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colofon

Redactioneel
Op het moment, dat deze Ballenvanger op uw deurmat ligt, is het nieuwe
jaar 2015 reeds begonnen. Desondanks wenst de redactie allen een
fantastisch, gezond en sportief Nieuwjaar toe met hopelijk weer de
nodige kampioenschappen.
De foto op de voorzijde is gemaakt tijdens de thuiswedstrijd van het
eerste elftal tegen Sprinkhanen, zoals gebruikelijk weer door Arjen Biere.
De middenposter is dit keer van het 7e elftal, ook gemaakt door Arjen
Biere.

Sportpark “Naederhuyse”
Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876
Redactie-adres
Jan Koers
Waemelslant 160,
6931 HR Westervoort

Lidmaatschap

tel. (026) 3113259,

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

ballenvanger@scwestervoort.nl

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 Hennie van Betuw,

Jan Koers

Joris Boss

Geurt van der Mey

Amanda van Burik

Gert Zwilling

Laura Matser

telefoon 026 - 3114243.
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

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: NL35RABO036.97.50.330
ING: NL32INGB0002405432
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de voorzitter
De deadline voor het inleveren van de nieuwe column is eigenlijk al verstreken, maar gelukkig krijg
ik wat uitstel van de redactie van de Ballenvanger. Omdat het inmiddels half december is en dus
ook de nieuwjaarsreceptie weer voor de deur staat, heb ik besloten om de voor die bijeenkomst
gebruikelijke speech en deze column te combineren. Want ook de voorzitter zit krap in de tijd, net
als bijna alle andere mensen om mij heen.

E

r is op veel plaatsen al over geschreven en
gepraat: Heeft iedereen het tegenwoordig
echt druk of zeg je dat het druk hebt omdat
er anders met een scheef oog naar je gekeken
wordt? Iets van: ben jij wel normaal omdat je het niet
druk zegt te hebben? Het is een vreemd verschijnsel,
ongetwijfeld mede veroorzaakt door de grote
hoeveelheid kranten die je moet bijhouden, tv-zenders
waarnaar je moet kijken, spelletjes op de computer die
je moet spelen en niet te vergeten de sociale media als
Facebook waar je constant moet laten zien wat je
uitspookt. En dan heb ik het nog niet eens over de
verplichte verjaardagsbezoeken.
Daarom ben ik zo blij dat er bij Sportclub
Westervoort nog zoveel mensen rondlopen
die als vrijwilliger druk willen zijn voor
de club. En die zich blijkbaar dus nog
kunnen onttrekken aan de in de
vorige regels genoemde
bezigheden of er in ieder geval
zo mee weten om te gaan dat
er nog tijd voor de club
overblijft. En voor mezelf
sprekend: het geeft toch
ook weer heel veel energie
en voldoening om je voor
zoiets moois als Sportclub in te
zetten. Al vind ik een heerlijk avondje lui
op de bank met een bokbiertje bij de
hand ook niet te versmaden.
Ik ben even kwijt hoe ik hier op kwam.
Oh ja, het combineren van de column
en de Nieuwjaarsspeech vanwege
mijn drukte.
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In de speech vat ik het bovenstaande samen en (dus
ook hier) ga ik nog een aantal jubilarissen noemen en
ze verblijden met een speld. Daarnaast sta ik even stil
bij de Sportclub-mensen die ons dit jaar ontvallen zijn:
Toon Smink, oud-voorzitter en Wally Bastein, de immer
aanwezige kantinemedewerkster. We hebben op
gepaste, maar ook indrukwekkende wijze, als Sportclub
afscheid van haar genomen. Ik noem de teams die
kampioen zijn geworden (in het bijzonder dames 1 en
het team van Harry Wanders), want zij zijn meestal
ruim vertegenwoordigd op de receptie. En als
Paul Bekker er is, noem ik ook het A2. Ik
bedank Ricky Rothengatter die stopt met het
doen van de contributieadministratie en
verwelkom Henny van Betuw, die het van
haar over gaat nemen. Tot slot
verwelkom ik het nieuwe
jeugdbestuur en bedank ik Marco
Hensen en Ronald Schoonbeek, die
gestopt zijn, voor het werk dat zij
de afgelopen jaren voor het
jeugdbestuur verricht hebben. Zo,
de speech zit erop, er is geen mens
die nog luistert en het wordt dus tijd
voor een toost op het nieuwe jaar.
Mensen: een heel goed, gezond en sportief
2015 toegewenst.
Zo, de column is weer klaar, de speech staat
in de steigers en de bank en het bokbiertje
lokken.
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algemeen

Westervoort 1
De vorige Ballenvanger kwam uit toen het
seizoen nog maar net was begonnen. Het eerste
elftal ging twijfelend van start en speelde de
eerste twee wedstrijden gelijk. Daarna werd
alleen maar gewonnen en dat was genoeg om
de eerste periode in de wacht te slepen.
De winterstop staat nu voor de deur. Tot mijn groot
genoegen is het eerste elftal het enige elftal uit de
competitie dat nog geen wedstrijd heeft verloren. Het
elftal heeft de meeste doelpunten gemaakt en
bovendien de minste doelpunten geïncasseerd.
Door in de eerste helft van de competitie vier keer gelijk
te spelen, tegen GWVV, Groessen, Ulftse Boys en
RKPSC, moet de eerste plaats worden gedeeld met
GWVV. Die ploeg staat echter op de tweede plaats
omdat het doelsaldo van ons elftal beter is. Westervoort
heeft op papier een wedstrijd minder gespeeld omdat
de wedstrijd tegen Sprinkhanen is gestaakt. De uitkomst
van de staking is op het moment van schrijven nog
onzeker. De wedstrijd staat in januari weer op het
programma.
Het is nu tijd voor de winterstop. Dat voelt goed, als
winterkampioen! Tijd om bij te komen en in januari de
draad weer op te pakken, te beginnen met een
trainingskamp in het buitenland.

Sinterklaas
bij Dames 2
Meer dan een week voordat Sinterklaas officieel op
bezoek kwam bij sc Westervoort en verschillende
teams gezellig samen Sinterklaas vierden, heeft
Sinterklaas stiekem al een bezoekje gebracht aan
vrouwen 2.
Toen de dames op een dinsdagavond de kleedkamer
binnen kwamen lagen daar tasjes voor alle speelsters, met
daarbij een gedicht voor het hele team. De meiden waren
zo enthousiast dat je het gegil aan de andere kant van de
gang waarschijnlijk nog kon horen. Dat maakt Sinterklaas
waarschijnlijk niet zo vaak mee. Opvallend is ook dat de
trainer (die er altijd op dinsdag is) vervolgens een
groepsknuffel van ze kreeg.

Bedankt
Beste sportclub-leden,

Door: Joris
Wij willen iedereen bedanken die op welke manier
dan ook zijn/haar medeleven heeft getoond na het
overlijden van onze (schoon)moeder en oma Wally
Bastein.
De manier waarop jullie hebben stilgestaan bij het
overlijden van ma heeft veel indruk op ons gemaakt.
Als jullie in de kantine wat te drinken bestellen, denk
dan nog eens aan haar!
Wij wensen jullie voor 2015 een sportief en gezond
jaar toe.
Wim, Patrick, Tamara, Natalie, Roy, Stan en Lynn
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algemeen

Nieuw scorebord geplaatst
Op vrijdag 19 december is een nieuw scorebord bij
het hoofdveld geplaatst. Dit bord vervangt het
oude, dat niet meer functioneerde. Het scorebord is
aangeboden door de Club van 100 en gesponsord
door Watd? Design.
Ten opzichte van het vorige zijn de cijfers groter en
daardoor beter zichtbaar voor de supporters aan de andere
kant van het veld. Het nieuwe scorebord zal tijdens de
nieuwjaarsreceptie overgedragen worden aan het bestuur
van sportclub. De foto hieronder toont het nieuwe
scorebord en een deel van de VUT-ploeg (o.a. bestuur club
van 100) die hem heeft geplaatst.
Door: Jan
scwestervoort.nl 
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Jeugdcommissie

Voorstellen Jeugdcommissie
Sportclub Westervoort
Na meer dan 5 jaar leggen Marco Hensen en Ronald Schoonbeek hun functie in de jeugdcommissie
neer. Ze laten een geweldige organisatie achter, waar de afgelopen jaren veel is bereikt.
Het stokje wordt nu overgenomen door 7 enthousiastelingen, die zich hier aan jullie voorstellen.
René Berendsen
Ik ben René Berendsen en voor de meesten al wel een
bekend gezicht bij sportclub. Mijn zoon Tom heeft tot de C1
de jeugd doorlopen en ook mijn dochter Chloë heeft vele
jaren bij sportclub gevoetbald. Daardoor heb ik zelf
meerdere klussen gedaan zoals trainer, leider en
scheidsrechter bij de teams van mijn kinderen.
Zelf heb ik zo’n 35 jaar gevoetbald bij Wivos, Vitesse,
Elsweide, Shoreham FC (UK), Elsweide en sportclub
Westervoort. Bij sportclub een aantal jaar in het 3e en
vervolgens twee jaar in het 9e en nu dus een
bestuursfunctie in de jeugdcommissie. Hiernaast ben ik ook
nog voorzitter van een taekwondo vereniging, dus vervelen
hoef ik me niet! Mijn hobby is hardlopen. In april volgend
jaar hoop ik mijn 5e marathon te lopen!
We zijn gestart met een enthousiaste nieuwe groep en we
hopen dat we maar een beetje in de buurt kunnen komen
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van het niveau dat Marco, Ronald en Natasja hebben
gehaald de laatste jaren! We hebben er in ieder geval zin
in en gaan onze uiterste best doen natuurlijk!
René van Haveren
Mijn naam is René van Haveren. In 1971 geboren in
Arnhem en twee jaar later al naar het mooie Westervoort
verhuisd. Vanaf die tijd ben ik er altijd blijven wonen en dat
bevalt me prima. Inmiddels ben ik, sinds mijn zoon de
voetbalschoenen aantrok, zo’n 5 jaar betrokken bij
Sportclub Westervoort. Met veel plezier heb ik de
verschillende teams waarin hij speelde, mogen helpen
trainen.
Nu ben ik als leider betrokken bij D1 en sinds april actief in
de jeugdcommissie van onze sportclub. Na het afvloeien
van Marco Hensen en Ronald Schoonbeek zal ik de
handschoen van vicevoorzitter oppakken.
scwestervoort.nl

Jeugdcommissie
Marco Bloem
Mijn naam is Marco Bloem, 47 jaar en inmiddels 3
voetballende kinderen bij de Sportclub. Dennis (E4), Suzie
(E7) en Rik (CL). Enkele jaren geleden ben ik begonnen bij
de CL. Daarna ‘reisde’ ik met Dennis mee als leider van de
F2 en F4. Naast de Sportclub heb ik ook andere
nevenactiviteiten zoals op de school waar mijn kinderen
zitten. Ik mag graag hardlopen en kijk iedere zaterdag met
veel plezier naar de voetbalkunsten van mijn kinderen op
het veld. Inmiddels maak ik deel uit van een enthousiast
team dat zich de komende periode gaat inzetten voor de
voetballende jeugd van onze mooie club! En op zo’n club
mogen we best wel een beetje trots zijn, toch?
Frank Deenen
Ik ben Frank Deenen, 41 jaar en gelukkig getrouwd met
Janneke. Wij hebben twee zoons die beide voetballen. Jens
is keeper in de E3 en Lars speelt bij de Champions League.
Dat is ook de reden dat ik bij SC Westervoort terecht ben
gekomen. Mijn eigen voetbalachtergrond is vier jaar
voetbal in de D en C bij Achilles ’94 in Assen. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Ministerie van
Defensie, waarbij ik als re-integratiebegeleider de zieke
werknemers begeleid in het vinden van passend werk. Een
mooie taak binnen een dynamisch bedrijf. In mijn vrije tijd
ben ik graag aan het sporten en aanwezig bij de
sportactiviteiten van Jens en Lars. Ook activiteiten met het
gezin, op reis gaan en met vrienden afspreken zijn voor mij
erg waardevolle bezigheden. Binnenkort ben ik weer van
plan om mij ook weer actief op het voetbalveld te wagen,
en wel op de vrijdagavondtraining bij de 40-plussers!
Ik heb erg veel zin om mij te blijven inzetten voor SC
Westervoort, en nu in de hoedanigheid van lid van de
Jeugdcommissie. Een erg enthousiaste en bevlogen groep
van vrijwilligers die zich inzetten voor onze voetbaljeugd.
Angé Lenting
Ik ben Angé Lenting. Woonachtig in Westervoort sinds
1974. Ben 49 jaar, getrouwd en heb een dochter Anne (11)
en een zoon Jorn (9). Anne zit onder atletiek in Zevenaar
en Jorn speelt in de E3 van Sportclub. Ben zelf lid geworden
van SC Westervoort in 1977. Daarvoor nog gevoetbald bij
Arnhem-Zuid en AVW’66.
De meeste mensen zullen mij misschien kennen van de
scwestervoort.nl 

Champions League. Mijn functie binnen de Champions League
is coördinator. Helaas ga ik hiermee stoppen in het voorjaar
van 2015. De reden is dat mijn zoon ook voetbalt en ik zelf
nooit bij hem ben. Mee laten rijden met anderen, helpen met
aankleden, noem het maar op. Lijkt me toch wel een taak van
de ouders. Door een ongeval in 2010 zit het voetballen,
trainen of leider zijn er niet meer in. Toch wilde ik graag
betrokken blijven binnen deze fantastische voetbalvereniging.
Daarom heb ik er voor gekozen om mij in te zetten voor de
jeugd van sportclub.
Natasja Bouwman
Ik ben Natasja Bouwman. Ik ben al een aantal seizoenen lid
van de jeugdcommissie. Specifieke taken die op mijn bordje
liggen zijn de spelerspassen, het aanspreekpunt voor de
kledingcommissie en het uitnodigen van de pupil van de week
bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ik ben al vele
jaren betrokken bij de club: eerst als supporter bij de
wedstrijden van mijn man Walter, die van kleins af aan bij
Sportclub heeft gespeeld. En de laatste jaren sta ik langs de
lijn mijn kinderen Dennis (C1) en Jesper (E1) aan te moedigen.
Gezien de vele uurtjes die mijn familie en ik bij de club
doorbrengen en het plezier dat we daaraan beleven, heb ik
ervoor gekozen om mijn steentje bij te dragen in de
Jeugdcommissie. Het is heel afwisselend, soms hectisch, maar
vooral ook heel gezellig! En tot slot bijzonder om een bijdrage
te leveren aan het verhogen van het plezier en de resultaten
bij alle kinderen.
Marc de Lange
Ik ben Marc de Lange (1966) en in het dagelijks leven
eigenaar van een IT bedrijf dat zich bezig houdt met RFIDtechnologie. Sinds 5 jaar ben ik betrokken bij SC Westervoort
via mijn zoon Olivier (nu D2). Als verslaggever heb ik de
afgelopen jaren voor veel invulling van de website van SC
Westervoort gezorgd. Daarnaast zijn de BBQ’s aan het eind
van het voetbalseizoen legendarisch. Binnen de
jeugdcommissie ben ik als secretaris onder andere bezig met
de administratieve zaken en fungeer ik als aanspreekpunt voor
de A- en B-junioren zolang er geen A- en B-coördinator is.
Ik ben getrouwd met Suzanne, vader van Willemijn en Olivier
en trotse eigenaar van een Rhodesian Ridgeback en een
schildpadkat. Naast voetbal en werken wordt er lekker
gekookt en heel af en toe op de motor gereden.
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Verhaal van het kwartaal

Sinterklaas
Ook dit jaar kwamen de Sint en zijn pieten weer
naar Sportclub Westervoort, en wel op
woensdag 3 december.
Zoals elk jaar ging er dit jaar weer heel veel mis.
Sinterklaas was zijn boek namelijk kwijt, en hierdoor kon
hij alle verhalen en verlanglijstjes van de kinderen niet
lezen. Daarnaast was Sinterklaas een beetje in de war en
dat beloofde niet veel goeds voor de sinterklaasavond.
Want zou hij nog wel weten welk cadeautje bij welk kind
hoort? En weet hij de namen nog wel?
Sportclub Westervoort bedacht een heel goed plan om
Sinterklaas en zijn pieten een handje te helpen. Elke trainer
maakte een gedicht over zijn team en op deze manier
kwam elk kind aan bod. Van Bayern München tot de F4, elk
kind had veel voetbalplezier. De beste spelers en speelsters
kwamen aan bod, zelfs Messi was aanwezig.
Maar goed, voordat Sinterklaas aankwam waren er al een
paar pieten naar binnen gegaan om de kinderen op te
warmen voor de Sint. Er werd gedanst en met pepernoten
gestrooid, maar waar bleef de Sint nou? De kinderen en
pieten werden ongeduldig, want Sint was in de war en kon
hij het clubhuis wel vinden? De kinderen riepen allemaal
op hun hardst en Sint en zijn twee pieten konden dat in de
verte al horen. Dus Sinterklaas en zijn pieten volgden het
geluid en kwamen toen bij het clubhuis uit.

Toen Sint eenmaal op zijn stoel zat, bleek dat elke piet een
enveloppe in zijn strooizak had. De trainers hadden die
stiekem in de tassen verstopt, in elke envelop kwam een
team aan bod. En zo had Sinterklaas genoeg om te
vertellen over alle lieve kinderen van de Champions league
en de F-teams. Sinterklaas had gehoord dat Ajax kampioen
geworden was, de F2 deed het super goed dit jaar.
De Sint was over één team echter erg in de war. Want over
de F3 was niets bekend! Deze topspelers en –speelsters
hadden geen gedicht gekregen, de trainers waren te lui
geweest! Maar gelukkig bedacht Sinterklaas een oplossing,
de kinderen mochten zelf iets vertellen en na een goed
verhaaltje kregen de kinderen een handvol pepernoten en
waren ook zij erg blij. Nadat elk team bij de Sint geweest
was, werd het tijd voor de prijsuitreiking. Milan kreeg een
prijs voor mooiste verkleding en ook Lynn kreeg een prijs,
en wel voor de mooiste tekening. Maar iedereen ging met
een cadeau naar huis, de kinderen kregen een sportclub
Westervoort broodtrommel en een zakje lekkernij.
Sinterklaas heeft enorm genoten van de leuke avond en er
is al vernomen dat de Sint waarschijnlijk volgend jaar ook
weer bij Sportclub Westervoort langs komt.
Door: Laura en Anne
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Champions League

Champions League bij
SC Westervoort
Al enige jaren wordt er op zaterdagochtend, tussen 10 en 11 uur, een aantal topwedstrijden op het
hoofdveld van SC Westervoort gespeeld. Daar lopen de toekomstige eerste elftalspelers die hun
talenten op het veld tentoonspreiden. Dit zijn de kanjers van de Champions League. Ik hoor u al
denken, Champions League voetbal bij onze eigen vereniging? Het is echt waar. Komt u eens kijken
naar onze topspelers, variërend in de leeftijd tussen 4 en 7 jaar. Bij enkelen is de onderkant van de
sportbroek gelijk aan de bovenkant van de sokken, maar voetballen kunnen ze allemaal. En met heel
veel plezier en enthousiasme.
Op woensdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur wordt
er getraind. Bij deze leeftijdscategorie staat het spelen op
de eerste plaats en daarnaast worden de grondbeginselen
van het voetbalspel aangeleerd door onze trainers /
spelbegeleiders. Niet alleen worden er kleine wedstrijdjes
gespeeld, ook is het kat en muisspel erg populair bij deze
doelgroep. Bij het begin van de training wordt hier al om
gevraagd. Er daar gaat het bij deze spelers ook om; doen
wat je leuk vindt. Zo wordt er vaak een trainingsopzet
omgegooid door de roep van de kinderen. En dat is prima.
Na een spel is er ook weer de zin om iets te leren;
dribbelen, schieten, overspelen en andere basisoefeningen.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
De Champions League is voor het seizoen 2015
– 2016 op zoek naar een nieuwe coördinator
Champions League en trainers voor deze
geweldige voetbaltalenten. Dus lijkt het je leuk
om dit in goede banen te leiden of op de trainingsavonden en op de zaterdagochtend deze
voetballers te begeleiden, neem dan contact op
de jeugdcommissie van SC Westervoort. Het
mailadres is jeugdcommissie@scwestervoort.nl.

scwestervoort.nl 

De kinderen zijn snel afgeleid, dus ze moeten continue
aandacht krijgen en bezig gehouden worden. Ze krioelen
om je heen, dus geduld is bij de trainers / spelbegeleiders
erg belangrijk. Het gaat ook niet om winnen, maar vooral
lekker voetballen en alweer uitkijken naar de volgende
wedstrijd. Ze willen namelijk altijd de bal hebben, deze van
anderen afpakken en doelpunten maken. Techniek en
tactiek is bijzaak, dat leren ze wel bij de F-pupillen. Ze
leren omgaan met de bal en omgaan met andere kinderen.
Ook het omgaan met materialen en ze daar
verantwoordelijkheid in geven, is iets wat ze al op jonge
leeftijd kunnen. Voor zichzelf opkomen en het accepteren
van spelregels zijn ook elementen die je terugziet bij de
jongste categorie voetballertjes.
Binnen de groep voetballers zitten ook duidelijke
niveauverschillen. Hier houden de trainers / spelbegeleiders
zoveel mogelijk rekening mee tijdens de trainingen. Er zijn
zesjarigen die meer thuishoren bij de vijfjarigen en
andersom zien we het ook. Op deze manier kan iedereen
op zijn eigen niveau lekker voetballen en plezier beleven.
Ook bij de Champions League is er een echte prijs te
winnen, namelijk de cup met de grote oren. De
najaarscompetitie is net afgesloten en hebben we met Ajax
een nieuwe kampioen in ons midden. Ajax bestaat deze
seizoenshelft uit Maud Otten, Danyo Rutjes, Thomas van
Tilburg en Noah Kampschreur. Goed gedaan en van harte
gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!
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Nieuwjaarsreceptie
Door: Jan

Nieuwjaarsreceptie bij
sportclub
Traditiegetrouw vond op 1 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in het clubhuis. Het was een
gezellige en drukbezochte receptie, die werd opgeluisterd door een muziekband. Tijdens deze receptie
vond een aantal huldigingen en onthullingen plaats.
Commissiekamer
Allereerst was er de
onthulling van een nieuwe
naam voor de commissie
kamer, nl. de “Wim Stevens
Commissiekamer”. Dit
gebeurde in het bijzijn van
twee zoons van Wim Stevens,
Edwin en Marc. Samen met
de voorzitter werd deze
plechtigheid vereeuwigd.

Jeugdcommissie
Later op middag vond de traditionele Nieuwjaarsspeech
plaats. Zoals u in de column van de voorzitter kunt lezen in
deze Ballenvanger is de speech hierin opgenomen. De
voorzitter nam op gepaste wijze afscheid van de twee
matadoren van de jeugdcommissie, Marco Hensen en
Ronald Schoonbeek. Zij werden nog eens uitvoerig bedankt
voor hun vele werk voor de jeugdcommissie en ontvingen
beiden een mooie bos bloemen. Zij hebben voor de jeugd
een stevig fundament neergezet, waarmee hun opvolgers
(7 personen) goed vooruit kunnen.
Jubilarissen
Vervolgens werden de
jubilarissen van dit jaar in
het zonnetje gezet. Na
afloop van de toespraak
werden ze met z´n allen op
de foto gezet. Rinie Weiss
was even zoek, maar is er
apart aan toegevoegd.
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Nieuwjaarsreceptie
Het 250e lid van de Club van 100
De voorzitter van de Club van 100 (Jan Ubing) nam
vervolgens het woord. Hij kondigde het 250e lid van deze
Club aan. Dat was Jan Koers, die zelf zijn bordje mocht
ophangen in het clubhuis op een markante plek boven de
Bar. Hij ontving een mooie bos bloemen en de eerste
paraplu in nieuwe uitvoering.
Hierbij een oproep lid te worden van deze mooie club. Jan:
“Ze heeft al veel voor sportclub gerealiseerd, een lange lijst
van projecten, te lang om hier op te noemen”.
Overdracht nieuw scorebord
Hierna vond de overdracht plaats van het nieuwe
scorebord aan het hoofdbestuur van sportclub. Het
bord werd met de afstandsbediening in gebruik
genomen en vergezeld van vuurwerk met Harrie
Bochoven ingewijd.
Nadien was het nog lang gezellig.
Advertenties

scwestervoort.nl 
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Blikvanger

Bertus Nass
Bertus, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou
nog niet kent!
Ik ben Bertus Nass. Ik ben getrouwd met Hennie en heb
een zoon Michel en een dochter Simone. Michel heeft
gevoetbald en is nu al een aantal jaren leider van het
tweede elftal. Ik heb vroeger zelf ook gevoetbald, maar niet
lang. Niet goed genoeg…
Ik ben inmiddels met pensioen. Naast mijn vrijwilligerswerk
bij Sportclub Westervoort ben ik nog actief als knutselopa
bij mijn kleinzoon op school. Hij heet Tijs en voetbalt in de
F5, natuurlijk bij Sportclub Westervoort.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Toen ik tien jaar was ben ik heel snel naar Jan Volman
(Kiosk) gerend om me daar als lid aan te melden. Eerder
kon ik me niet aanmelden. Inmiddels ben ik 54 jaar
betrokken bij de vereniging. Er zijn maar weinig onderdelen
van de club waar ik me niet voor heb ingezet. Het verliep
allemaal eigenlijk best goed.

we al jaren te bereiken. Hopelijk gaat het dit seizoen
gebeuren. Op moment van schrijven staan we aan kop.
Heb je nog een goed idee of een tip voor onze
vereniging?
Wat meer aandacht verdient, is de rommel die de jongens
laten slingeren op het sportpark. Vooral het kunstgrasveld
ligt overdag vaak vol met troep. Ze verpesten het voor
zichzelf als ze er later niet meer op mogen voetballen.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
Er zijn zo veel goede vrijwilligers. Daar kan ik niet uit
kiezen.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Ik wens iedereen een sportief en gezond 2015 toe!

Op dit moment ben ik leider van het eerste elftal,
wedstrijdsecretaris van de senioren, aanspreekpunt voor
het onderhoud aan de accommodatie, actief lid van de
zondagdienst (hiervoor zoeken we nog mensen),
barmedewerker en onderdeel van de VUT-ploeg die klust en
zorgt dat het sportpark er weer tiptop bij ligt.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Mijn leukste herinnering is het kampioen worden met Rolf
Oostinga. Het was in 1992. Na dat kampioenschap heb ik
twee nachten niet geslapen! Alleen maar gefeest!
Wat betekent Sportclub voor jou?
Bijna alles, volgens Hennie.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik ga gewoon door met wat ik nu doe. Met het eerste elftal
willen we in de derde klasse gaan voetballen. Dat proberen
scwestervoort.nl 
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rob

Campionessss
Het gonssst op het sportpark. Het sssluimert, het sssmeult. Zou het dan toch… ? De derde
klassse? De sssterren staan gunssstig. De ssstand van het eerssste ook. Het werkt aanssstekelijk,
want ook Damesss 1 doet mee…
Sisselspraak van Harrie Potter, mensen! TOVENAARSTAAL!! Perkamentus Scholten zal met zijn
ssstaf eerssst nog flink wat moeten toveren.

Maar kampioenschappen zijn van alle tijden en ook van
alle teams. Er zijn er ook dit seizoen vast weer een paar.
Niet alleen een eerste elftal kan kampioen worden, ook
bijvoorbeeld het 9e of een vijfde vriendenteam kan op
een platte wagen. Dat was ook al in zo in het
scheenbeschermerloze tijdperk. Toen er ook nog geen
Businessclub was en er nog niemand ooit van een
kledingplan had gehoord. Om van kunstgras maar
helemaal te zwijgen.
‘Martin, als we zondag winnen zijn we kampioen. Kom je
ook, dan mag je ook op de foto. Daarna gaan we bier
drinken. ….. Ja, dat weten we wel dat je vanwege die
ingegroeide teennagel het hele seizoen niet bent geweest
(Martin had een nieuwe vriendin, red.), maar je hoort er
wel bij hoor….. Nou en? .. Nee, een extra shirt hebben
we niet maar dan doe je toch gewoon iets gestreepts
aan. In zwart-wit, want we spelen tegen Eldenia.
LACHEN!.. Nou, dan ga je toch gewoon ergens tussen
staan. Achteraan of zo….. Neem je die toch gewoon
mee…..Alleen als er een bosje over is. Ok?’
19 kerels, 1 vriendenteam á la All Stars. Weer of geen
weer: Één voor allen, allen voor één! (Zoals bij de
jaarlijkse barbecue in de tuin van de aanvoerder, waar ze
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met z’n allen voor één kratje zaten ?!) Befaamde
uitstapjes naar CenterParcs De Eemhof, waar dan twee
huisjes werden gehuurd om samen tot diep in de nacht te
drinken en te (voetbal)quizzen. En die ene keer dat ze in
de Ardennen op de Ourthe waren kajakken. Dat was dus
geen uitstapje maar een uitspatting…. Voor de rest wordt
hier over gezwegen want het was een WVHW-weekendje
(Weg Van Het Wijf, red.)
Geen ‘Harry’s Tuincentrum’ op de borst maar de naam
van een bedrijf dat inmiddels allang uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
geschreven. Hero en Nemo heten Ferdinand en Clemens.
Paul is Henny of Henny is Paul. Topscorer was de spits
met een verleden in de A-selectie. Met zijn snelheid en
techniek zette hij iedere verdediging in zijn hemd maar
door zijn werk kon hij geen twee keer in de week trainen.
Zij hadden hem er heel graag bij! Een vaste eigen grens
(‘Ben Buitenspel’) scheelt ook altijd punten. Het werd 9-4
en twee wedstrijden voor het eind van de competitie niet
meer in te halen door de concurrentie. Toupetje af.
De chrysanten waren toen nog niet van ’t Hoekje.
De meeste spelers op deze foto zijn geen lid meer want
ze zijn gestopt of naar Verweg verhuisd. Sommige zijn er
zelfs helemaal niet meer. Er zijn er ook die in omvang
dusdanig toegenomen zijn, dat ze de plek van twee
zouden innemen op een eventuele reüniefoto. Ook toen
ging men al voor elkaar door dik en dun. En om
kampioen te worden heb je natuurlijk ook geluk nodig,
maar met een goede teamgeest, versla je in ieder geval
het degradatiespook. Dat leer je ook in de bossen van
Zeissst….
Door: Rob Gerretzen
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De stelling

Van alle voetballen is er
maar één echt fijne bal en
dat is de Derbystar bal!

Niek Koenders 6e

Jeroen van der Vliet 5e

Volledig mee eens! Ik kan me niet
herinneren dat ik bij Sportclub
Westervoort met een andere bal
gevoetbald heb. Het is een hele fijne
bal!

Ik ben het ermee eens want de meeste
ballen zijn veel te licht omdat ze van
kunststof zijn gemaakt. Het nadeel
hiervan is dat ze veel te veel zwabberen.

Bo Aarns VR2

Als speler van het vijfde maakt de bal
niet zoveel uit. Jongens die een beetje
kunnen “ballen” kunnen dit met iedere
bal. De werkpaarden (zoals Jeroen van
der Vliet) raken de bal toch niet aan en
lopen alleen maar!

Voetballen is al moeilijk zat... Als de bal
maar rond is, maakt het allemaal wat
makkelijker! Ik zeg derbystar, niks mis
mee!

Jasper Pijpers 1e
Over het algemeen vind ik de derbystar
ballen het prettigste om mee te spelen,
al moet ik zeggen dat de Adidas ballen
ook erg fijn zijn. Met Nike ballen heb ik
niet gevoetbald wat ik me kan
herinneren. Het is zo dat als je een bal
op een bepaalde manier raakt er altijd
een zwabber aan kan zitten. Maar al met
al speel ik het liefst met een derbystar
bal.

Martijn Busser 2e
Met het merk derbystar voetballen we
al heel wat jaren en ik heb nooit
problemen gehad met deze bal. Ze zijn
fijn en blijven lang goed. Daarnaast zijn
ze precies goed, niet te zwaar en niet te
licht.

scwestervoort.nl 

Jeroen Wieleman 5e

Joy Bouhuys 3e
De Derbystar bal is bovengemiddeld fijn.
Het zijn kwalitatieve ballen met een
goede toplaag maar ze moeten echter
eerst goed ‘warm’ geschoten worden
voordat ze optimaal zijn. Tot het
moment waarop ze optimaal zijn, is er
meer kracht dan techniek nodig om
bijvoorbeeld een lange pass te geven.
Bij de echte topballen, die ook op de
grote toernooien gebruikt worden, is de
bal al optimaal zonder dat ie een
‘warming up’ nodig heeft.
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vutters

Vutters in Oostenrijk
Aan het einde van de zomer gaan in Oostenrijk de koeien die in de Alpen grazen naar lager gelegen
weidegrond. Dit spektakel is inmiddels uitgegroeid tot een toeristisch evenement, waar een paar
duizend bezoekers op af komen om dit mee te maken. Harrie Bochoven, die hier al jaren komt, vroeg
mij om mee te gaan om dit feest samen met zijn broer Bennie en vriend Appie te vieren. Op
aandringen van mijn zoon Noery, besloot ik mee te gaan. Het zou gaan om een lang weekend in
Westendorf: Hotel Hohe Felsen (foto 1). Harrie kent Petra de eigenaresse heel goed en boekt voor
4 dagen (foto 2).

Reis: donderdag 18 september tot 22 september.
Donderdag 18 september 2014
04.30 uur. Opstaan, douchen, koffie. Verzamelen bij Harrie.
Anneke, de vrouw van Harrie, heeft de koffie al klaar. Nog
gauw even een sigaretje en om 06.00 uur vertrekken voor
een reis van 834 km. Na 3 keer een plas, drink- en eetpauze
en 2 files arriveren we om 15.45 uur in Westendorf, waar
Harrie verwelkomd wordt door Petra met een omhelzing en
de woorden: mein grosser Freund, wie geht’s (woorden die
we nog vaker zullen horen). Na ons eerst te hebben
voorgesteld, de tassen op onze mooie kamers te hebben
gebracht, is het tijd voor een biertje. Zitten we net komen
er 8 Duitsers binnen, en wat denk je? Ja hoor, Harrie kent
ook hier een paar van die gasten. En weer, Harrie mein
grosser Freund, wie geht’s? Nou, samen maar weer een
biertje gedronken. Na een uurtje of iets zegt Harrie, kom,
gaan we even bij Lois hier even verderop (heeft een après
skihut) goeiedag zeggen. Ook daar weer: Harrie wie geht’s,
mein grosser Freund? Weer even een biertje en dan komt
Lois met de schnaps op tafel. Nu zijn we allemaal goed opgevoed en drinken we de glaasjes maar leeg (JAMMIE). Na
een paar glaasjes terug naar ons hotel om een stukje te
eten, een afzakkertje met onze oosterburen en dan naar
bed.
Vrijdag 19 september 2014
Vroeg uit de veren, een lekker ontbijt en dan de omgeving
verkennen. We gaan een stuwdam bezichtigen. Harrie kent
de omgeving wel. De stuwdam hadden ze zeker verplaatst
want waar hij moest zijn, hij was er niet. Maar goed we
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hebben wel een prachtig meer gezien, de Wannsee,
gelegen tussen de gigantische Alpen. Prachtig! ´s Middags
het centrum van Westendorf ingegaan. Restaurant, café,
café, restaurant. Even een paar cafeetjes bezocht en dan
lekker eten bij een hotel met een grote tuin, waar Harrie
natuurlijk ook hier weer de mensen kent. Na het eten
verderop een café bezocht, waar 2 muzikanten, Hans-Peter
en Christiaan, optraden. Ook die kent Harrie weer. Dan
maar op tijd naar bed, want de zaterdag zal een
vermoeiende drukke dag worden. De ouwetjes gaan slapen
en ik drink nog gezellig met mijn Duitse vrienden en Petra
een paar glaasjes.
Zaterdag 20 september 2014
De grote dag. Heerlijk geslapen, alleen mijn andere
kamergenoten hadden last van gesnurk. Heb zelf niks
gehoord (ik sliep). Tegen 09.00 uur hoorde je het lawaai
scwestervoort.nl

vutters
van de aankomende koeien al. Ze werden bijeen gedreven
op een grote wei tegenover ons hotel. Hier worden de
koeien versierd met tooien, die bestaan uit dennentakken,
pluimen, bloemen en uiteraard met koebellen. Hoe groter
de tooi, des te meer melk ze geeft. (foto 3)
Als ze opgetuigd zijn worden ze per boer door de
hoofdstraat van het dorp geleid en gaan naar de grond van
de boerderijen. Als deze honderden koeien door het dorp
zijn gelopen, wil je niet weten hoeveel stront er in de
straten achter blijft. Wij lopen met de optocht mee naar het
centrum alwaar een hele grote feesttent en tal van
eettentjes staan. Er is al volop feest. We gaan de tent
binnen, waar ons muzikale duo optreedt en wij worden
hartelijk begroet met: willkommen, Freunde aus Holland.
We zitten aan een grote lange tafel en drinken en zingen
met de plaatselijke bevolking en toeristen mee op de
gezellige muziek. De koeien zijn inmiddels voorbij, maar het
feest nog lang niet. We gaan nog even verderop kijken,
overal terrasjes met muziek en dans, gezellig. Plotseling
komt de regen met bakken uit de lucht. Schuilen onder de
parasol heeft ook geen zin meer. (foto 4) We nemen maar
een taxi terug naar ons hotel, om daar nog even wat te
nuttigen. Bij de skihut is een bruiloft. Petra zegt dat het een
traditie is om de bruid te kidnappen en als ze dan een
rondje geeft pas weer terug te brengen naar het feest. Dit
is niet tegen dovemansoren gezegd en Harrie en Petra
halen in een golfkarretje de bruid op, onder protest van de
bruidegom. Ze gaat ook spontaan mee en geeft een rondje.
Ze wordt weer keurig naar de bruidegom teruggebracht
(onbeschadigd).

Zondag 21 september 2014
Stralend weer. Door de regenval zijn de straten weer
schoongespoeld. Vandaag speelt op de berg in een
restaurant tegenover ons hotel een Tiroler orkest. We
besluiten om met de kabelbaan te gaan. Lopen is geen
optie: de één heeft kunstknieën, de ander een kunstheup
en het is 1750 meter de berg op. We stappen in een
gondeltje. Bennie en ik hebben nummer 13. Toch goed
boven gekomen. Na een uurtje houden we het echter
alweer voor gezien. Je wordt niet echt vrolijk van die
muziek. Terug naar beneden, zijn we naar een restaurant
gegaan. Onze Duitse vrienden treffen we ook hier weer.
Onder het eten komen de eigenaar en zijn zoontje samen
nog zingen en muziek maken. Fantastisch hoe dit jochie
van een jaar of twaalf accordeon speelt. Een welverdiende
fooi was dan ook wel terecht. ´s Avonds, onder het genot
van een heerlijk diner en een drankje nog even nagepraat
over de afgelopen dagen en hoeveel plezier en gezelligheid
we hadden.
Maandag 22 september 2014
Ontbijt, koffers en tassen pakken. Petra bedanken voor de
gastvrijheid en de goede zorgen, onze Duitse vrienden
goedendag zeggen en dan op weg naar Nederland. Na 2
tussenstops en 2 files, komen we om 17.45 uur weer aan
in ons mooie rustige Westervoort.
Home sweet home.
Harrie, Bennie en Appie, bedankt dat ik er bij
mocht zijn en bedankt voor de gezelligheid.
Hopelijk tot volgend jaar.
Door: Rob Polman
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Uit de historie

Wim Evers (63) beschrijft zichzelf als een impulsief iemand
die zich goed ergens in vastbijten kan; als hij echt iets wil,
krijgt hij het ook voor elkaar. Hij stamt uit een echte
Sportclub-familie. Zijn vader keepte er, hijzelf en zijn zoon
voetbalden er en zijn kleinzoon houdt als voetballer de
traditie vanzelfsprekend in ere. En last but not least: zijn
dochter is momenteel gastvrouw van Sportclub!

Wim Evers
Tijdens het interview met Wim Evers was het
eigenlijk niet nodig om vragen te stellen. Wim is
een goede een gemakkelijke prater met een echt
Sportclub-hart, die door zijn grote en langdurige
betrokkenheid bij Sportclub veel te vertellen heeft.
Daarom moest er noodgedwongen ook een keuze
uit zijn verhalen gemaakt worden.
Uit het interview wordt duidelijk dat hij als
langjarig lid (52!! jaar) en vrijwilliger zijn sporen
meer dan verdiend heeft.
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Evers is zelf als 13-jarige op de Ponderosa begonnen en
mocht daar zaterdagsmiddags en zondags thee brengen.
Zijn vader was in die tijd terreinknecht en verkocht bier,
snacks en snoep. De accommodatie zag er in die tijd ook
wat anders uit dan nu: er waren 2 kleedkamers, verder was
er een hokje voor de scheidsrechter en buiten was een
pomp: inderdaad een groot verschil met tegenwoordig!
Evers heeft zelf lang in het 3e gespeeld en ook een tijd in
het 2e; in die tijd was Clemens Westerhof trainer bij
Sportclub. Als hoogtepunt van zijn voetbalcarrière ziet hij
het feit, dat hij wissel bij het 1e was en toen als invaller
een halve wedstrijd als invaller voor Hans Snelders mocht
spelen.
Daarna speelde hij weer in het 3e, totdat hij zoveel last van
zijn knieën kreeg dat hij moest stoppen. Dat was voor hem
aanleiding om zich meer op organisatorisch gebied voor
Sportclub in te gaan zetten: hij was onder meer betrokken
bij het opzetten van de jeugdcommissie en heeft veel voor
de jeugd georganiseerd. Zo heeft hij voor de D-pupillen een
wedstrijd tegen Feyenoord op Varkenoord geregeld via
Clemens Westerhof.
Daarnaast heeft hij deel uitgemaakt van het hoofdbestuur
en is daarin met tussenpozen in totaal zo’n 22-23 jaar
actief geweest. Technische zaken, PR en het regelen van
zaken m.b.t. de reclameborden vielen o.a. onder zijn
verantwoordelijkheid. Dat betekende natuurlijk ook dat hij
heel veel tijd bij Sportclub doorbracht. Steun van het
thuisfront is dan beslist noodzakelijk, zijn vrouw heeft altijd
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‘Willy Messing en Peter Smits
zouden mondkapjes op moeten
krijgen, want die maken nog meer
lawaai dan de muziek!’
100% achter hem gestaan. Zij was zelf als gastvrouw actief
voor Sportclub, maar is helaas in 2005 overleden. Evers
heeft het als een enorme steun ervaren dat meer dan
500 mensen bij de begrafenis aanwezig waren. Die toen
getoonde saamhorigheid ziet hij als iets dat kenmerkend
voor Sportclub is.
Naast het bestuurswerk is Evers bij Sportclub actief
geweest als leider van de F-pupillen toen zijn zoon daarin
speelde. Hij heeft daarnaast bij alle verbouwingen
meegeholpen en is verder 4 jaar kantinebeheerder
geweest. Bovendien was hij keeperstrainer en ook trainer
van de A1 nadat Gerrit Goossens wegging. Daarna heeft
Evers ook andere verenigingen getraind, o.a. Jonge Kracht
en Sprinkhanen. Verder is hij 15 jaar grensrechter bij het 1e
geweest.
Als één van de hoogtepunten van zijn lidmaatschap van
Sportclub ziet hij het feit, dat hij tot erelid is benoemd. Hij
had die benoeming alleen veel eerder verwacht, geeft hij
kritisch aan, maar “beter laat dan nooit”. Een ander
hoogtepunt is naar zijn mening het feit dat zoveel
vrijwilligers na de brand bij de opbouw hebben geholpen
en zo’n fantastisch resultaat neergezet hebben! Als laatste
hoogtepunt noemt hij de 3 reizen naar het buitenland met
de A-junioren en Gerrit Goossens: 2 reizen gingen naar
Speyer in Duitsland, maar de mooiste reis was naar Verona
in Italië.
Als afsluiting van het interview wil Evers graag met een
knipoog kwijt, dat het voor de oudere mensen prettig zou
zijn als zondags na de wedstrijd de muziek wat zachter zou
staan. En, zoals hij weer met eenzelfde knipoog aangeeft:
“Willy Messing en Peter Smits zouden mondkapjes op
moeten krijgen, want die maken nog meer lawaai dan de
muziek”!
Door: Gert
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Euro-Cup Toernooi
Internationaal jeugdvoetbaltoernooi

Hemelvaart 14-16 mei | Hamont (regio Hasselt)
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7e elftal

Van links naar rechts achter/boven: Geert Siebenheller. (leider), Denny Abbenhuis, Jeffrey Lemein, Mitchell
Smulders (Aanvoerder), Remon Lutje, Kevin Koene, Patrick Siebenheller, Joshua Jansen, Jefrey Visser, Maikel
van Rooijen, Peter van Nugteren, Martin van Rooijen (leider)
Van links naar rechts voor/onder: Russell Boelens, Marc Visser, Erik Vercauteren, Marco Huuskes, Dennis
Siebenheller, Vincent Diepenbroek (Niet onze eigen keeper), Roland Timmers.
Spelers/trainer die niet op de foto staan maar wel lid zijn van het team: Ron van Burik (Trainer), Javerney
scwestervoort.nl
22Burik (Onze eigen keeper), Niels Bakker, Ruben Zieren.
van
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van de voorzitter

voorwoord
Het waren drukke maanden, dat laatste kwartaal
van 2014. Het uitblijven van het in de lucht komen
van de nieuwe verenigingswebsite, met daarin
opgenomen de Webwinkel voor de kledingaanschaf,
leverde (terecht) de nodige kritiek op en een hoop
extra werk en frustratie voor degenen die zich met
de vulling van de webwinkel en de kledingaanschaf
hebben bezig gehouden (Bart Krechting, Rick Smink
en Mirjam Koenen).

Naast het uitblijven van de webwinkel werden wij
geconfronteerd met het feit dat plotsklaps de door de
vereniging gevoerde shirtlijn door kledingmerk Hummel
uit de roulatie werd genomen, zonder enig voorteken of
enige vooraankondiging. Hieraan gekoppeld werden wij
geconfronteerd met forse kwaliteitsgebreken in de
shirtlevering van de afgelopen zomerstop. Vanuit BASN is
de druk richting kledingleverancier fors opgevoerd,
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat alle shirts die
afgelopen zomer zijn uitgeleverd voor rekening van
Hummel worden vervangen in de winterstop. Het nu in
gebruik zijnde Napolishirt wordt vervangen door het shirt
van de Teamlijn, behorende tot de lijn waar ook de
trainingspakken en presentatiepakken uit komen.
In de komende zomerstop sluit de seniorenafdeling aan
op deze nieuwe lijn.
Een hoop inspanningen die zich gelukkig uiteindelijk
hebben geloond.
Tussendoor met zijn allen nog een paar uur
gewerkt.
Ook waren er gelukkig goede ontwikkelingen te melden.
Zo vonden we bestuursuitbreiding in de persoon van
Mirjam Koenen (nog te bekrachtigen in de BASN
jaarvergadering), bestond er een goede samenwerking
tussen de Club van 100 en BASN bij de realisatie van een
mooi nieuw scorebord (met dank aan onze sponsor
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Bordbusters voor het op alle fronten meedenken in het
gehele traject en aan de Club van 100 voor het mogelijk
maken van het geheel) voorzien van bordsponsoring en
waren er weer een aantal successen te noteren op het
vlak van het vinden van bedrijven die de bereidheid
hebben om ons kluppie op enige wijze te sponsoren.
Hiervoor onze dank.
Al met al een goed jaar, 2014, waarin we voor ons gevoel
hebben kunnen realiseren dat er, ondanks de lastige tijd,
een goede basis is ontstaan voor het uitbreiden van de
BASN-activiteiten in de komende jaren.
Onze felicitaties gaan uit naar de teams die
winterkampioenschappen in de wacht hebben gesleept
en naar Heren 1 en Dames 1 met hun behaalde
periodekampioenschap.
Ik spreek namens het BASN bestuur de wens uit dat 2015
voor iedereen sportief gezien, in de privésituatie,
bedrijfsmatig en op het werk, maar bovenal qua
gezondheid een bijzonder mooi jaar mag worden.
Op naar (hopelijk) een aantal kampioenschappen aan het
einde van het seizoen!
Forza Sportclub.

Edwin Peters, voorzitter B.A.S.N.
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“Je gezonde verstand blijven
gebruiken”

Edwin Peters van Parallel Accountants &
Adviseurs B.V. benadrukt het belang van
een reëel verwachtingspatroon
In het kader van interviews met ondernemers,
die sponsor zijn van sportclub, dit keer
aandacht voor Parallel Accountants & Adviseurs
B.V., het bedrijf waarvan BASN-voorzitter
Edwin Peters mede-eigenaar is.
Meer dan dertig jaar ervaring vult de bagage van Edwin
Peters (56). Na zijn opleiding begon hij in 1981 als
administrateur bij een landelijke opererend
schildersbedrijf. Twee jaar later stapte hij als chef de
bureau en juridisch medewerker over naar een groot
advocatenkantoor. Daar specialiseerde hij zich in de
insolventieproblematiek. Insolventieregelingen zijn
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regelingen voor het benoemen van financieel onvermogen
van ondernemingen en particulieren. Het bekendste
voorbeeld van een insolventieregeling is het faillissement.
In 1999 begon Edwin Peters in Westervoort voor zichzelf
met een administratiekantoor. Hij breidde ondertussen zijn
insolventiekennis verder uit en deed ervaring op als
zelfstandig bedrijfsadviseur. Sinds 1 januari 2013 leidt hij
samen met Remco Hageman Parallel Accountants &
Adviseurs. Een dynamisch accountantskantoor, met
vestigingen in Westervoort en Arnhem, dat zich richt op het
midden- en kleinbedrijf (MKB) en vrije beroepsoefenaren.
Remco (42) is accountant (AA) en deed ervaring op bij een
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sponsor

groot internationaal accountantskantoor, waarna hij zich
specialiseerde bij een accountantskantoor dat specifiek
op de zorgbranche is gericht. Veel voorkomende
werkzaamheden zijn het samenstellen van
jaarrekeningen, salarisadministraties, fiscale aangiften en
bedrijfsadvisering. Specialistische kennis is aanwezig van
de zorgbranche (Remco) en insolventieregelingen.
Edwin Peters: “We doen niet alleen ons ding, maar
zorgen met een no-nonsense aanpak ook voor
toegevoegde waarde. Uiteraard staat het belang van de
onderneming en de ondernemer altijd centraal. Typerend
voor ons bedrijf is ook een persoonlijke en open manier
van communiceren.”
De samenwerking met Remco Hageman bevalt uitstekend
en de aanpak van Parallel wordt door steeds meer
klanten gewaardeerd. Als op 1 januari het
administratiekantoor Pema Consultancy in de praktijk
wordt ingevoegd, komt het totaal aantal klanten op een
kleine 250. 7 medewerkers staan dagelijks voor hen klaar.
Edwin: “De naam Parallel is mede gekozen omdat we
samen met onze klanten willen optrekken. Ons motto
sluit daarbij aan: ‘Gelijk op met elkaar’. Ook in tijden dat
het wat minder gaat. Want juist dan hebben ze ons vaak
nodig.”
Edwin Peters, die ook maatschappelijk actief is, benadrukt
het belang van een reëel verwachtingspatroon. “Dan heb
je het eigenlijk gewoon over je gezonde verstand
gebruiken. Wat is je plan en hoe haalbaar is het? Daar
kom je verder mee dan met wilde gedachten die nergens
op zijn gebaseerd.”

Meer informatie: www.parallel.nu
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jeugdfonds

Het BASN jeugdfonds,
voor iedereen!
Sinds seizoen 2013-2014 is de BASN zich meer
gaan richten op de jeugdafdeling van onze
club. Bart Krechting en Rick Smink beheren een
jeugdbudget als bestuursleden van BASN. De
jeugd van Sc Westervoort heeft de toekomst en
dat is één van de belangrijkste redenen om ons
actief te laten zien bij de jeugd. Graag willen
wij over dit budget het één en ander vertellen.
Sinds de invoering van het budget hebben we het nodige
voor onze jeugdteams gedaan. Zo hebben we onder
andere bijgedragen aan het internationale jeugdtoernooi
van de B1 in Spanje afgelopen seizoen, de
techniekkampioenschappen voor de pupillen mede
mogelijk gemaakt en is de gehele D-jeugd naar een
wedstrijd van Vitesse geweest.
Ons initiatief is met name bedoeld voor voetbaltechnische
activiteiten of voor teambuildingsactiviteiten, die
gekoppeld zijn aan een voetbalactiviteit, voor zowel
selectie als niet-selectie teams. Hierbij moet onder andere
gedacht worden aan het organiseren van een
trainersclinic, teamclinic of een teamactiviteit. We
benadrukken dat we slechts financieel faciliterend zijn en
zelf geen activiteiten organiseren. Of de aanvraag nu uit
het D4 komt of uit de B1 maakt voor ons niet uit. Mits
alle geledingen akkoord zijn en een aanvraag past binnen
de kaders willen we graag voorzien in de behoefte.

“Een aanvraag voor sponsoring
door de BASN moet niet
rechtstreeks aan de BASN gesteld
worden, maar gaat altijd via het
hoofdbestuur”
scwestervoort.nl 

Een aanvraag voor sponsoring door de BASN moet niet
rechtstreeks aan de BASN gesteld worden, maar gaat
altijd via het hoofdbestuur. Hiermee willen we voorkomen
dat het hoofdbestuur niet weet waar het jeugdbudget
aan uitgegeven wordt. Onze voorzitter John Kemper is
vaak op de club en dit geldt ook voor onze overige leden
van het hoofdbestuur. Schroom dus niet om deze mensen
aan te schieten. Wanneer het hoofdbestuur een besluit
heeft genomen, zal dit worden doorgegeven aan het
jeugdbestuur, vervolgens komt het bij de BASN terecht.
Deze neemt dan contact op met de aanvrager voor
verdere afhandeling. Natuurlijk zijn we geen
onuitputtelijk fonds en is het geld ook een keer op. Dus
daarom geldt: “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
Zo hebben we dit seizoen al bijgedragen aan de
internationale toernooien van de A1, B1, C1 en C2 en de
Forza FC Utrecht clinic voor de pupillen en zullen we ook
weer bijdragen aan de techniekkampioenschappen voor
de pupillen.
Wij, als BASN, willen graag benadrukken dat aanvragen
voor bijdrage in eten en drinken niet worden
gehonoreerd. Sc Westervoort is een voetbalclub en
daarom dragen we bij in voetbalgerelateerde activiteiten
voor de jeugd.
We hopen dat we hiermee het jeugdbudget op een goede
manier onder de aandacht hebben gebracht bij onze
trainers, leiders of andere teambegeleiders. Mochten er
na het lezen van dit artikel nog vragen zijn dan is er altijd
de mogelijkheid om Bart of Rick aan te spreken.
Door: Rick Smink en Bart Krechting
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KNVB

KNVB haalt EK voor vrouwen
2017 naar Nederland
UEFA heeft begin december bekendgemaakt dat
Nederland het toneel wordt van het EK voor
vrouwen in 2017. Enschede, Breda, Deventer,
Doetinchem, Rotterdam (Het Kasteel), Tilburg en
Utrecht worden de speelsteden. Nijmegen is
reservestad.
Aan het EK doen zestien landen mee en Nederland is als
gastland automatisch geplaatst. Dit betekent dat over een
paar jaar in korte tijd twee eindtoernooien in Nederland
plaatsvinden. Eerder diende de KNVB met succes een bid in
voor het EK 2020 voor mannen, waarvan vier wedstrijden
in Nederland gespeeld zullen worden.
“Het is een prachtig vooruitzicht dat ons elftal straks in
eigen land schittert op het EK”, zegt secretaris-generaal
Bert van Oostveen van de KNVB, die door het bondsbestuur
tot toernooidirecteur is benoemd. “De organisatie van het
EK 2017 onderstreept onze ambitie met het
vrouwenvoetbal. Door de kwalificatie voor het WK 2015 en
het EK 2017 in eigen land gaat het Nederlandse
vrouwenvoetbal mooie jaren tegemoet. Het is fantastisch
dat de speelsteden en stadions daar hun bijdrage aan
leveren.”
Stimulans voor nieuwe generatie
De KNVB gelooft dat het EK 2017 een extra stimulans is
voor de nieuwe generatie. Zowel voor de speelsters in de

breedtesport als in de top. Van Oostveen: “Het
vrouwenvoetbal in Nederland blijft groeien en wordt steeds
populairder. De recente aandacht voor de prachtige
prestatie van het Nederlands vrouwenelftal is daar een
voorbeeld van. Een EK in eigen land zal nog meer meisjes
en vrouwen enthousiast maken voor voetbal. En de
speelsters van Onder 19, die onlangs Europees kampioen
werden, hebben nu een extra stimulans zichzelf in de kijker
te spelen bij bondscoach Roger Reijners.”
Op dit moment zijn er in Nederland 137.525 vrouwelijke
voetballers. Ten opzichte van vorig seizoen is dat een
stijging van 4,23% en over de laatste vijf seizoenen
betekent dat een stijging van ruim 20%. De KNVB streeft
er naar binnen enkele jaren 150.000 voetballende meisjes
en vrouwen in Nederland te hebben.
Wedstrijdschema
Het toernooi zal van 16 juli tot 6 augustus 2017
plaatsvinden. In overleg met UEFA en betrokken partijen
kunnen deze data nog veranderen. De finale wordt in
Enschede gespeeld. De landen in de halve finales trappen
af in Breda en Enschede. Breda, Deventer, Rotterdam en
Tilburg worden het toneel van de kwartfinales. De
openingswedstrijd wordt in Utrecht gespeeld. Behalve in
Enschede worden in al deze steden en in Doetinchem de
groepswedstrijden gespeeld.
Bron: knvb.nl
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Nieuwe competitiestructuur
bij de KNVB
Tijdens de bondsvergadering van de KNVB op 2
december jongstleden is ingestemd met een
nieuwe competitiestructuur en verplichte
promotie/degradatie tussen het betaald voetbal
en amateurvoetbal. Dit betekent dat vanaf het
seizoen 2016/2017 sprake is van een nieuwe
landelijke competitie tussen de Topklasse en
Eerste divisie en verplichte promotie en
degradatie tussen het betaald voetbal en
amateurvoetbal.
De bondsvergadering heeft gekozen voor een
competitiemodel met een Eredivisie, een Eerste divisie, een
nieuwe landelijke competitie, twee Topklassencompetities
en zes Hoofdklassencompetities. Onder de twee hoogste
divisies (Eredivisie en Jupiler League) wordt vanaf het
seizoen 2016/2017 een nieuwe landelijke competitie
toegevoegd onder de werknaam Landelijke divisie. Hierin
zullen achttien clubs uitkomen. Deze teams bestaan na
afloop van de reguliere competitie 2015/2016 uit de
nummers één tot en met zeven van de Topklassen zaterdag
en zondag, aangevuld met vier beloftenteams.
Voor de Landelijke Divisie geldt dat elke club (voorafgaand
aan het seizoen) een voorkeur kan uitspreken voor het
spelen van zijn thuiswedstrijden op zaterdag of zondag.
Zaterdagclubs zullen tegen andere zaterdagclubs uitkomen

op zaterdag en zondagclubs zullen tegen andere zondagclubs
uitkomen op zondag. Zaterdagclubs spelen tegen zondagclubs
op zaterdag om 18.00 uur. Hierbij geldt dat clubs onderling
een ander aanvangstijdstip kunnen overeenkomen, alsmede,
dat kan worden overeengekomen dat zondagclubs op
zaterdag tegen elkaar spelen, mits één en ander tijdig is
gecommuniceerd en van te voren goedgekeurd door de KNVB.
De laagst geklasseerde club na afloop van de reguliere
competitie in de Eerste Divisie degradeert rechtstreeks naar de
Landelijke divisie. De hoogst geklasseerde club na afloop van
de reguliere competitie in de Landelijke Divisie is kampioen
van de Landelijke Divisie en promoveert rechtstreeks naar de
Eerste Divisie.
Ook de overige klassen worden iets aangepast om de
overgang tussen het amateurvoetbal en het betaald voetbal
goed te laten verlopen. Onderdeel van het optimaliseren van
de Nederlandse voetbalpiramide is het invoeren van
licentievoorwaarden voor de vier hoogste landelijke
competities: Eredivisie, Eerste divisie, landelijke competitie en
de Topklassen. Om een natuurlijke doorstroming tussen de
verschillende competities mogelijk te maken, is er in de
gekozen competitiestructuur sprake van een gefaseerd
licentiesysteem.
Door: Joris en knvb.nl
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Uit het archief

In 1967 vraagt SC Westervoort aan de gemeente wat de stand van zaken is m.b.t. het nieuwe
sportcomplex in Westervoort.
Onderstaand kunt de daadkrachtige reactie van de gemeente Westervoort lezen.
GEMEENTE WESTERVOORT.
Aan de
		
		
		

R.K. Sportclub Westervoort
p/a Dhr. W. Krechting
’t Slag 3
Westervoort.

Westervoort 22 maart 1967
Onderwerp: Sportaccommodatie.
Na aanleiding van uw schrijven d.d. 7 maart 1967, inzake nevenvermeld onderwerp, delen wij U het navolgende
mede:
1.	in het thans geldende bestemmingsplan zijn sportvelden opgenomen. Het na de vaststelling van het plan
ingestelde onderzoek op de geschiktheid van de bodem voor sportvelden, gaf echter een nogal negatief
resultaat.
2.	thans wordt in samenwerking met de gemeente Duiven een structuurplan voor de gemeenten Duiven en
Westervoort voorbereid. In dit plan zullen zeker sportvelden worden opgenomen. Het is ons echter thans niet
mogelijk enige mededeling te doen waar deze velden geprojecteerd zullen worden in het nieuwe plan.
3.	wij kunnen u echter wel mededelen, dat het niet in ons voornemen ligt alle activiteiten voor sportvelden op te
schorten tot het structuurplan gereed is.
Wanneer de deskundigen gaan werken aan het plan, dan hebben wij voortijdig een onderzoek laten instellen
naar de geschiktheid als sportveld van die velden, welke daarvoor mogelijk in aanmerking kunnen komen.
4.	Zodra vaststaat waar de sportvelden geprojecteerd zullen worden overwegen wij stappen te ondernemen om
deze gronden van gemeentewege te verwerven. Eén en ander is echter afhankelijk van de goedkeuring van die
instanties, die mede bemoeiing hebben met het tot standkomen van het structuurplan, o.m. het college van
gedeputeerde staten.
5.	Wanneer sportvelden gereed zullen komen, is ook thans moeilijk te zeggen. Dit hangt mede af van de alsdan
beschikbare financiële middelen en de prioriteit van de alsdan noodzakelijk uit te voeren kapitaalswerken.
6.	Tot slot menen wij te moeten opmerken, dat de noodzakelijkheid van sportvelden zowel door de raad als ons
college wordt onderschreven en dat dezerzijds alles in het werk gesteld kan worden deze te realiseren.
Getekend namens Burgemeester en wethouders van Westervoort.
Door: Geurt van der Meij
Bron: Archief S.C. Westervoort
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Voetbaltechniek van 14-jarig
talent bepaalt voetbalcarrière
In samenspraak met het verenigingsbestuur heeft business club BASN sinds vorig jaar meer financiële
middelen beschikbaar gesteld voor de jeugd van Sportclub Westervoort. Dit past bij het vernieuwde
beleid dat de club enige jaren geleden is gaan voeren met betrekking tot de voetbalopleiding van de
jeugdspelers. Dit heeft ertoe geleid dat spelers beter zijn gaan voetballen en in hogere klassen terecht
zijn gekomen. Dat maakt ze echter nog geen profs…
Door de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoek gedaan
naar de ontwikkeling van een groep getalenteerde
voetballers in de loop der tijd. De ontwikkeling van het
talent is enorm belangrijk. Een goede opleiding in de jeugd
is dan ook essentieel. Tijdens het onderzoek zijn 500

getalenteerde spelers tussen hun 10e en 21e levensjaar
gevolgd. Zij speelden op het hoogste niveau van hun
leeftijdscategorie. Er zijn testen uitgevoerd waarbij de
spelers op verschillende manieren moesten sprinten,
dribbelen, ballen moesten passen en controleren.
Het grootste verschil tussen de spelers die het tot
profvoetballer schopten en de spelers die in het
amateurvoetbal eindigden, blijkt te zitten in de snelheid
met de bal aan de voet. De toekomstige profs waren net
iets sneller met alles. Ook de nauwkeurigheid is
onderzocht. Bij een spel met hoge snelheid maakten de
toekomstige profs minder fouten dan de afvallers.
Het is dus erg belangrijk om goed te trainen. De vereniging
doet haar uiterste best om goede trainers aan te stellen en
hun kennis bij te spijkeren als dat nodig is. Daarvoor heeft
Sportclub Westervoort technische coördinatoren in dienst.
Zij moeten zorgdragen voor een goede opleiding binnen de
hogere elftallen in elke leeftijdscategorie. Er wordt overleg
gepleegd met trainers om de trainingen naar een hoger
niveau te tillen.
Uiteindelijk zal dat ook een positieve uitwerking hebben op
de senioren. Nu al zien we dat talenten uit de A1, en soms
zelfs uit de B1, meedoen met de selectie van onze
vereniging. Zij zijn over het algemeen technisch vaardig en
hebben een relatief hoog reactievermogen. Hiermee
vormden zij, tenminste de afgelopen vijf jaren, een
welkome versterking voor de selectie wanneer dat nodig
was.
Door: Joris
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Kampioenen!

SC Westervoort E3 Kampioen
Na vorig jaar de F1 afgesloten te hebben nu een stapje omhoog richting de E. Het team is redelijk gelijk
gebleven en is er met Jorn en Nils een tweetal sterkhouders bijgekomen. De voorbereiding op het seizoen
was goed met een aantal oefenwedstrijden tegen andere E teams van SCW. Daarna werd er op zaterdag
13 september een start gemaakt met de competitie.
Na een mooie overwinning op Eendracht Arnhem E1,
volgden er meerdere victories. Op 25 oktober werd er een
bezoek gebracht aan Arnhemse Boys E6, een geduchte
tegenstander. Ook dit team werd met goed spel op een 4-6
nederlaag getrakteerd. Elke week werd er meer gesproken
over een op handen zijnd kampioenschap. Zowel de spelers
als de trainers/coaches gingen daarin gedegen te werk.
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Deze twee trainers, Rob en Maurice, nemen hun taak zeer
serieus en hebben afgelopen jaar een E-module bij de
KNVB gevolgd voor jeugdtrainers. Zij hebben deze cursus
niet alleen gevolgd, maar zelfs met een erg positief
resultaat afgesloten. Daar ligt natuurlijk de basis van een
goed jeugdteam. En een team is het ook zeker. Er wordt
binnen het team zeer goed samengespeeld en met elkaar
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Kampioenen!

E3 - sc westervoort
omgegaan en dit zie je zowel op als buiten het veld terug.
Het positief coachen is hier een duidelijk voorbeeld van.
Het kampioenschap kon op zaterdag 22 november veilig
worden gesteld. De achtervolgers stonden op vijf punten
achterstand en met nog twee wedstrijden te gaan volstond
een gelijkspel. Maar wat is er mooier dan zonder
puntverlies het seizoen af te sluiten? Tot aan deze datum
zijn er negen overwinningen op rij geboekt en dat is
gedaan door de volgende spelers:
Aanvoerder Toon Stevens is de onverzettelijke centrale
verdediger die altijd rustig is aan de bal, de ruimte goed
voor zich weet te benutten en op sommige momenten mee
opkomt naar voren. Coacht positief, een echte aanvoerder.
Nils de Haan is omgeturnd van middenvelder naar
verdediger. Voert zijn taak altijd goed uit. Is behendig en
zeer balvaardig.
Sascha Rutten is erg balvast, heeft een goede techniek
en een verwoestend schot in zijn benen.
Jorn Lenting is een echte dribbelaar, snel en doelgericht.
Een echte aanvaller.
Quincy Degen heeft een tomeloze inzet, is onvermoeibaar
en voor niets of niemand bang.
Wessel Smits is sterk aan de bal, heeft een goed
overzicht en heeft een strakke pass in zijn benen.
Raya Hoogland is de dribbelkoning van dit team. Hij is
lichtvoetig en makkelijk scorend.
Kaj van Rijsewijk is zeer balvaardig, linksbenig en kan
daarmee ook gemakkelijk uithalen. Scoort regelmatig.
Jens Deenen is als keeper een rots in de branding, heeft
goede reflexen en snelle voortzetting van het spel.
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Met een goede teambespreking in de Bart Weisskamer,
waarbij er gebruik is gemaakt van de nodige ondersteunende
beeldmaterialen, werd de voorbereiding op dit belangrijke
duel aangevangen. Het veld is omzoomd met vele supporters
en ook de gehele jeugdcommissie is aanwezig bij deze
happening. Er stond wel wat extra druk op de wedstrijd, maar
de mannen van de E3 hadden duidelijk hun zinnen gezet op
het binnenhalen van het kampioenschap. De tegenstander
vandaag is RKHVV E5.
Dit team staat op de elfde plaats op de ranglijst, wat bij
sommige spelers al aangeeft dat dit varkentje wel even snel
gewassen zal worden. Niets is echter minder waar. E3 start de
wedstrijd vrij tam, alsof er geen kampioenschap op het spel
staat. De opbouw is goed, maar dat stapje extra wordt niet
echt gedaan. Pas na vijf minuten ontstaat de eerste kans,
maar dit schot wordt gemakkelijk gestopt door de keeper.
Enkele minuten later is het wel raak. Na een goede pass van
Sascha op Wessel, scoort laatstgenoemde vrij gemakkelijk. Zo,
hiermee neemt de spanning wat af bij de spelers. Toch duurt
het weer enige tijd voor de tweede treffer valt. Het is Jorn die
na goed doorzetten gemakkelijk binnenschiet. Kort daarna
maakt Raya nog voor de rust de derde goal. Na de rust wordt
er beter en sneller gecombineerd, maar komen er ook wat
onzorgvuldigheden in het spel. De 4-0 wordt gemaakt door
Quincy en de 5-0 met een vlammend schot door Kaj. Daarna
is het RKHVV die met een verwoestend schot de eretreffer
maakt. Vervolgens zijn het weer de jongens van de E3 die via
Jorn en Quincy de zevenklapper vervolmaken. Het
kampioenschap is een feit! Er wordt gelachen en gezongen en
uiteindelijk, na het aantrekken van het blauwe SCW shirt,
wordt de kampioensschaal uitgereikt door Marco Hensen, de
voorzitter van de jeugdcommissie. Vervolgens wordt de
champagne ontkurkt en kan de platte kar worden beklommen
voor een rondrit door ons mooie dorp. De frietjes met kroket
maken het feestje compleet en nu op naar de 2e klasse!
Alle spelers en trainers/coaches van E3, van harte
gefeliciteerd met dit prachtige kampioenschap!!!
Door: Frank Deenen
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Team in het voetlicht

F5

Door: Jessica de Wit

Wij zijn de F5 van spcl Westervoort. Een heel
leuk, druk elftal met erg goede voetballers.
Ondanks de jonge leeftijd al wel een echt team,
wij als trainers genieten hier erg van en zijn
super trots op onze kanjers.
De inzet is er altijd van alle jongens maar voorop staat is
dat ze veel plezier hebben. Dit is dan ook wat wij het
belangrijkste vinden dat de jongens veel plezier hebben,
want als je plezier hebt, ga je ook goed presteren. Wij zijn
dan ook heel trots op onze mooie behaalde vierde plaats.
Wij gaan dan ook met veel plezier, en 100% inzet door en
gaan knokken voor weer een plaatsje hoger straks. Wij
wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en we zien
elkaar vast snel weer bij sportclub Westervoort. Heel veel
sportieve groeten van de boys van de F5 en trainers Joost
en Jessica.

Namen van links naar rechts van de spelers die nu
nog in ons team spelen:
Jesper, Jessica, Luca, Daan, Falco, Tijs, Stijn (voor Tijs), Joost,
Willem.
De spelers, die niet op de foto staan, zijn Delano en Mik

Wedstrijdverslag

SC Westervoort E6 - Redichem E4
Na een reeks gewonnen wedstrijden van onze
E6 kwam vandaag de koploper van de
competitie Redichem bij ons op bezoek.
Na een wat trage start van SC Westervoort kwam
Redichem op een voorsprong van 2-0. Maar onze toppers
kwamen sterk terug en voerden de druk op wat
resulteerde in een aantal mooie kansen. Wouter maakte
uiteindelijk vlak voor rust ons eerste doelpunt, speelstand
nu 2-1. Onze geweldige dames Feline en Ruth stonden
als een muur de goal te verdedigen, maar mocht deze
toch doorbroken zijn, stond onze keeper Jochem zijn
mannetje.
Wat een ontzettend spannende wedstrijd!
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Beau, Finn en Mees bleven in de 2e helft aanvallen om
door de sterke verdediging van Redichem te breken. Onze
middenvelders Jaden, Ruben en May-Britt probeerden zo
goed mogelijk naar voren te passen, ze zorgden voor een
goede aansluiting tussen aanval en verdediging. Helaas
groeide vlak voor tijd de voorsprong door een wat
ongelukkig doelpunt van Redichem uit naar 3-1, wat ook
gelijk de eindstand was.
Onze kanjers hebben een fantastische wedstrijd gespeeld
en waren een waardige tegenstander van deze koploper.
Ze kunnen met opgeheven hoofd op deze faire wedstrijd
terugkijken.
Door: Carolin (moeder van Ruben)
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Pupil van de week

Door: Jan

Al een fors aantal jaren wordt er vanuit de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) de activiteit
“pupil van de week” georganiseerd tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal.
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.
Hierna een overzicht van de pupillen van de week van de eerste helft van dit seizoen, samen met een eerste elftalspeler
op de foto.

Eerste thuiswedstrijd op zondag
7 september tegen GWVV:
Denjo Rutjes de eerste pupil samen
met Jordie Thijssen op de foto.

Tweede thuiswedstrijd op zondag
21 september tegen HC ´03:
Salvatore Barbagallo op de foto met
Timothy Polman.

Derde thuiswedstrijd op zondag
5 oktober tegen Rijnland:
Cameron Hupje op de foto met Hein
Smink.

Vierde thuiswedstrijd op zondag
26 oktober tegen Angerlo Vooruit:
Jesper Bouwman op de foto met Pelle
Gerretzen.

Vijfde thuiswedstrijd op zondag
23 november tegen Sprinkhanen:
Lynn Bouwman op de foto met Dennis
Koenen.

Zesde thuiswedstrijd op zondag
7 december tegen RKPSC:
Thomas de Haas op de foto met Joey
van Zanten.
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in de schijnwerpers

Robbie
Abbink
Interview met: Robbie Abbink
Geboortedatum: 26.04.1999
Geboorteplaats: Westervoort.
Door: Geurt
Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
Ik ben met mijn 5e jaar meteen lid geworden van Sportclub,
ik weet nog hoe blij ik was toen ik eenmaal lid mocht
worden”.
In welk elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Alle elftallen heb ik doorlopen, zoals de F8, F4, F2, E2, D2,
C2 en nu speel ik in het B2”.
Op welke posities heb je gespeeld en op welke
positie speel je nu?
Robbie begint bij deze vraag meteen te lachen “ik heb altijd
op verdedigende posities gespeeld en nu in de B2 speel ik
als voorstopper en dat vind ik een heerlijke positie”.
Wie zijn op dit moment je trainers en wat vind je
goed aan hen?
“Peter Abbink (mijn vader), Odin Haring, Rik Dorrepaal en
Gandalf Weijers, ze zijn heel consequent maar ik vind de
trainingen ook leuk en afwisselend. Ik vind dat ze heel goed
hun best doen voor het B2.
Wat zijn je beste eigenschappen als speler en als
mens?
“Als speler ben ik een goede mandekker, ik ben fysiek sterk
en kan snel sprinten”. Robbie denkt even na en zegt dan
“als mens ben ik wel een aardige jongen, sportief en ook
redelijk slim”.
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Wat is je mooiste voetbalherinnering tot nu toe?
Robbie hoeft hier niet lang over na te denken en zijn ogen
glimmen van plezier als hij begint te vertellen: “Dat is een
uitwedstrijd bij AZ2000, ik stond als voorstopper maar was
meegelopen met een aanval en op de rand van het zestien
meter gebied, kreeg ik de bal aangespeeld. Ik wist meteen
dat ik die bal goed ging raken. Ik raakte de bal vol en als een
streep vloog hij in de kruising. De keeper heeft hem amper
gezien zo lekker raakte ik die bal”.
Wat is je minste voetbal herinnering tot nu toe?
Heel nadrukkelijk zegt Robbie “Verliezen van AVW is het
allervervelendst, niet dat ik dat vaak heb mee gemaakt maar
scwestervoort.nl
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toch verliezen van die “andere” Westervoortse club is nooit
leuk”.

voetballen gewoon heel erg leuk om te doen en ik ben ook
van plan om heel lang te blijven voetballen”.

Wat is je favoriete voetbalclub en waarom?
“PSV omdat ze het mooiste voetbal spelen en ook omdat
mijn vader voor PSV is net zoals de rest van de familie. Wij
zijn allemaal PSV supporter”.

Wie wordt Kampioen van het seizoen 2014-2015?
Robbie hoeft hier niet over na te denken en zegt dan ook
meteen “PSV”.
Zelfs nadat ik hem er fijntjes op gewezen heb wie de laatste
4 jaren kampioen is geworden is Robbie onvermurwbaar en
blijft bij zijn “PSV”.

Wie is je favoriete voetballer en waarom?
“Philip Cocu heb ik altijd een geweldige voetballer gevonden
ook omdat hij altijd in dienst van het elftal speelde, verder
een rustige man is, maar wel altijd erg gedreven is in het
willen winnen. Dat maakt hem voor mij mijn favoriete
speler”. Robbie kijkt hierbij zeer gedecideerd en dus durf ik
zijn oordeel niet in twijfel te trekken.
Met welke speler zou jij je willen vergelijken?
Robbie heeft er duidelijk zin in want meteen zegt hij “Met
helemaal niemand, ik ben namelijk uniek”.
Eigenlijk heeft Robbie daar gelijk in want elke speler is uniek
en moet kijken naar zijn eigen kwaliteiten.

Wat doe je naast het voetballen?
“Ik ga naar het Thomas à Kempis college, ik zit in het 4e jaar
van de HAVO en verder bezorg ik eenmaal in de week
folders. Ik ben nu 15 jaar en kan ook een ander baantje
gaan zoeken en dat wil ik ook, maar ik vind de Champions
League mee helpen organiseren ook erg leuk en dat is nu
eenmaal op zaterdag”.
Welke dromen heeft Robbie voor zichzelf?
“Ik hoop met iedereen om mij heen gezond, gelukkig en
gewoon een leuk leven te hebben”.

Wat vind jij goed aan SC. Westervoort?
“Er worden veel dingen georganiseerd, ik denk aan het
pupillen weekend of de Sinterklaasviering of de Champions
League voor de hele kleintjes. De Champions League is
ontzettend leuk en ik help daarmee als trainer en het
organiseren ervan”.

Wat doet Robbie over 10 jaar?
“Mischien speel ik dan wel in het 1e elftal en werk ik bij de
brandweer, ambulance dienst of zit ik in het leger”. Op mijn
vraag waarom juist deze beroepen zegt Robbie “Omdat dit
allemaal beroepen zijn waarin je mensen echt kunt helpen
en echt een positief verschil kunt maken”.

Wat kan er verbeterd worden bij SC. Westervoort?
Robbie neemt duidelijk even de tijd voor deze vraag en komt
dan uiteindelijk met het volgende antwoord. “Ik denk dat
het behouden van jeugdspelers heel belangrijk is en dat dit
kan door te blijven werken aan een hoger niveau van
voetballen, zonder de gezelligheid te verliezen. Verder vind ik
het ook belangrijk dat de vele vrijwilligers van Bestuur tot
trainers tot kantinepersoneel tot de onderhoudsploeg
voldoende waardering krijgen. Zonder al die mensen kan SC.
Westervoort niet bestaan”.

Heb je verder nog iets toe te voegen?
“Alleen dat ik al mijn trainers van alle elftallen wil bedanken
voor hun inspanningen om ons jongeren te begeleiden en te
helpen zodat wij kunnen doen wat we het liefst doen en dat
is voetballen bij onze club SC. Westervoort.

Komt Robbie Abbink ooit in het 1e elftal?
“Ja, als je maar hard genoeg traint en jezelf blijft
ontwikkelen dan moet het 1e mogelijk zijn. Gelukkig vind ik
scwestervoort.nl 

“Verder vind ik dat je moet doen
wat je leuk vindt!”
Dit laatste antwoord vond ik heel typerend voor deze
jongeman, een in mijn ogen hele sociale maar ook gedreven
jongen die precies weet wat hij wil, die voor anderen iets wil
en kan betekenen en ook nog eens bereid is daarvoor te
werken. Robbie bedankt voor dit leuke interview.
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babycorner

horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1

Dide Sessink: Ik ben geboren op
22 juli om 21.24 uur. Bij mijn geboorte
woog ik 3260 gram en was ik 50 cm
lang.
Ik ben het zusje van Joep, mijn vader
is Ronnie Sessink en mijn moeder is
Ingrid Sessink-Alink. Papa voetbalt in
het derde elftal!

De komende tijd staat in het teken van vertwijfeling. Je twijfelt of je een
tattoo moet nemen van je trainer. Op je buik. Je partner twijfelt echter
niet.

Waterzak | 20-1 tot 18-2

Neptunus staat aanstaande zondag in de rij. Voor de haphoek. En hij
bestelt heel wat, dus je zal even moeten wachten. Jammer!

Vissen | 19-2 tot 20-3

Aafke Kemper slaapt met haar voetbalschoenen aan. Is het haar geheim?
Je weet het niet.

Ram | 21-3 tot 19-4

Je hebt al een tijdje geen balcontact gehad. Overweeg eens een belletje of
een appje.

Stier | 20-4 tot 20-5

De club overweegt de tribune naar het legendarische trainerstrio van de
C1 te noemen. Echter, ‘de Maarten Cornelissen, Niek Koenders en Walter
Bouwman-tribune’ past niet op het bord. Je hebt ook geen idee voor een
andere naam.

Naam: Mick Hermsen
Papa en Mama: Marc en Marloes
Geboortedatum: 04-04-2014
Gewicht: 3930 gram
Lengte: 53 cm
Mick is een broertje van Cas en
Marc voetbalt in het derde elftal.

Tweelingen | 21-5 tot 20-6

De oudste: Je vraagt je af of je eens een poging moet wagen bij
45 plus. Je doet er verder niets mee.
De jongste: Je vraagt je af of je eens een poging moet wagen bij de
Champions League op zaterdagochtend. Ajax lijkt je wel wat. Je doet er
verder niets mee.

Kreeft | 21-6 tot 22-7

Wanneer Michel Nass een prachtige imitatie van de lokroep van de
citroenkeeltoekan ten gehore brengt, legt de scheids de wedstrijd stil
wegens oerwoudgeluiden. Je zou je team hiervoor kunnen behoeden door
het hem af te raden.

Leeuw | 23-7 tot 22-8

Waarom Roel Grasdijk in de wandelgangen vergeleken wordt met Rob
Penders is nog steeds een raadsel voor je. Wat gesprekjes in de kantine en
een zoektocht door diverse databases leveren niets op. Verspilde moeite.

Maagd | 23-8 tot 22-9

De komende wedstrijd raak je achterin de bal kwijt. Onhandig! Een week
later wordt er door 21 andere spelers, de scheidsrechter, Hans Matser en
twee vlaggenisten nog steeds gezocht.

Weegschaal | 23-9 tot 22-10
(4/3)π x r3

Schorpioen | 23-10 tot 21-11

Dit is Zoë, dochter van René en Céline
Alofs- Holkamp.
Ze is geboren op 7 oktober 2014 om
8.41 uur en dus een echte kermisbaby.
René voetbalt in het derde elftal.
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Je wordt ingespeeld. Man in de rug. ‘Laten vallen! Laten vallen!’ wordt er
geroepen door je medespelers. Je maakt een belachelijke schwalbe op de
middellijn. Typisch voorbeeld van ambigue coaching.

Boogschutter | 22-11 tot 21-12

Na een wedstrijd vind je pardoes een bal in je fietstas. Je kijkt om je heen,
maar ziet slechts een groepje van zo’n 26 mensen in de verte bij de bosjes
staan. Je besluit de bal te houden.
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de derde helft

vruchten
TOMAAT
PRUIM
SLIJMAPPEL
LYCHEE
SWITBONKI
LULO
PAPINO
BAUNO
TAMARILLO
FEIJOA
MOERBEI
NANCE
ZUURZAK
ARAZA

WAMPI
GUAVE
PAWPAW
VIJG
LIJSTERBES
BRAAM
DADEL
PEE
AALBES
OOFT
BABACO
JUJUBE
AKI
KAKI

Ooplossing puzzel:De beste wensen voor allemaal. Oplossing humorfoto: Ronald Schoonbeek
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wij
Frank Wanders, Danny Kampschreur, Remco Hermsen, Ronny Arends, Bob van der Veen,
Dennis Dahm, Martijn Wieleman, Bart de Wijs, Niels den Boer, Frank Arends en de
meiden: Tanja Dahm, Marlies Loos, Rowena Krechting, Hanneke Jacobs, Iris Mientjes,
Marleen Neijenhuis, Avra Bisselink, Sabine Neijenhuis, Debbie Veldink, Femke
Gerritsen, Suzan van Essen en al onze kinderen, inmiddels 21….., dat zijn wij!

“Veertien tieten en acht snikkels, wij zijn De Barbikkels”
Met deze tekst op de borden liepen wij in 1998 onze eerste
echte carnavalsoptocht.
We begonnen in oktober 1997 al met bouwen, anders
waren we bang dat we niet op tijd klaar zouden zijn. We
namen onze intrek op de boerderij van Fietje-BerentzenSteenwinkel. Wat hadden we een lol en wat waren
sommige jongens en meiden eigenlijk handig.
Dat hadden wij vooraf nooit verwacht. Toen we de
donderdag voordat de optocht begon onze, vonden wij,
mooie wagen vervoerden van Fietje naar De Pley ging het
helemaal mis. Met windkracht 6 en 600 half vastgemaakte
schroeven, verdween ons “Barbikkelshuisje” in het weiland.
Met hulp van 20 ouders en 10 “Bierdöpkes” kwam het
uiteindelijk toch nog helemaal goed en gingen we er die
zondag met De Prinsenbeker van Jos Jansen vandoor.
0m 9.00 uur verzamelen bij Wim en Gerda Bosveld, om
11.00uur dronken, om 16.00uur helemaal kapot en om
18.00uur met de beker in de hand op het podium. Zo zag
heel kort onze eerste ervaring met de carnavalsoptocht van
Westervoort eruit.
In de jaren die volgden, ging het bouwen ons wat
gemakkelijker af. De handige sodemieters werden nog
handiger en de mensen die niets bleken te kunnen, gingen
steeds minder in de weg lopen, waardoor het uiteindelijk
een geoliede machine werd.
Zo liepen we als “Smurfen” door de straten van
Westervoort en ging ons onderwerp over het Klooster. De
hele wereld werd mobiel en zo ook onze Femke. Toen
tijdens de vergadering haar mobiele telefoon afging, was
het onderwerp voor het jaar erna snel bepaald: “bellen uut
de cel is verleden tied, alles geet nu via de satelliet”.
Door de verhuizing konden we niet meer bij Fietje bouwen
en gingen we onze basis ergens anders zoeken. Vlakbij, ook
op De Schans stond nog een oude lege schuur. We mochten
hier bouwen, maar moesten dan wel eerst alles opruimen.
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Zo gezegd, zo gedaan. Alles was spik en span, die
maandag zouden we onze wagen er neer zetten. Totdat
het bewuste telefoontje kwam dat de bouwplaats
afgebrand was en tsja, wat doe je dan: je gaat als
zwerver door de optocht. De twee mooiste wagens van
de laatste 16 jaar waren toch wel onze “Toetanchamon”
en “Bokito” gek genoeg wonnen we hier de minste
prijzen mee. Eigenlijk gaat het daar niet om zult u
denken? Nou dat is niet in werkelijkheid zo. Al is het
alleen maar om andere groepen de loef af te steken. Zo
zijn we een aantal jaren geleden onze Linda kwijtgeraakt
aan de concurrent. Helaas koos Linda voor de liefde en
niet voor de bouwvaardigheden.
Na een aantal omzwervingen kwamen we uiteindelijk op
het “Walhalla” van de wagenbouwers terecht, namelijk
De Pley. Hier hebben we hele fijne jaren gekend. Vooral
makkelijk als je met veel groepen bij elkaar kunt bouwen.
Zo kun je veel van elkaar lenen en leren. Dit was goed
terug te zien bij de wagens van De Bierdöpkes, ze zijn
zienderogen vooruit gegaan de laatste jaren.
15 jaar na oprichting, in de optocht van 2014 wonnen we
voor het eerst de “dubbel”.
Zowel de eerste prijs van de wagenbouwers als de
politieke prijs ging naar ons toe, met een wagen die
ontstaan is op onze zoveelste bouwplaats, bij de familie
Lubbers. Een heel mooi gevoel.
Nu in 2015 zijn we letterlijk en figuurlijk flink gegroeid.
We begonnen te vertellen dat we met 15 mensen zijn
begonnen, nu staat het aantal op 21 volwassenen en 21
kinderen, we hebben dus niet stilgezeten.
We wensen u allen een hele mooie carnavalsoptocht toe!
Groeten namens “De Barbikkels”
Debbie Veldink, Tanja Dahm en Frank Arends.
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BASN Leden
Advieskring voor Ondernemers B.V.
Age Time
Appie’s Place
Bibob
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Cébin
Club van 100
Creativ-IT
Drukwerk Planet
Erren Protectie
Faas Audiovisuele Dienstverlening
GvA Gevelwerken
HDR Direct Delivery
Horeca Service Oost
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jupiler / Inbev
Koenen Echte Bakker
La Promenade Restaurant
Liemers Bouw
Liemers Lantaren

Overige sponsors
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
Vredenborg Woonmakelaars
Watd?
West Music
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

Aerofil Zonwering B.V.
Autoglasteam Westervoort
Claasz Coockson
Comafin Franchise B.V.
Gaba Makelaars
Jansen Tractoren
KWD
Makro
Notarissen Swetselaar
NTP Groep
Schoonmaakbedrijf Drost en
Zonen BV
Spiegelfabriek Visser
Van den Brink Onderhoudsbedrijf
Zuivelhoeve Westervoort

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

selectie 2014 | 2015

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)

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

