bank had staan. De bestuursleden hebben 
toen zelf voor in totaal 18.000 gulden borg gestaan om de 
bouw mogelijk te maken. 
Uit die tijd dateert ook een mooie anekdote: na de bouw 
van de nieuwe accommodatie was er beton nodig voor de 
voeten van de lichtmasten. Door zijn netwerk wist 
Klinkenberg via De Kinkelder gratis beton uit Duitsland te 
regelen, maar de uitvoerpapieren ontbraken omdat het een 
restpartij betrof. Daarom had Klinkenberg afgesproken dat 
hij het transport bij de grens op zou wachten en naar 
Westervoort zou begeleiden. ’s Ochtends om 06.30 uur 
was er aan de grens hier afgesproken, maar er kwam geen 
transport. Uiteindelijk heeft Klinkenberg zonder resultaat 

Als het alarm bij Sportclub afgaat, 
wordt Klinkenberg als eerste 

gebeld! 
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Uit de historie

tot 19.00 uur gewacht (er waren toen nog geen mobiele 
telefoons) en reed toen terug naar Westervoort. Daar zag 
hij tot zijn verbazing dat het transport al aangekomen was: 
de transporteur had een route via Suderwick en Dinxperlo 
genomen. 
Een ander mooi verhaal betreft Clemens Westerhof. In 
1988 had Sportclub geen trainer en Westerhof stemde 
ermee in de rest van het seizoen af te maken. Hem werd 
ook de sponsoring toevertrouwd, omdat hij een groot 
netwerk had. Dat was inderdaad een goede zet, omdat 
Westerhof van GTI een lichtinstallatie met groepenkast kon 
krijgen. Bovendien was Westerhof niet te beroerd zelf de 
mast in te klimmen om de lichtbakken te bevestigen. 

Klinkenberg ziet Sportclub als een nette en sfeervolle 
vereniging, waar gemoedelijkheid en gezelligheid de 
boventoon voeren en je als buitenstaander snel inburgert. 
Hij denkt nog steeds graag mee om allerlei zaken te 

Op woensdag 3 september heeft de 
Ballenvangercommissie op gepaste wijze 
afscheid genomen van Catherine, die na 7 jaar 
is gestopt met het werk voor de commissie.

De commissie heeft die avond samen met Catherine 
gedineerd in restaurant “De Missionaris”.
Voorzitter Jan Koers richtte kort het woord tot haar en 
memoreerde het vele werk, dat Catherine van 2007 tot 
begin 2014 voor de commissie heeft gedaan, altijd met 
veel inzet. Zo had ze een eigen column en verzorgde ze 
de babycorner. Ook de postbezorging van de 
Ballenvanger nam ze voor haar rekening, samen met 
enkele anderen. Die laatste twee zaken blijft ze 
overigens wel doen.
Jan gaf aan, dat de commissie het bijzonder jammer 

AfscHeID cAtHerIne wIsse vAn 

De BAllenvAnGercommIssIe

vond, dat Catherine stopte, maar respecteert uiteraard 
haar besluit.
Als dank en waardering heeft de commissie Catherine 
een diner aangeboden en vanzelfsprekend een mooie 
bos bloemen.

Door: Jan

verbeteren. Volgens hem zou het een goede zaak zijn als 
het kantineplein overkapt wordt en schuifdeuren naar de 
kantine worden geplaatst. Ook een speelpleintje voor de 
kinderen als het slecht weer is, zou daar mooi passen. En 
het plaatsen van zonnepanelen kan de energiekosten 
aanzienlijk omlaag brengen. 
In een interview met Klinkenberg mag ook niet ontbreken, 
dat hij bijgedragen heeft aan de huidige naamgeving van 
ons clubblad (dat daarvoor “Sportzicht” heette). Op zijn 
werk bij de Coberco vroeg hij een collega of die een betere 
naam wist en daaruit kwam de naam “De Ballenvanger” 
naar voren. 

Klinkenberg spreekt als afsluiting van het interview de 
wens uit dat op Naederhuyse het sportieve gebeuren 
voortgezet wordt en dat bezoekende verenigingen het fijn 
vinden om Sportclub Westervoort te bezoeken. 

Door: Gert
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vacatures

vrIJwIllIGers GeZocHt! 
Er zijn diverse vrijwilligersfuncties te vervullen bij Sc Westervoort

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

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

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

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

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

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

De KNVB vond Platini de meest logische 
kandidaat om de nieuwe voorzitter van de FiFA 
te worden, maar respecteert zijn keuze zich niet 
verkiesbaar te stellen. Tegelijkertijd blijft de 
KNVB van mening dat de FiFA in het belang van 
het voetbal een nieuwe voorzitter moet krijgen. 
De KNVB vindt het dan ook teleurstellend dat bij 
de UEFA-bijeenkomst in Monaco bleek dat veel 
andere Europese bonden op dit moment geen 
gezamenlijk initiatief willen nemen om andere 
tegenkandidaten te presenteren. 

In juni nam de KNVB in São Paulo het voortouw en startte 
de discussie over de positie van Sepp Blatter. 
Bondsvoorzitter Michael van Praag: “Als Nederland staken 
wij toen onze nek uit, omdat wij het belangrijk vinden dat 
er binnen FIFA hervormingen doorgevoerd worden. Wij 
kregen toen veel steunbetuigingen van andere bonden. Die 
steun krijgt nu geen concreet vervolg en dat is 
teleurstellend. Het voetbal verdient namelijk een 
Wereldvoetbalbond met een beter imago. Ons speerpunt is 
een transparantere en geloofwaardigere FIFA.”

De knvB BlIJft HervormInGen 

fIfA nAstreven

Sterkere positie UEFA
De uitkomst van de UEFA-bijeenkomst vandaag is dat veel 
Europese bonden meer willen samenwerken voor een 
sterkere positie van Europa binnen de FIFA en willen werken 
aan een kandidaat voor de FIFA-verkiezingen in 2019. Van 
Praag: “Natuurlijk steunt de KNVB deze intenties, maar wat 
ons betreft moeten er ook op korte termijn veranderingen 
komen. De hervormingen binnen FIFA moeten we op de 
agenda houden. In het bondsbestuur zullen we de 
aankomende periode overleggen over de mogelijkheden van 
de KNVB om daar invloed op te hebben.”

Verkiezingen voorzitter FiFA 
Alle aangesloten bonden kiezen in mei 2015 de volgende 
voorzitter van de FIFA. Sepp Blatter vult deze functie sinds 
1998 in. De FIFA telt 209 bonden. Dat betekent dat 
minimaal 105 bonden iemands kandidatuur moeten 
steunen. De KNVB zal zich er de aankomende periode voor 
blijven inspannen andere bonden er van te overtuigen dat 
het voor het mondiale voetbal het beste is als de 
Wereldvoetbalbond na het congres in mei 2015 een nieuwe 
voorzitter heeft. 

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

Bron: knvb.nl
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uitgelicht

Voetbal is de grootste sport in Nederland, en de 
KNVB is de grootste sportvereniging. De KNVB 
heeft ruim 1,2 miljoen leden, verspreid over 
3400 verenigingen. Elke week maken meer dan 
300.000 vrijwilligers het mogelijk om zo’n 
32.500 wedstrijden te spelen. Deze cijfers maken 
duidelijk dat de voetbalclubs op zich al 
betrokken zijn bij de maatschappij.

mAAtscHAPPelIJke 
BetrokkenHeID vAn 
De voetBAlclUB

Naast het organiseren van trainingen en wedstrijden 
voeren amateurverenigingen steeds vaker extra 
maatschappelijke activiteiten uit. Dat komt deels omdat de 
clubs dit zelf willen, maar ook omdat leden en andere 
organisaties hierom vragen. De mate waarin 
amateurverenigingen maatschappelijk betrokken zijn, is 
onderzocht door de Universiteit Utrecht.

In zijn algemeenheid voert 58,3% van de ondervraagde 
voetbalclubs minimaal één maatschappelijk project uit. Er 
wordt daarbij vaak gewerkt met partners. Ongeveer de 
helft van de verenigingen werkt samen met de gemeente, 
een onderwijsinstelling en een andere sportvereniging. Een 
derde werkt samen met sponsors om maatschappelijke 
activiteiten uit te voeren. De totale investeringen door de 
269 onderzochte verenigingen en hun maatschappelijke 

partners is 155.000 euro. De helft van de bestuurders wil 
graag meer maatschappelijke projecten uitvoeren dan op 
dit moment het geval is. Zij lopen echter tegen knelpunten 
aan, zoals het gebrek aan financiële middelen vanuit de 
vereniging, onvoldoende expertise en onvoldoende 
mankracht binnen de vereniging.

Leden van voetbalclubs vinden het desalniettemin heel 
belangrijk dat hun vereniging aandacht besteedt aan 
maatschappelijke betrokkenheid. Maar liefst 97% van de 
leden vindt dat men zich moet richten op sportiviteit en 
respect. Met respectievelijk 72% en 63% vinden zij de 
promotie van een gezonde leefstijl en de stimulatie van 
participatie binnen de samenleving ook belangrijke 
thema’s.
De leden is ook gevraagd in hoeverre zij denken dat hun 
vereniging maatschappelijk actief is. Een groot aantal 
(87%) meent dat zijn of haar vereniging actief bezig is met 
het thema sportiviteit en respect. De gezonde leefstijl 
(39%) en de participatie (28%) blijven achter bij het 
belang dat de leden aan deze thema’s hechten. 

Zo’n 20% van de leden zegt betrokken te zijn bij 
maatschappelijke activiteiten van de eigen vereniging. Van 
de leden die nog niet betrokken zijn bij het uitvoeren van 
maatschappelijke activiteiten zegt 29% betrokken te willen 
worden bij het opzetten of uitvoeren van deze activiteiten 
bij de eigen vereniging. Veel leden (43%) denken dat er 
binnen de voetbalclub geen maatschappelijke activiteiten 
worden uitgevoerd. Anderen (29%) stellen dat ze er tot nu 
toe geen tijd voor hebben gehad om de vereniging én haar 
omgeving een handje te helpen.

lijkt het jou leuk om iets te doen waarmee je 
anderen blij maakt? Er is zo veel mogelijk dat jouw 
talent ook zeker van toegevoegde waarde kan zijn 
voor onze vereniging. Neem contact op met het 
(jeugd)bestuur voor meer informatie.

Door: Joris
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De stelling

stUDIo sPort Is leUker om 
nAAr te kIJken DAn voetBAl 
InternAtIonAl

verA vAn AAlten
leeftijd: 18
Team: Dames 1

Mee eens, Studio Sport is wat serieuzer dan Voetbal international. ik vind 
dat Vi op een gegeven moment een beetje flauw wordt. Daarom kijk ik 
liever naar Studio Sport.

w. stevens
leeftijd: 65
Supporter 
Mee eens, Studio Sport is inhoudelijk beter dan Voetbal international. Vi is 
alleen een showprogramma en het heeft maar weinig te maken met 
voetbal.

mArco HUBers
leeftijd: 45
Team: Heren 1 (grensrechter)
Mee eens, Studio Sport is leuker dan Voetbal international. Voetbal 
international vind ik geen donder aan met Johan Derksen. 

lAn lAn ZHAnG
leeftijd: 18
Team: Dames 2

Mee eens, want ik kijk eigenlijk nooit naar Voetbal international. 
Daarnaast is Voetbal international een stuk commerciëler en dit trekt mij 
niet aan. 

Door: laura
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pupillenweekend

PUPIllenweekenD 2014 wAs 
weer fAntAstIscH!
Zoals elk jaar openden de F- en E- pupillen op 
vrijdagavond het pupillenweekend van 2014. 
Achteraf gezien een legendarische avond op die 
vrijdag 13 juni 2014.

Rond 18.00 uur werden 120 pupillen ontvangen door de 
enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk het JAC (Jeugd 
Activiteiten Commissie). Nadat alle pupillen hun 
slaapspullen in de kleedkamers hadden geïnstalleerd, werd 
meteen begonnen met het maken van een eigen T-shirt. 
Met als resultaat de mooiste ‘Hup Holland shirts’. Samen 
met Nederlandse vlaggetjes op de wangen, waren de 
pupillen helemaal klaar voor de wedstrijd. Al deze prachtige 

shirts en koppies hebben zeker bijgedragen aan een 
geweldig voetbalspektakel. Onder luide aanmoedigingen 
hebben de pupillen Nederland vervolgens naar de 
prachtige overwinning geschreeuwd. Al was ook een deel 
van de pupillen afgehaakt na de 1-0 achterstand, omdat 
buiten voetballen met je vriendjes en vriendinnetjes dan 
toch leuker is. 

Na een kort nachtje slapen, een goed ontbijt en het maken 
van een teamvlag werd begonnen met het voetbaltoernooi. 
Bij de F-pupillen was ‘Junior Nederland’ de winnaar en bij 
de E-pupillen ging team ‘de Zwab Zwietjes’ als kampioen 
naar huis. Uiteindelijk werd met een lekker frietje het 
weekend voor de F- en E-pupillen afgesloten. 
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pupillenweekend

Voor de vrijwilligers en het JAC is dan altijd het moment 
aangekomen om alles weer schoon te maken en klaar te 
zetten voor de D-pupillen die zich ’s avonds zullen melden. 
Natuurlijk moet er ook gegeten worden door alle harde 
werkers, de frietjes van Harry tijdens het pupillenweekend 
zijn altijd weer de lekkerste van het jaar! 

Zaterdagavond om 18.00 uur was het dan de beurt aan de 
D-pupillen. Ze waren nog maar net gearriveerd en de 
D-pupillen konden meteen weer vertrekken met hun 
zwemspullen richting het zwembad van Sportsplanet de 
Pals.  Daar heeft iedereen zich goed uitgeleefd bij het 
discozwemmen.

Bij terugkeer op het sportpark konden de D-pupillen doen 
waar ze zin in hadden. Over het algemeen betekende dit 
vooral voetballen, over de velden rennen en het 

traditionele kussengevecht. Zoals het natuurlijk hoort, 
hebben de D-pupillen slechts enkele uurtjes geslapen. 
Echter begon op zondagochtend om 10.00 uur alweer het 
voetbaltoernooi voor de enigszins vermoeide kids en 
begeleiders. Hier streden Nederland, Spanje, Chili en 
Australië om de winst, waarbij Australië met één doelpunt 
verschil de titel pakte. Na een lekker frietje en een kroket of 
frikadel, was het om 13.00 uur alweer tijd om naar huis te 
gaan (en wellicht een klein middagdutje te doen).

Pupillenweekend 2014 was weer een geslaagde 
editie! Alle begeleiders, het kantinepersoneel en 
andere enthousiaste vrijwilligers bedankt voor 
jullie hulp in het afgelopen weekend. iedereen tot 
volgend jaar!
 
Door: Amanda (Namens het JAC) 
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in de schijnwerpers

Sinds wanneer speel je bij SC Westervoort?
Ik speel bij Sportclub Westervoorst sinds 2010.

in welk elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Ik heb in de volgende elftallen gespeeld: F3, E6  
(2 seizoenen), en ik speel nu in de D4”.

Op welke positie speel je nu?
“Dat weet ik nog niet, het seizoen is net begonnen. Ik 
speelde in de spits bij de E6 en ik ben rechtsbenig maar ik 
kan met mijn linkerbeen ook wel een beetje schieten maar 
wel goed richting geven. Ik heb al ongeveer totaal 10 goals 
gemaakt. Dat is misschien nog niet zo veel maar ik probeer 
wel altijd mijn best te doen”. 

Wie uit het Nederlandse betaalde voetbal zou jij 
een idool willen noemen?
Merel, hoeft over deze vraag niet zo lang na te denken en 
zegt heel erg overtuigd “Robin van Persie, gewoon omdat 
ik die erg goed vind en het ook een spits is”.

Dezelfde vraag alleen nu graag een speler uit het 
buitenland?
“Dat weet ik weet eerlijk gezegd niet precies, ik ken er niet 
zo veel”, aldus Merel.

 
is de D4 een leuk elftal?
“De D4 is een heel leuk elftal met allemaal leuke en 
aardige jongens en meisjes en de trainers John en Patrick 
zijn ook heel aardig”. “We hebben nog geen wedstrijd 
gehad maar we hebben er veel zin en komende zaterdag 
spelen we tegen AVW en wij zijn er klaar voor” Merel 
straalt terwijl ze dit zegt.

Wat zijn jou beste eigenschappen als speler en als 
mens?
“Rustig in het veld en ik probeer positief te zijn, verder kan 
ik best wel hard lopen. Verder probeer ik elke dag veel 
plezier te hebben. Ik ben meestal vrolijk en speel graag 
buiten, verder vind ik tekenen ook heel erg leuk. Verder ben 
ik best wel soms grappig maar ook een beetje hyper”,  
lacht Merel.

Op de vraag “Ben je dus creatief?” 
lacht Merel een beetje verlegen maar ze zegt overtuigd “Ja 
eigenlijk ben ik best wel creatief”. 

Naar welke school ga je nu?  
“Ik zit op de Brug in groep 8 bij meester Willem-Jan en 
meester Sander. Die zijn meestal heel vriendelijk en zorgen 
voor een leuke sfeer in de klas en ik heb er veel 
vriendinnen”.

Wat wil je na de brug gaan doen?
“Na de brug wil ik graag naar het Beekdal Lyceum in 
Arnhem, dat is een iets kleinere school dan bijvoorbeeld 
het Candea en dat lijkt me veel leuker”. 

Waarom is SC Westervoort jouw club?
“Sportclub is een hele leuke club, gewoon omdat er veel 
aardige mensen zijn en er worden ook veel activiteiten 
georganiseerd en verder voetballen ook veel kinderen van 
mijn school bij sportclub”.

Wat is er minder aan SC Westervoort?
Merel fronst en kijkt mij een beetje verbaasd aan “Mm 
eigenlijk niets, ik vind dit gewoon een leuke club en ik vind 
het leuk om hier te voetballen”. 

merel 
 GroeneweG

interview met: Merel Groeneweg
Geboortedatum: 13.06.2003
Geboorteplaats: Zevenaar

Door: Geurt
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in de schijnwerpers

Kom je nog eens in het 1e elftal?
Merel denkt even na zegt dan “Dat weet ik niet maar 
ik wil dat wel heel erg graag”, haar ogen stralen terwijl 
ze dat zegt en ik durf dan ook wel te voorspellen dat 
deze dame in de toekomst gewoon in het Dames 1 
elftal komt te spelen, het enthousiasme heeft ze in 
ieder geval overduidelijk,

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd? 
“John Leander en Patrick Gal zijn hele goede trainers, 
niet alleen aardig maar als er iets niet goed gaat dan 
laten ze zien hoe het moet en als het nodig is doen ze 
het gewoon voor”.

Wie gaat kampioen geworden?
“Feijenoord daar ben ik voor en dus moeten die 
kampioen worden”.

Heb je nog andere hobby’s?
“Naast voetballen, schaats ik ook graag en ik vind 
skiën in Oostenrijk ook heel erg leuk”.

Heb je nog speciale dromen en/of wensen?
“Nee, niet echt, alleen dat ik het heel leuk vind bij 
sportclub en ik ben blij dat ik lid van sportclub ben 
want ik vind sportclub echt helemaal top”.

ik wil dit interview afsluiten en Merel bedanken 
voor dit interview en een compliment maken 
voor haar positieve houding en ontzettend 
leuke uitstraling. 
Na dit interview ben ik met deze jongedame mee naar 
huis gefietst en als ze net zo hard loopt, als dat ze 
fietst, dan ben ik blij dat ik niet tegen haar hoef te 
sprinten.

“ik ben best wel grappig maar 
soms ook een beetje hyper”



fotoshoot horoscoop

steenBok | 22-12 tot 19-1
Na het vertrek van Harry Wanders staat dit seizoen het oude negende 
helemaal op z’n kop!

wAterZAk | 20-1 tot 18-2
Je vindt het nieuwe totaalvoetbal uit: wat koude biertjes, 
bittergarnituur en commentaar van Sierd de Vos. Gefeliciteerd!

vIssen | 19-2 tot 20-3
Bij een thuiswedstrijd van het eerste besluit je eens om een lootje te 
kopen. Het zal je geen windeieren leggen. Je wint namelijk een meet 
& greet met Marieke de Groot! Gezellig!

rAm | 21-3 tot 19-4
Op een slof en een oude voetbalschoen is het lastig lopen.

stIer | 20-4 tot 20-5
@Stier: Je vindt je voorspellingen op Twitter met de hashtag 
#ballenvangerhoroscoopstier

tweelInGen | 21-5 tot 20-6
Om de veiligheid van diverse wagens in de carnavalsloods te kunnen 
garanderen, overweegt het bestuur om Jordie Thijssen van november 
tot maart te weren van het kunstgrasveld en het veldje achter de 
tribune. Doe er je voordeel mee.

kreeft | 21-6 tot 22-7
De komende maanden staan de sterren voornamelijk in je voorruit. 
Het heeft geen effect op je voetbalkunsten, maar vervelend is het wel.

leeUw | 23-7 tot 22-8
Tijdens een wedstrijd profiteer je van de gatenkaas achterin bij de 
tegenstander. Mild van smaak en zacht qua structuur. Hmmmm… 
heerlijk!

mAAGD | 23-8 tot 22-9
Tijdens je debuut in Zaterdag 2 wordt je overvallen door het feit dat je 
moet invallen, omdat veel jongens uitvallen. Maak je niet druk. Je mag 
je volledig toespitsen op het aanvallen, dus het zal wel meevallen.

weeGscHAAl | 23-9 tot 22-10 
De geruchten gaan dat Dani Bongers weggekocht zal worden door 
een steenrijke sjeik uit Qatar. Wat je met deze informatie doet, moet je 
lekker zelf weten.

scHorPIoen | 23-10 tot 21-11
Laat er geen misstanden over bestaan: op de counter spelen betekent 
niet dat je je op de bar moet vrijlopen.

BooGscHUtter | 22-11 tot 21-12
Je oefent de komende tijd op onvoorspelbare bewegingen. Welke dat 
zullen zijn, kan ik niet zeggen.
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de derde helft

Handbal
Volleybal
Korfbal
Tafeltennis

Rugby
Basketbal
lacrosse
Polo

Trefbal
Tennis
Golf (2x)
Cricket

Biljarten
Pelota
Softbal
Honkbal

Horseball
Bowls
Netbal
Boccia

Squash
Pool
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Oplossing 6 verschillen: 1. Hoofden omgewisseld  2. Blauwe jas min 1 knoop  3. Knoop rode blouse  4. Tanden Gert  5. Tanden Jan  6. Bril Jan
Oplossing puzzel: Voetballen blijft de leukste sport

Balsporten

zoek de 6 verschillen



De laatste uren voor het einde 
Dan wordt die grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend 
Tot aan het laatste beetje pijn
Wat wij zo indrukwekkend vonden 
Verliest zijn glans, verliest zijn zin
Maar achter de gesloten ogen 
Glanst een gigantisch groot begin

Dag lieve oma “Broem” 

De deadline voor het inleveren van deze column was 1 september 2014. Ik wilde deze 
keer eens een keer op tijd zijn, dus begon ik op 31 augustus met schrijven. 
Ik ben ongeveer 12 keer begonnen met de eerste alinea, maar haalde hem telkens weer 
weg. Heel moeilijk om nu aan een verhaal te beginnen, want wat je ook schrijft, niets is 
op dit moment belangrijk en de verhalen waar ik jullie altijd mee bestook zijn nu al 
helemaal niet meer op z’n plaats. 

Vanavond bereikte ons het trieste bericht dat op 65 jarige leeftijd Wally Bastein is 
overleden. 

Wim, Patrick, Tamara, Natalie, Roy, Stan, Lynn, overige familieleden en vrienden,  
heel veel sterkte de komende tijd. 

Wally, rust zacht.

Bedankt voor alles!!

Bedankt voor alles!!
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frank arends



BAsn leDen

ABCO Beveiliging B.V.
Advieskring voor Ondernemers 
B.V.
Arjolux 
Appie’s Place
BAS Safety & Gifts
Boeketterie ‘t Hoekje
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 Echte Bakker
la Promenade Restaurant

liemers Bouw
liemers lantaren
loodgietersbedrijf Rutten &Zn
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Notarishuis Arnhem
Pelgrim & Pelgrim
Parallel Accountants & Adviseurs
PontMeyer
Rembrandt Arnhem Beheer
Remon Sport Sport 2000
S.E.S.N.
Sportclub Westervoort
To Count On Accountants & 
Belastingadviseurs de liemers
Van Essen Banden
Van Essen Sierbestratingen
Watd?
West Music
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

overIGe  sPonsors

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

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning



Boven van links naar rechts: Sjoerd Jansen, Dennis Koenen, Rene Beerntsen, Marco Hubers, Ferry vd Meij, Bertus Nass, Boy Bischoff, 
Yannick Verburgt, Julian Hensen
Midden van links naar rechts: Maurits Pelgrim, Bas Berendsen, Twan vd Sterren, Ferry Snelders, Stefan Vleeming, Jasper Pijpers, 
Pelle Gerretzen, Edwin Huuskes, Hein Smink, Martijn Derksen, Dylan Voorend, Jordie v Doesburg, Paul Koenen
Onder van links naar rechts:  Jordie Thijssen, Joey v Zanten, Justin Kreleger, Jeroen Tacke, Pim Scholten, Danny Kampschreur, 
 Timothy Polman, Michel Ensing, Cas van Wijhe (op de foto ontbreekt Jelle Apeldoorn)
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