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colofon

Redactioneel
De winter is voorbij en de voetbalcarrousel draait weer volop.
De foto op de voorzijde en de middenposter zijn beide weer gemaakt
door onze fotograaf Arjen Biere.
Beide foto´s zijn van Dames 2.
De redactie wenst alle teams van sportclub een voorspoedige tweede
helft van de competitie en hopelijk levert dit weer de nodige
kampioenschappen op voor sportclub.

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
In de column, die ik schreef voor de vorige Ballenvanger, heb ik het schrijven van dat artikel
gecombineerd met de nieuwjaarsspeech voor de receptie van 1 januari. Dit is me goed bevallen. Je
spaart tijd en vangt twee vliegen in één klap. Of om het anders uit te drukken: je bent
multifunctioneel bezig. Klinkt wat duurder, maar komt op hetzelfde neer. En omdat er momenteel
allerlei zaken spelen die de aandacht vragen is dit voor mij een uitgelezen kans om die dingen hier
kort onder de aandacht te brengen. Wie meer wil weten kan contact opnemen met het bestuur.

E

én van de belangrijkste beleidskwesties waar
we als bestuur een onderzoeksstart mee
hebben gemaakt is het bij andere
verenigingen kijken hoe zij omgaan met
“verplicht vrijwilligerswerk”. Het blijft een contradictio
in terminis ofwel een tegenstrijdigheid in gebruikte
woorden. (Ook hier weer duur woordgebruik, maar dat
wordt van een voorzitter verwacht heb ik na zo’n twee
en een half jaar in functie eindelijk begrepen. Met
dialec alleen kom je er niet). Vrijwilligerswerk doe je
omdat je het leuk vindt en niet omdat het moet. Dat
klopt, maar als het geld ontbreekt om noodzakelijke
diensten als bijvoorbeeld kantine- en zondagdiensten
of trainers in te kopen kijk je naar alternatieven.
Voornaamste doel: geen contributieverhoging, maar
bovendien blijkt uit het eerste clubbezoek dat de
betrokkenheid bij de betreffende vereniging
vergroot wordt. Maar toegegeven: het
vergt een geweldige organisatie om
één en ander georganiseerd te
krijgen. Wordt dus vervolgd.
Er is daarnaast een clubje gestart
om naar het energiegebruik te
kijken en vooral ook naar
manieren om het
energieverbruik en daarmee
ook de kosten te verlagen.
Weer een andere groep is bezig
gegaan met het opzetten van een
pilot genaamd Steun de club. Dit is een
crowdfunding-methode om voor allerlei zelf
te bepalen doelen geld in te zamelen. De
eerste projecten zijn gericht op het
verkrijgen van geld voor nieuwe
shirtjes voor de Champion Leaguekinderen en voor nieuwe doeltjes.

scwestervoort.nl 

Kijk eens op de website van Steundeclub. Men is
momenteel druk bezig om acties voor te bereiden om dit
onder ieders aandacht te brengen.
Ik wil hier ook nog het vrouwen- en meidenvoetbal
onder de aandacht brengen. Zoals iedereen weet, is dit
één van de snelst groeiende takken van sport. Willen wij
daar als Sportclub adequaat in meegaan, dan zullen we
het zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken om bij ons
te komen en te blijven voetballen. Dat vergt met het oog
op de toekomst het maken van beleidskeuzes, maar ook
het zittend vrouwenbestand mag zeker niet vergeten
worden. Zo zit dames 2 al een poos zonder een vaste
trainer/ coach en dit bevordert begrijpelijkerwijs het
enthousiasme niet echt.
Zo zullen er nog wel dingen zijn die ik vergeten
ben, want het runnen van een voetbalclub blijft
een dynamisch en complex gebeuren.
Wat de grote gemene deler in dit geheel
van bovengenoemde zaken is dat we
constant op zoek zijn naar mensen die
bereid zijn om mee te helpen. Als
bestuur nemen we regelmatig het
voortouw, maar we kunnen niet alles
blijven trekken. We delegeren daarom
daar waar mogelijk, maar blijven
natuurlijk wel ondersteuning bieden.
Vaak zijn er mensen die zeggen: ik wil wel
iets doen, maar het mag niet teveel tijd kosten.
Ook prima! Er is op allerlei manieren een invulling
te geven aan de manier waarop je wat voor de
club kunt betekenen. We doen het uiteindelijk
immers allemaal voor het plezier in de
voetbalsport en Sportclub Westervoort in het
bijzonder. We horen graag van je.
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algemeen

Sc. Westervoort maakt haar dromen
waar met crowdfunding: Steundeclub
Sc. Westervoort is in november 2014 gestart met haar
eerste crowdfundingscampagne om trainingsdoeltjes en
shirts voor de kinderen van de Champions League
gefinancierd te krijgen. Omdat het steeds moeilijker is
voor Sportclub om de wensen binnen de vereniging met
bestaande middelen te financieren heeft het bestuur
gezocht naar een nieuwe manier om inkomsten te
genereren. In het online crowdfunding platform
Steundeclub.nl is deze methode nu hopelijk gevonden.
Sportclub hoopt binnen een aantal weken voldoende
donaties te hebben om haar eerste crowdfunding project
met succes af te ronden. Doneren kan via
scwestervoort.steundeclub.nl

Het idee is om op korte termijn te proberen een aantal
mensen te mobiliseren die samen acties willen
organiseren om zo het doneren te stimuleren. Ideeën zijn
er genoeg, zoals een voetgolfdag, penalty schieten, foto’s
maken en nog veel meer. Maar er moeten ook mensen zijn
die samen met het bestuur het voortouw gaan nemen om
dit te realiseren. Dus hierbij een dringende oproep: meld je
aan en help mee dromen waar te maken!!
Crowdfunding is een manier om een project te financieren
en tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij
een groot publiek te creëren. Steundeclub.nl is er specifiek
voor sportverenigingen en wij maken dankbaar gebruik
van hun kennis en ondersteuning om onze doelen te
realiseren.
Meer informatie kun je krijgen bij het bestuur
(John Kemper) of Koen de Wijs.

Vrijwilligersavond
zaterdag 11 april
aanvang 20:00 uur
6
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Meidenvoetbal

Staand van Links naar Rechts: Patrick Gal, Kelsey Limburg, Bo Erdhuisen, Eefje Neijman, Dominique Neyndorff, Bo
van Rijsewijk, Tessa Vloemans, Romy Gal, Bianca Gal.
Zittend van links naar rechts: Luna Pieplenbosch, Juliette de Waij, Merel Groeneweg, Micha Fransen, Trijntje Smits
Op de foto ontbreken speelster Omayma Azzaimoun en leider Pieter Groeneweg.

Meidenvoetbal bij SC Westervoort:
de start van een nieuw team
Na de winterstop was het dan eindelijk zo ver:
er is weer een meidenteam bij SC Westervoort.
Na koortsachtig overleg met de speelsters is er
besloten om een meidenteam in te schrijven in
de 1e klasse.
Onder de bezielende leiding van Patrick en Bianca Gal,
Chloë Berendsen, Kelsey Limburg en Pieter Groeneweg zijn
de 12 meiden enthousiast begonnen. De eerste wedstrijden
werden met ruime cijfers gewonnen: tegen DVV haalden de
meiden maar liefst met 19 – 0 het eindsignaal. Dit seizoen
wordt er nog een 7 tegen 7 competitie gespeeld, maar het is
zeker de bedoeling om voor volgend jaar een volwaardig
meidenelftal de wei in te sturen.
scwestervoort.nl 

Ook tijdens de trainingsavonden is het fanatisme van de
meiden legendarisch: ze kunnen niet wachten om te
beginnen en balen er van als ze moeten stoppen. Heel
Westervoort weet inmiddels dat Sportclub weer een
meidenteam heeft. Op de trainingsavonden halen de
meiden elkaar door het hele dorp op om als groep het
trainingscomplex te betreden.
Vanzelfsprekend zijn er altijd meer enthousiaste
meiden nodig. Mocht je nu iemand kennen die ook
graag komt voetballen in een meidenteam, laat dit dan
weten aan de jeugdcommissie of kom een keer kijken.
De meiden trainen op maandag en donderdag van
19:00 tot 20:00 uur.
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Uitgelicht

Tips voor de voetbalvader
Papa’s opgelet. Dit stukje is voor jullie, omdat wij
bij Sportclub Westervoort een gezellige sfeer
kennen en deze ook willen behouden. Sinds 2012
wordt door de KNVB extra aandacht besteed aan
respect op en rond het voetbalveld. Volgens velen
heeft het te maken met opvoeding. Hieronder
volgen zes tips van Leendert Kamsteeg die je een
nog betere voetbalvader maken.

ze dan een complimentje en wijs ze op de dingen die ze
goed deden. Zijn ze niet tevreden over hun eigen spel,
vertel ze dan dat het heus niet zo slecht ging en hoe ze
het in het vervolg beter kunnen doen. Belonen hoeft
uiteraard niet altijd in de vorm van snoepgoed: een
compliment werkt soms nog beter. Als je ze bij een 1-0
overwinning trakteert op een zakje snoep, is het niet
vreemd dat ze dit ook aan je komen vragen bij een nog
ruimere overwinning.

1 Belonen
2 Motiveren
Op een voetbalvereniging lopen veel leeftijdsgenoten rond
Een goede voetbalvader beloont zijn zoon of dochter niet
van je kind(eren). Dit kan een positief effect hebben op de
alleen bij winst, maar ook na een gelijkspel of nederlaag.
algemene ontwikkeling. Het kind motiveren om te gaan
Niet iedereen kan even goed voetballen en vooral bij
trainen is goed voor de sociale interactie en de dagelijkse
kinderen staat plezier voorop. Laat dit als vader ook
beweging. Meer vriendjes zorgen voor meer plezier en
duidelijk merken. Beloon hem of haar dan ook op basis
vertrouwen.
van inzet: zie je dat ze er alles aan hebben gedaan, geef

8

scwestervoort.nl

Algemeen
3 Aanwezigheid
Ieder kind wil dat zijn vader trots op hem kan zijn. Laat dit
na de wedstrijd dan ook blijken, ook al ging lang niet alles
goed. Het gaat wat ver om bij iedere training aanwezig te
zijn, maar door de aanwezigheid van één van de ouders
krijgt het kind een boost. Het weet dat het gezien wordt
door zijn vader en ook dat zorgt voor vertrouwen.
Afwezigheid kan het plezier in de sport sterk verminderen
op jonge leeftijd.

Aan de zijlijn

4 Ontwikkelen
Op een voetbalveld worden fouten gemaakt: ook door je
zoon of dochter. Dat is helemaal niet erg, want zonder
fouten ontwikkelt je kind zichzelf niet. Het is dan ook
belangrijk dat je kind(eren) foutjes mag/mogen maken.
Het is van belang dat het kind niet met een slecht gevoel
van het veld afstapt, laat staan met je in de auto mee naar
huis rijdt. Benadruk daarom de positieve dingen: ook
tegenslagen moet een kind kunnen verwerken en daarin
heb je als vader een essentiële rol.

Het verhaal is jullie waarschijnlijk wel bekend dat
meerdere malen de consequenties van de staking voor
sc Westervoort zijn veranderd. Uiteindelijk moest sc
Westervoort met een 0-1 achterstand nog drie minuten
uitvoetballen tegen de mannen uit Nieuw-Dijk. Op 18
januari jl, een hele koude druilerige zondagmiddag en
tijdens het gezellige snerttoernooi, moest heren 1
aantreden tegen de Sprinkhanen voor de laatste drie
minuten.

5 Oefenen
Merk je dat je kind(eren) plezier heeft/hebben in het
spelletje, ga dan af en toe een balletje trappen in je vrije
tijd. Probeer het kind nieuwe trucs bij te leren en laat hem
of haar op jonge leeftijd vooral doen wat hij/zij leuk vindt.
Zet het kind vooral niet op doel als hij gek is op het maken
van doelpunten. Anderzijds geldt: als je kind het
fantastisch vindt om te duiken, ben jij degene die gaat
proberen te scoren. Laat het kind bepalen wat hij het liefst
met je gaat doen. Dit versterkt het plezier.
6 Reflecteer
Bedenk tijdens het bezoeken van een wedstrijd van je kind
altijd dat je een voorbeeldfunctie hebt. Hoe fanatiek je
ook bent en hoe graag je wilt dat er een overwinning over
de streep wordt getrokken: het kind krijgt dit vaak mee in
het veld. Voorkom negatieve aanmoedigingen als het
stimuleren van tackles, het niet uittrappen van de bal bij
een blessure van de tegenstander of gevloek langs de
zijlijn. Dit alles creëert een sportievere en vooral veiligere
sportomgeving voor het kind.

Op zondag 23 november jl. werd de wedtrijd
tussen sc Westervoort 1 en de Sprinkhanen 1 in
de 87ste minuut gestaakt doordat de
Sprinkhanen het er niet mee eens waren dat de
scheidsrechter een doelpunt wilde afkeuren (dat
hij overigens in eerste instantie had
goedgekeurd).

Het publiek was in groten getale gekomen, al was het
koud en kon het publiek niet verwachten warm te
worden van die drie minuutjes voetbal. Sc Westervoort
leek er nog geloof in te hebben om er in elk geval nog
een punt uit te slepen en ze begonnen meteen vol op
de aanval met vijf spitsen. Dit resulteerde in een paar
grote kansen voor sc Westervoort, helaas zonder
doelpunt. Uiteindelijk dropen zowel het publiek als de
spelers af zonder een punt of punten gepakt te
hebben.
Tevergeefs hebben de auteurs nog contact gezocht met
de spelers voor commentaar. Echter zelfs de
aanvoerder was niet bereikbaar voor commentaar over
deze toestanden…
Kortom een hoop ellende waarbij dames 1 de trainers
van de Sprinkhanen hebben geprobeerd terug te laten
krabbelen, wat helaas niet lukte. Van geldboete naar
een 1-1 stand waar uiteindelijk geen verandering meer
in kwam.
Door: Amanda, Anne en Laura

Door: Joris
scwestervoort.nl 
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De blikvanger

Yvonne Schoonbeek
Yvonne, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou
nog niet kent!
Ik ben Yvonne Schoonbeek-Arends, geboren op 11
december 1961 te Arnhem. Sinds 1982 woon ik samen
met Ronald Schoonbeek in Westervoort. We hebben twee
zoons, Frank en Jordy, die inmiddels niet meer thuis
wonen.
Ik heb zelf niet in clubverband gevoetbald, omdat dit in
mijn jeugd nog vooral een jongensding was. Ik heb wel
veel in het park gevoetbald met de jongens uit de buurt
en was ook veel op de voetbalvelden in Zuid Arnhem te
vinden omdat mijn broer daar keeper was. Je kunt me een
liefhebster van voetbal noemen. Ik ben al sinds jaar en
dag fan van “Vitas” en te vinden in het stadion bij de
thuiswedstrijden.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Ik ben bij Sportclub Westervoort terecht gekomen via mijn
toenmalige buurman, Benny Jansen. Dat was een echte
Sportclub Westervoort man. Toen Frank net was geboren
hing hij een vaantje van Sportclub aan de wieg. Sinds
Frank eindelijk besloot om te gaan voetballen, in 1994,
ben ik betrokken bij de vereniging. Daarvoor was hij een
fanatiek atletiekjongetje, tot verdriet van Ronald.
Vanaf het begin tot nu heb ik veel aan de zijlijn gestaan
bij wedstrijden van onze jongens. Ook bij de wedstrijden
van de teams die de jongens als jeugdcoach begeleidden.
De hele zaterdag was voor Sportclub Westervoort. Verder
hielp ik de jeugdactiviteitencommissie (JAC) bij
evenementen zoals het Sinterklaasfeest, het Kickoffweekend, enzovoorts. Ik ben daarnaast ook gastvrouw
op de zaterdag in de commissiekamer.
Sinds het begin, in 1994, was Sportclub thuis een dagelijks
ding. Vooral omdat Ronald direct werd gebombardeerd tot
trainer van het E6 en dit daarna ook heeft doorgezet bij
de teams van Jordy. Er waren dus vele voetbaldiscussies
tijdens het eten! Later werden de jongens zelf ook trainer
van jeugdteams. Het voetbal was al wat de klok sloeg en
vaak “mocht” ik helpen.
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“Ik ben al sinds jaar en dag fan
van “Vitas” en te vinden in het
stadion bij de thuiswedstrijden.”

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Sinterklaasfeesten, de voorbereiding, lol onderling en
vooral de gespannen gezichtjes van de kinderen. Ook
vergeet ik de ondeugende Jelle Jansen nooit meer.
Ook het als ouder meegaan naar het jeugdtoernooi in
Valkenswaard was een leuke herinnering. Met een aantal
ouders zaten we gezellig bij elkaar in stacaravans op een
camping.
scwestervoort.nl

Historie

Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub Westervoort staat voor een leuke periode in ons
leven, waar veel energie in is gestoken door het hele
gezin.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Op dit moment zeker niet.
Heb je nog een goed idee of een tip voor onze vereniging?
Jazeker. De commissiekamer is de eerste ontvangst voor
de gasten en scheidsrechters. Het ziet er nog niet echt
gezellig uit, dus wat aankleding kan deze kamer wel
gebruiken.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
Eigenlijk mogen alle vrijwilligers wel in het zonnetje
worden gezet. Zonder deze mensen hebben we geen
Sportclub Westervoort. Als ik dan toch iemand moet
noemen, dan is het Willem van Bussel. Een bescheiden
man die enorm veel doet voor de club en altijd op een
positieve manier. Tegenwoordig is hij naast coördinator en
begeleider van het G-voetbal ook coördinator van de
senioren van onze vereniging.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Sportclub is een echte dorpsclub waar het gezellig is en
dat moet zeker zo blijven. Laten we elkaar waarderen en
respecteren. Het is en blijft een hobby en dus
ONTSPANNING!
Door: Joris

V.l.n.r.: Edwin Grob, Edwin Stevens en Arno
Hoogveld

Het moet niet
gekker worden
Velen zullen ongetwijfeld Markplaats.nl kennen.
Edwin Grob werd in de jaren 80 getransfereerd
van sportclub Westervoort naar Duiven.
Toentertijd ging een schok door het Dorp en dat niet
alleen: een heuse koelkast ter waarde van 300 gulden
en twee paar voetbalschoenen per seizoen waren in
het vooruitzicht gesteld.
Hij heeft echter slechts één paar schoenen mogen
ontvangen.
Edwin probeert nu alsnog zijn tweede paar
voetbalschoenen te bemachtigen.
Hij heeft daarvoor zelfs zijn dierbare portretfoto, toen
geplaatst in de plaatselijke pers, via Marktplaats.nl
ingezet om door middel van ruil alsnog zijn twee paar
voetbalschoenen te kunnen ontvangen.
Door: Frans Brink

scwestervoort.nl 
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Team in het voetlicht - D1

Team in het voetlicht - D1
Het is vrijdagavond, een uur of half tien. Je ouders sturen je naar bed want morgen moet je weer vroeg
op. ‘Maar het is weekend!’. ‘Ja, maar je kunt morgen niet uitslapen, je moet voetballen’ is de reactie.
Nadat je het nog even hebt weten te rekken vertrek je met enige tegenzin naar boven, pak je misschien je
voetbaltas in, en kruip je in bed.
Zaterdagochtend, tegen tienen. Na een snel ontbijt zet
je snel je voetbaltas achterop de fiets en trap je richting
het sportpark. Het is zover, je gaat weer een wedstrijd
tegemoet met de D1 van Sportclub.
Zo zal het ongeveer gaan bij de jongens en meisje uit
ons team. Na een lange schoolweek, met soms lange
dagen met veel huiswerk, is het tijd voor ontspanning.
Tijd voor het leukste spelletje ter wereld, voetbal!
En leuk hebben we het! We hebben een mooie groep
waarbinnen over het algemeen een goede sfeer heerst.
Da’s maar goed ook want we hebben het zwaar in de
eerste klasse. Vorig jaar handhaafde de vorige lichting
zich met hangen en wurgen in deze klasse. Aan ons de
schone taak om ook dit jaar het hoofd weer boven
water te houden.
Wedstrijden waarin we onze opponent in onze greep
hebben zijn schaars en worden afgewisseld met potjes
waarbij we veel achter onze tegenstander aan moeten
lopen. Dat is niet altijd leuk maar we zijn ervan
overtuigd dat je een betere voetballer wordt van het

spelen tegen grote weerstand. Zo is menig prof groot
geworden;-) We zijn er om te leren, betere voetballers te
worden.
Ons team herbergt een aantal fraaie voetballers.
Sommigen hebben nu al meer techniek in hun grote teen
dan de trainers bij elkaar. Anderen hebben zo’n
ongelooflijke drive dat je ze na een uur voetballen drie
keer moet zeggen dat de wedstrijd toch echt is afgelopen.
En wat te denken van de jongedame in ons midden, die
onlangs twee trainingen heeft gevolgd bij de meisjes
onder 12 op uitnodiging van de KNVB. Apetrots zijn we!
Zo heeft een ieder zijn specifieke kwaliteiten waarmee we
elkaar aanvullen. Spelers herkennen dat ook steeds beter
van elkaar en denken mee over het spelletje.
We hopen dat we in de twee seizoenshelft nog leuke
wedstrijden gaan spelen waarbij we de nodige punten
binnenharken. U kunt ons daarbij helpen door te (blijven)
komen kijken en onze spelers aan te moedigen. Alvast
bedankt voor de support!
Sportieve groet, Anne, Marc, René en Ronnie
Van Links naar rechts:
Achterste rij: Kader René van Haveren,
leider - Anne de Gelder, leider - Marc
Willemsen, trainer coach - Ronnie Vink,
trainer coach
Middelste rij: Daphne van den Brink, Inti
van Haveren, Jari Huuskes, Mike Dahles,
Damion Willemsen, Tom de Jong, Sjeng
Laarakker, Chris de Gelder
Voorste rij: Lars Grob, Thomas de Keizer,
Joost de Gelder, Julian Mes, Gilles Vink,
Mart Smit

scwestervoort.nl 
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De Vrijwilligers van het kwartaal

In de rubriek de Vrijwilliger, elk kwartaal een interview met twee vrijwilligers bij
sc. Westervoort. Soms bekend, maar vaak ook de onbekende krachten achter onze
voetbalclub. Waarom zijn ze vrijwilliger geworden, wat maakt het zo leuk om als
vrijwilliger bij de club aan de slag te gaan en wat krijgen ze daarvoor terug?
In deze editie interviewen we Jacco Kemperman en Gerrit van der Laan, zij trainen samen
de C2. Echter zijn ze beide ook nog op andere manier actief binnen sc Westervoort.

Verderop in deze Ballenvanger het interview met Gerrit van der Laan.
Naam: Jacco Kemperman
Woonplaats: Westervoort
Werk?
Medewerker Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
Wat zijn je hobby’s?
Golfen, tennis, voetbal en tijdens feesten weten jullie mij
wel te vinden.
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Eerlijk, betrouwbaar, eigenwijs, egoïstisch (als het mij
goed gaat, gaat het anderen ook goed) en sportief.
Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen?
Zoals iedereen, vroeger opgegeven door mijn ouders.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij sc. Westervoort?
Als je kunt, moet je ook iets terug doen voor de club, een
vereniging draait immers op vrijwilligers.
Hoe lang ben je al actief bij sc. Westervoort?
Sinds mijn zesde ongeveer, maar ben er wel even tussenuit
geweest.
Welk vrijwilligerswerk doe je?
Ik train op dinsdag vrouwen 2 en op donderdag samen
met Gerrit en Kees de C2.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
Drie jaar.
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Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger
actief?
Dinsdag en donderdag, en als ik kan ook op de zaterdag
en zondag, maar dat is vaak lastig.
Hoeveel uur steek je er per week in?
Uren weet ik niet, maar op mijn fiets naar het werk ben ik
al wel bezig om de trainingsoefeningen voor te bereiden.
Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere
dagelijkse bezigheden?
Ik ben er toch om zelf te trainen, dus het kost mij geen
moeite.
Voetbal je zelf ook nog?
Ja, in het 5de en bij de groep veteranen genoemd VaV
(Voor altijd Vrienden).
Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk?
Proberen de spelers/speelster op de training met
afwisselende oefenstof iets bij te brengen en daar ook iets
van terug te zien in de wedstrijd. Overigens voel ik mij niet
echt een trainer, in mijn ogen moet een trainer zelf ook
goed kunnen voetballen om zo iets over te kunnen
brengen. Alles wat ik doe is gejat van anderen door te
luisteren en praten met mensen die er wel verstand van
hebben (dank je Rammie).
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt
meegemaakt tijdens het uitvoeren van je
vrijwilligerswerk?
Het plezier van de dames uit vrouwen 2 rond de
scwestervoort.nl

jacco kemperman
Sinterklaas, de dropjes van de Action voor en na de
wedstrijd van het 5e en dat de spelers van de C2 altijd
raden welk fruit ik nu weer bij me heb.
Wat krijg je er zelf voor terug?
De waardering van de spelers/speelsters.
Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk?
Alleen door de teams.
Op welke manier voel je je gewaardeerd?
De reacties van de meiden, voor, tijdens en na de training
doen me altijd wel goed, er zit veel humor in (met name
dat ik Linn/Lan en Aaf/Eef nog altijd door elkaar haal).
Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen
sc. Westervoort?
Ja, alleen de teams waar mensen in spelen waar ik iets
mee heb.
Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Meer aandacht voor de dames mag wel, als dit zo
doorgaat ben ik bang voor de toekomst van het
vrouwenvoetbal bij Sc Westervoort.
Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar
geweest?
Nee, dat hoeft ook niet. Ik sta nooit zo graag op de
voorgrond, laat mij maar gewoon mijn ding doen. Het is
ook geen wedstrijd, je moet dit zelf willen doen en ik krijg
elke keer al de eerste prijs als ik met die meiden getraind
heb!
Wat maakt sc. Westervoort zo leuk om er als vrijwilliger te werken?
Het gaat mij niet om de club, maar ik vind dat ieder elftal
recht heeft op een trainer (of in mijn geval, iets wat op
een trainer lijkt).

hobby wil ik niet teveel gebonden zijn, ik wil namelijk zelf
bedenken, welke leuke dingen ik ga doen.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
sc. Westervoort?
Natuurlijk is het eerste elftal het vlaggenschip, maar de
club bestaat uit meer teams.
Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het
zeggen had bij sc. Westervoort?
Dat is niets voor mij. Je mag blij zijn dat er mensen in het
bestuur willen gaan zitten, je doet het in de ogen van de
rest toch nooit goed.
Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Omdat de vereniging niet zonder vrijwilligers kan.
Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om vrijwilliger te worden?
Dat hoeft de club niet te doen, zoiets moet vanuit de
mensen zelf komen.
Wat wil je tot slot nog kwijt?
Dat het 5e elftal dit jaar zijn 10-jarig jubileum heeft en dat
we het damesvoetbal er weer bovenop krijgen door een
goed plan, gesteund door het bestuur en de TC.

Tijdens het druk klaar maken van deze Ballenvanger zijn er
nieuwe ontwikkelingen geweest m.b.t. het
vrouwenvoetbal (want zo dien je het te benoemen). Na
een dringend verzoek richting de TC zijn er diverse
gesprekken gevoerd met de trainer van VR1 Dennis
Kitaman, de TC, Marco Willems en mij om te kijken naar
de toekomst van het vrouwenvoetbal. De uitkomst hiervan
heeft geresulteerd in een positief advies van het bestuur,
contractverlenging van Dennis, het aanstellen van Stef
Kool als trainer van VR2 en het aanleveren van een
beleidsplan voor het Vrouwen - meisjesvoetbal
Sc Westervoort door Dennis.

Wat zou je nog meer bij sc. Westervoort willen
doen?
Je kunt mij altijd vragen voor projecten, maar door mijn
scwestervoort.nl 
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rob

…van dien.
Waar is dit? In een restaurant op de Korenmarkt in Arnhem, denk ik. Door de ruiten heen zie je
nog half de lichtreclame van de panden aan de overzijde. In het midden, naast het Coca Cola-logo,
is AVIV en OARMA leesbaar, hetgeen doet vermoeden dat de overbuurman TEL AVIV SHOARMA
heet. Links aan de overkant zit vermoedelijk de hapsalon Pyramide. De twee felle autolichten die
in de ruit zichtbaar zijn, lijken afkomstig van een aanstormende Ford Fiësta die aanstonds de pui
gaat trotseren om een ramkraak te plegen (die twee aan het raam weten nog van niets…), maar
dat is gelukkig niet zo. Het is het flitslicht van de fotograaf, dat weerspiegeld wordt. De fotograaf
is niet de zesde persoon aan tafel (er staat geen lege stoel!) maar een ober die gevraagd werd dit
tafereel vast te leggen.

Waar kijken we naar? We zien een tafel met vieren
Heren en een Dame. Blauwe broek en blauwe trui. De
snor speelde ooit tijdens de pauze van een
zaalvoetbaltoernooi in Zevenaar op de tribune een
Duitse peuter van pakweg anderhalf jaar oud, een
voetbal maat 5 (70 cm in omtrek , red.) door de Duitse
beentjes. Beentjes van circa 30 centimeter, gehuld in
platte lakschoentjes, dikke maillot en luier. Een erg volle
luier. Hoewel dit dus gewoon theoretisch onmogelijk is,
lukte het hem toch. Hij zit nu bij de TC. En de NS.
Daarnaast de huidige voorzitter in zijn jonge jaren. Toen
gezegend met een groot spelinzicht en loopvermogen.
En een dito mond. De man in het midden is een huidige
shirtsponsor. Op de borstkas op deze foto, kan V&D
voluit geschreven worden. In hoofdletters en allemaal
keurig naast elkaar. De vierde man op de foto probeert
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van het moment van onoplettendheid vanwege het
poseren te profiteren, door stiekem iets van het bord van
de Dame te pakken. Niemand let op hem, dus pik in dat
stukje Cordon Bleu. Met uitzondering van de twee witte
schaaltjes met groente is er niet veel vegetarisch. De
Dame is Dien.
Waar gaat dit over? De Heren zijn op dat moment allen
actief voetballer bij Sportclub Westervoort en hebben als
zelfbenoemd Comité der Wijze Mannen besloten dat de
Dame voor dat seizoen de titel ‘Supporter van het Jaar’
mag dragen. Deze eervolle prijs reiken zij jaarlijks rond
kermistijd uit. In de tuin van de uitverkorene wordt dan
op een avond een laken met letters gehangen en wordt
aansluitend gezamenlijk alcohol genuttigd. En hij/ zij
wordt door de Heren een keer meegenomen voor een
etentje; waarvan hier het bewijs. Het is een blijk van
waardering voor de onvoorwaardelijke steun die men
aan het 1e elftal geeft. Steun die toen nog gewoon
bestond uit het roepen van ‘Hup Westervoort’ en ‘Kom
op, jongens!’. Van vóór de tijd dat de neogotische
fontein in Giesbeek het moest ontgelden of er
straalbezopen tegen zeikkant van de kerk in het
historische centrum van Loil behoorde te worden
gepiest. Ze worden schaars de echte supporters. Je ziet
er sowieso op zondagmiddag steeds minder langs de
Naederhuyselijn. Vanwege het betaalkanaal, de
seizoenkaart van Vitas of wat dan ook. Met alle
gevolgen…
Door: Rob
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De stelling

De NOS moet sportverslaggever
Bert Maalderink vervangen

Boy Bisschoff

René Berendsen

Bert heeft altijd unieke uitspraken en
(aparte) humor. Zijn persconferenties
met bondscoaches zijn legendarisch. Hij
blijft wel vaak te veel doorzeuren over
bepaalde dingen. Maar dat is wel wat
de kijkers willen weten. Als het lukt, is
hij een held en anders de schlemiel. Dus
ik zeg, niet vervangen.

Mee eens, omdat hij toch steeds van
hetzelfde ‘uitkraamt’. Waar ik me vooral
aan irriteer, zijn de persconferenties bij
het Nederlands elftal. Het lijkt erop dat
hij alleen maar wil scoren zonder echte
journalistieke vragen te stellen. Nieuw
bloed is dus nodig.

Jan Koers

Gert Zwilling

Ik vind, dat Bert Maalderink in loop van
de laatste jaren veranderd is in zijn stijl
van interviewen. Toen hij in het begin
vaak Louis van Gaal interviewde, liep hij
nog wel eens tegen een boze van Gaal
aan met zijn vaak arrogante en irritante
antwoorden: Ben ik nou zo slim of ben
jij nou zo dom o.i.d.
Later heeft hij zich, denk ik daardoor,
een wat zorgvuldiger en voorzichtiger
wijze van interviewen aangemeten.
Hij formuleert meestal een eigen
mening, waarbij hij aan de sporter
(voetbal en schaatsen) of aan een
trainer vraagt: Vind jij dat ook?
Je went aan zijn manier van
verslaggeving en van mij hoeft hij
daarom niet te worden vervangen.

Maalderink heeft een heel eigen, soms
wat `zuigende” manier van interviewen.
Het is nooit saai en hij weet zijn
gesprekspartners vrijwel altijd te
prikkelen, met name Louis van Gaal.
Veel mensen hebben een hekel aan hem,
maar ik vind zijn stijl (meestal) erg leuk
en verfrissend. Hij mag wat mij betreft
zeker blijven!

scwestervoort.nl 
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Uit de historie

Wout Hermsen is sinds 1986 leider en aanvoerder van het
zaterdag veteranenteam. Typerend voor hem is het
antwoord op de vraag, waarom hij leider geworden is: ”Er
was op een gegeven moment geen leider meer, iemand
moest toen de verantwoordelijkheid nemen”. Het team
speelt nu geen wedstrijden meer, maar traint alleen nog.
Het is vooral een hechte vriendengroep, waar ook de
vrouwen deel van uitmaken en actief bij betrokken zijn.
Wout is een verwoed muziekverzamelaar en filmliefhebber
en bezit een grote collectie CD’s en DVD’s. Hij bezoekt ook
vaker concerten en heeft een brede smaak wat muziek
betreft: vooral muziek uit de jaren ’60 en ’70 vindt hij
mooi, wat genres betreft waardeert hij o.a. blues en metal
rock.

Wout Hermsen
Wout Hermsen karakteriseert zichzelf als een
rustige, sociale en bescheiden man. Die
beschrijving getuigt volgens de redactie van
zelfkennis, zoals ook uit het onderstaande
interview blijkt. Wars van franje en borstklopperij
beantwoordt Wout op een bedachtzame, leuke en
vriendelijke manier de gestelde vragen. Naast
rustig en bescheiden ziet hij zichzelf ook in
meerdere opzichten als een alternatieveling: zijn
kleding bijvoorbeeld wijkt af van
standaardpatronen.
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Hij is sinds 1961 lid van Sportclub en bovendien ook nog
steeds actief als keeper in het 2e zaterdagteam. Met dat
team speelt Wout Hermsen competitie en hij is daarmee
als 66-jarige de oudste actieve speler bij Sportclub!
Vroeger voetbalde hij, maar door problemen met zijn knie
is hij gaan keepen.
Iemand die al zo lang lid is, heeft haast vanzelfsprekend
ook nog andere functies binnen de club vervuld. Wout
vormt daarop geen uitzondering en is onder meer
scheidsrechter geweest, heeft het elftal van één van zijn
zoons getraind, heeft 7-8 jaar achter de bar gestaan en is
lang (van 1986 tot 2002-2003) als redactielid van de
Ballenvanger actief geweest. Sterker nog, een tijd lang
heeft hij de Ballenvanger zelfs alleen gerund en bovendien
ook nog bezorgd bij de leden! De reden daarvoor: op dat
moment was er weinig animo bij anderen om actief te
worden. En inderdaad: iemand moet toch de
verantwoordelijkheid nemen!

scwestervoort.nl

“De saamhorigheid en
vriendschap is kenmerkend
voor sportclub”
Als je al zo lang lid van een club bent, voel je je daar
natuurlijk thuis. Wout Hermsen geeft aan vooral de
saamhorigheid en vriendschap als kenmerkend voor
Sportclub te ervaren, waarbij iedereen elkaar kent. Als
een goed voorbeeld voor die vriendschap ziet hij het
jaarlijkse uitje met het veteranenteam, waarbij de
vrouwen natuurlijk ook van de partij zijn. Ook wordt
iedereen uitgenodigd voor feesten en bruiloften.
Als hoogtepunt tijdens zijn lidmaatschap beschouwt hij
de diverse met het veteranenelftal behaalde
kampioenschappen, als dieptepunt ziet hij het
overlijden van zijn broer “Stone” en van Herbert Max.
Over het algemeen is Wout tevreden over de
ontwikkelingen bij Sportclub, hij vindt dat de zaken
goed voor elkaar zijn. Met name de VUT-ploeg is daar
een mooi voorbeeld van. Ook de uitbreiding van de
velden met een kunstgrasveld hoort daarbij, hoewel hij
zelf het spelen op kunstgras niets vindt. Wat sportieve
ambities betreft vindt hij het een goede zaak om als
club promotie naar de 3e klasse na te streven, maar dat
moet niet ten koste van alles gaan.
Als afsluiting van het interview roept Wout Hermsen de
leden van Sportclub op de Ballenvanger te lezen en bij
die oproep sluit de redactie zich natuurlijk graag aan!
Door: Gert

scwestervoort.nl 
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De Vrijwilligers van het kwartaal
In de rubriek de Vrijwilliger, elk kwartaal een interview met twee vrijwilligers bij
sc. Westervoort. Soms bekend, maar vaak ook de onbekende krachten achter onze
voetbalclub. Waarom zijn ze vrijwilliger geworden, wat maakt het zo leuk om als
vrijwilliger bij de club aan de slag te gaan en wat krijgen ze daarvoor terug?
In deze editie interviewen we Jacco Kemperman en Gerrit van der Laan, zij trainen samen
de C2. Echter zijn ze beide ook nog op andere manier actief binnen sc Westervoort.

Naam: Gerrit van der Laan
Leeftijd: 47 jaar

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Huidige trainer van de C2 en zo nu en dan draai ik
bardienst.

Woonplaats: Westervoort
Kinderen?
Twee zoons van 14 en 11 jaar oud.
Werk?
Servicedesk medewerker
Wat zijn je hobby’s?
Voetbal en biljarten.
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Sociaal, aardig en behulpzaam.
Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen?
Robin, mijn oudste zoon wilde graag voetballen, via
kennissen is Sc. Westervoort mij aanbevolen.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij
sc. Westervoort?
Als ouder ging ik altijd mee naar trainingen en
wedstrijden en dan kun je net zo goed een handje helpen.
Hoe lang ben je al actief bij sc. Westervoort?
Een jaar of acht.

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
De bardiensten sinds kort en trainer/leider ben ik sinds
ongeveer zes jaar.
Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger
actief?
Dinsdag en donderdagavond, en op de zaterdag en
zondag.
Hoeveel uur steek je er per week in?
Gemiddeld wel tussen de 10 en 15 uur.
Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere
dagelijkse bezigheden?
Goed plannen.
Heb je zelf gevoetbald?
Ja, tot mijn 27e. Door hardnekkige knieproblemen moeten
stoppen.
Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk?
De passie voor het voetballen en als je van een team een
hecht team kan maken.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Waardering.

20

scwestervoort.nl

gerrit van der laan

Tegenstanders,
scheidsrechter en
supporters bedanken

Dus je voelt je gewaardeerd voor je
vrijwilligerswerk?
Ja.
Op welke manier voel je je gewaardeerd?
Als een team een leuk seizoen heeft gehad.
Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen
sc. Westervoort?
Ja, de C1 en het eerste elftal en als het zo uitkomt ook
andere elftallen.
Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar
geweest?
Nee.

België

Wat maakt sc. Westervoort zo leuk om er als vrijwilliger te werken?
De sfeer en de gemoedelijkheid.
Wat zou je nog meer bij sc Westervoort willen
doen?
Ik vind het zo wel even genoeg.
Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Het is nuttige tijdsbesteding, je bent onder de mensen en
het is een gezellige club.

Euro-Cup Toernooi
Internationaal jeugdvoetbaltoernooi

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om vrijwilliger te worden?
Blijven uitstralen een ‘normale’ voetbalclub te zijn, zonder
kapsones, maar wel vooruitstrevend blijven.
Hemelvaart 14-16 mei | Hamont (regio Hasselt)

Door: Amanda

scwestervoort.nl 
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Bovenste rij v.l.n.r.: Jacyntha Wouters, Linn Pennings, Eva Kemper, Jorinde van Broekhoven, Laura Wijnveen,
Kelsey Limburg, Leidster; Astrid Verheijen
Onderste rij v.l.n.r.: Vera v.d. Putten, Sanne Wagenaar, Christel v.d. Born, Vera Achterkamp, Saskia Kemperman,
LanLan Zhang, Bo Aarns
Afwezig op de foto: Sabine Koers, Julia Boss en Daisy Gorel
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van de voorzitter

voorwoord
Het is weer voorjaar en de tweede helft van het
seizoen 2014/2015 is alweer in volle gang. De
winterperiode stond in het teken van onrust rondom
de kleding. Helaas hebben wij noodgedwongen de
sportstichting SESN moeten adviseren de
overeenkomst met Sport 2000 Remon Sport te
ontbinden.

In de vorige editie meldde ik nog het tot stand komen van
een deal met Hummel inzake de vervanging van de
volledige shirtlijn. Deze deal heeft forse vertraging
opgelopen, doordat Sport 200 Remon Sport
noodgedwongen haar deuren heeft moeten sluiten en wij
na de opzegging van de overeenkomst door SESN op
zoek moesten naar een nieuwe detaillist, die de
bereidheid heeft om met BASN een B2B overeenkomst te
sluiten.
Dit is uiteindelijk eind februari naar volle tevredenheid
gelukt. BASN heeft een sponsorovereenkomst gesloten
met Hummel en Intersport Luising te Zevenaar.
Hierover, en over de kleding in zijn algemeenheid, meer
verderop in deze Ballenvanger.
Door de lange onduidelijkheid over de voortgang heeft
ook het online gaan van de webwinkel (wederom)
vertraging opgelopen en stonden een paar gesloten
kledingsponsorovereenkomsten op losse schroeven.
Gelukkig hebben onze sponsors JanJansen Bouwkundig
Adviseurs, BIBOB Academie (beiden tassen A1 en B1),
Bordbusters (vervanging shirts A2) en Zalencentrum
Wieleman (volledige kleding dames 1) begrip getoond
voor de ontwikkelingen die zich buiten onze invloed
voltrokken en zijn zij bereid gebleken de vertraging te
accepteren en de overeenkomsten in stand te laten.
Hiervoor onze dank. Wel zijn er een tweetal
overeenkomsten met bereidwillige ouders voor
trainingspakken voor E/F jeugd verloren gegaan door de
lange impasse. Onze excuses aan de ouders dat e.e.a. niet
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tijdig gerealiseerd kon worden. Wij hadden het graag
anders voor jullie geregeld.
Naast de perikelen rondom de kleding heeft BASN in
januari haar tweede jaarvergadering gehouden. Op deze
goed bezochte en informatieve bijeenkomst, afgesloten
met een “cursus” trombone spelen voor de BASN leden,
verzorgd door onze eigen Jos Jansen met zijn ludieke
seminar “ik verkoop lucht”, is de te voeren beleidslijn
voor de komende jaren besproken. De vergadering is
tevens bezocht door het hoofdbestuur van
SC Westervoort, het bestuur van SESN en het bestuur van
de Club van 100, zodat alle besturen van het reilen en
zeilen binnen BASN op de hoogte zijn gebracht. De
eerstkomende netwerkbijeenkomst van BASN zal zijn op
17 juni a.s., dames/heren sponsors noteer dit alvast in
jullie agenda.
Op naar een goede seizoensafsluiting. Wij wensen als
BASN bestuur, mede namens onze leden, alle teams die in
de race zijn voor een kampioenschap veel succes, en
hopen natuurlijk op een mooi seizoeneinde voor ons
vlaggenschip, dat op het moment van schrijven van dit
stukje fier bovenaan de ranglijst van de 4e klasse D prijkt.
Veel voetbalplezier allemaal!
Edwin Peters, voorzitter B.A.S.N.
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‘Ondernemer van het Jaar’ Eric Heijting
van Bordbusters sponsor van Sportclub
Westervoort
Innovatief en oog voor het sociale belang. Dat waren voor de jury van de verkiezing ‘Westervoortse
Ondernemer van het Jaar’ de belangrijkste redenen Eric Heijting uit te roepen tot winnaar. Met zijn
bedrijf Bordbusters is Westervoorter Eric Heijting lid van de Business Associates Sportpark
Naederhuyse (BASN), de sponsorclub van Sportclub Westervoort.
Leuk om zo’n verkiezing te winnen?
Eric Heijting: “Ja, zeker weten. Eervol en goed voor je
naamsbekendheid.”
Wat is Bordbusters voor bedrijf?
“We zijn in 1999 begonnen met mobiele reclameborden.
Die verplaatsbare borden op een betonnen voet.
Inmiddels hebben we daar een vijftal varianten van,
maar zijn we ook uitgegroeid tot een full service
reclamebedrijf, met name voor buitenpresentaties. We
doen alles op dat gebied en hebben zelfs een speciale
constructieafdeling voor zuilen, wanden en
lichtreclames.”
Met hoeveel mensen draaien jullie de tent?
“Een man of 45 tegenwoordig. Met de groei is ook het
werkgebied steeds groter geworden. Sowieso heel
Nederland, maar voor sommige opdrachtgevers gaan we
ook over de grens. Voor Stichting De Upside van Down
bijvoorbeeld, die zich inzet voor kinderen met het
syndroom van Down, plaatsen we binnenkort een
expositie in Dublin. Ook in België, Duitsland en Engeland
staan al de nodige borden van ons.”
Bij veel sportclubs hangt een reclamebord van
Bordbusters. Is dat een bewuste strategie?
“Het heeft meer te maken met het feit dat we veel
reclameborden leveren. Clubs vragen dan standaard of
de leverancier ook een bord wil afnemen en meestal
doen we dat. Ik schat dat wel bij zo’n zeventig clubs in
de regio een bord van ons hangt.”
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‘Bij wel zeventig clubs in de regio
hangt een bord van ons’
scwestervoort.nl

Sponsorinterview

Als lid van de BASN heeft u een zakelijke binding
met Sportclub Westervoort. Is er ook een
persoonlijke band?
“In ieder geval speelt één van mijn zoons er. Al moet ik
er gelijk bij zeggen dat een andere zoon bij AVW’66
voetbalt.”
Leg eens uit.
“Waar je vrienden spelen, daar wil jij ook spelen. Zo
werkt het. Ik ben trouwens ook lid van de sponsorclub
van AVW.”
Heeft u zelf een voorkeur?
“Oei, dat is een gewetensvraag. Nee, ik heb geen
voorkeur. Het zijn beide leuke clubs. Mijn indruk is dat bij
AVW de prestatie iets belangrijker is en dat Sportclub
Westervoort meer een gezellige familieclub is.”
Gewoon samengaan, klaar. Toch?
“Zo werkt dat niet. Je bent van de ene of van de andere
club. Dat zie ik in Huissen, waar ik mijn bedrijf heb, ook.
Daar heb je de ‘blauwen’, RKHVV, en de ‘rooien’, Jonge
Kracht. Geloof maar niet dat die twee ooit fuseren.”
Meer informatie: www.bordbusters.nl
Door: Daan Appels, de Reus´ Communicatie &
Publiciteit

scwestervoort.nl 
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“Ik verkoop Lucht, muziek
maken is topsport!”
Op maandag 19 januari 2015 werd de tweede
ledenvergadering van BASN gehouden in zaal
Wieleman. Onder het genot van lekkere hapjes
werd de vergadering om 18.30 uur door de
voorzitter geopend.
Het was een constructieve en vlotte vergadering, waarin
een aantal voor sportclub goede zaken werd behandeld
en een nieuw lid van bestuur (Mirjam Koenen) definitief
door de ledenvergadering werd aangenomen. Zij houdt
zich specifiek bezig met de kleding van de
sportclubteams en de kledingwebshop.
De avond werd na de vergadering zoals gebruikelijk
afgesloten met een activiteit voor de BASN-leden.
Dit keer viel de keus op een optreden voor bedrijven van
Jos Jansen samen met zijn pianist Cor Knegjens onder de
titel: “Ik verkoop Lucht”, muziek maken is topsport!”.
Echter ging dit optreden bijna mis, doordat pianist Cor
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Tweede ledenvergadering van BASN

Kengjens geveld werd door griep en dus niet kon komen.
Te elfder ure wist Jos nog een vervanger te regelen in de
persoon van de talentvolle 17-jarige Jetse de Jong uit
Zevenaar.
Het werd een spetterend optreden, waarbij enkele BASNleden hun kunsten op de bastrombone mochten vertonen,
nadat Jos haarfijn had uitgelegd hoe je zo´n instrument
moet bespelen. Zo kwamen Ries Kniest, John Kemper en
Edwin Peters aan bod. Het publiek mocht uiteindelijk
samen met de twee artiesten bepalen wie de

bastrombone het best bespeelde. De winnaar werd met
algemene stemmen Ries Kniest, die uit handen van Jos
een lekker bierpakket aangeboden kreeg.
Hij mocht dan ook met het slotnummer, hoe kan het
anders, witte broek en blauwe trui, meespelen.
Het was al met al een geslaagde en gezellige avond,
blijkens de vele reacties.
Door: Jan

Advertentie

scwestervoort.nl 
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Sponsorinterview

Westervoorter Jan Koenen
van Boeketterie ’t Hoekje in
Duiven over Sportclub
Jan Koenen van Boeketterie ’t Hoekje in Duiven
voetbalde zelf bij Sportclub Westervoort en nu
spelen zijn zonen Dennis (1e elftal) en Sam (C1)
er. Zijn dochter Sabine heeft er ook gespeeld,
maar is inmiddels gestopt. Met zijn bedrijf is
Jan Koenen ook sponsor en dus lid van de
Business Associates Sportpark Naederhuyse
(BASN). Sportclub is voor hem ‘een gezellige
club waar niks moet en alles mag’.
Hij begon zijn werkende leven bij tuindersbedrijven in
Loo en Huissen en raakte na verloop van tijd verzeild in
de bloemenhandel. In 1984 begon Jan Koenen bij
Bloemenkiosk ‘De Stek’ in Arnhem, die hij in 2003
overnam van zijn werkgever. In 2008 kwam daar
Boeketterie ’t Hoekje in Duiven bij. Inmiddels heeft hij
‘Arnhem’ verkocht en richt hij zich samen met zijn vrouw
Wendy volledig op de zaak in Duiven.

‘Een club waar niks moet en
alles mag’

Jan Koenen: “Mede als gevolg van de crisis raakte in
Arnhem de loop eruit. Bloemen zijn toch een luxeproduct.
Ook het parkeerbeleid in Arnhem speelde een grote rol.
Vroeger kon je de auto naast de kiosk parkeren en even
gauw een bloemetje halen. Nu is dat ondenkbaar en
mensen gaan niet speciaal voor een bloemetje de stad in.”

in Duiven. De naam is niet toevallig gekozen. De
bloemenzaak zit op een ‘hoekje’ in winkelcentrum De
Elshofpassage. Jan: “De plek is perfect. Bezoekers van
het winkelcentrum kunnen ons niet missen. Mensen
denken dan toch: ‘kom, ik neem een bloemetje mee’.
Bloemen brengen sfeer, warmte en gezelligheid in huis.”

In Duiven heeft Jan Koenen veel minder last van de crisis.
“Misschien omdat daar veel tweeverdieners wonen en
omdat we met de zaak in een winkelcentrum zitten. Wat
je ook ziet is een omslag van grote boeketten naar leuke,
kleine, betaalbare boeketten. In Duiven hebben we daar
een zekere naam mee opgebouwd.”

Sinds hij zelfstandig ondernemer is sponsort Jan Koenen
Sportclub Westervoort met een reclamebord,
naamsvermelding op de website en een advertentie in
dit blad. Jan: “En als er bloemen nodig zijn lever ik die
natuurlijk. Bij kampioenschappen, periodetitels, voor de
‘Man of the Match’ en bij andere gelegenheden. Zo
helpen we elkaar.”

Bloemen, planten en aanverwante artikelen verkopen
Jan Koenen en zijn medewerkers in Boeketterie ’t Hoekje

scwestervoort.nl 

Meer informatie: www.boeketteriehethoekje.nl.
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Kleding- en tassponsoring
(update) en kledingplan/
kleding aanschaf
Te dragen kleding in wedstrijdverband:
De regels luiden nu als volgt:
- Kleding die door SC Westervoort leden wordt gedragen
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 meerjarenovereenkomst mee gesloten
hebben: Intersport Luising, Griethsestraat 7, 6901 GR
Zevenaar.
- 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.
Kledingplan:
-	Kleding met een SC Westervoort logo is gedurende de
gebruiksduur altijd eigendom van de Sportstichting
SESN, die ze in gebruik geeft aan de vereniging. Shirts,
broekjes en sokken (t/m juni 2015) vallen onder het
kledingplan en worden door de vereniging
gefinancierd vanuit de contributie opbrengsten
(vervanging eens per 3 jaar). In de jaarvergadering
van november 2013 van SC Westervoort is besloten
dat de sokken i.v.m. een hogere vervangingsfrequentie
dan de rest van het tenue uit het kledingplan gaan na
de eerstkomende vervangingsronde. Voor de jeugd
was dit de zomerstop 14/15, voor de senioren wordt
dit de zomerstop 15/16.
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Dit houdt in dat sokken bij de persoon moeten blijven en
niet meer in de teambags achter blijven (voor het geval
dit al aan de orde was) om centraal gewassen te
worden. De vervangingsronde voor de tenues van de
seniorenelftallen vindt plaats in de komende zomerstop.
Die sokken zitten nog in het kledingplan. Alle sokken die
hierna vervangen moeten worden, komen voor eigen
rekening. Bij de jeugd is dit inmiddels het geval, hier was
de vervangingsronde afgelopen zomerstop. De sokken
dienen te worden besteld bij BASN, over de exacte
werkwijze wordt nog gecommuniceerd. Zelf
aangeschafte sokken worden uiteraard persoonlijk
eigendom.
Overige kleding:
-	In kaderkleding wordt door de vereniging voorzien
waar zij dit noodzakelijk acht, het eigendom ligt bij de
sportstichting. Kaderkleding maakt geen deel uit van
het kledingplan. Aan kaderkleding wordt een
waarborgregeling gekoppeld.
-	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, tenzij door het team zelf bekostigd zonder
sponsoruiting. 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 en zijn eigendom van de
sportstichting (m.u.v. zelf aangeschafte kleding).

scwestervoort.nl

Kleding- en tassponsoring

ook de looptijd van de overeenkomst opgesteld indien
het sponsoritem wordt aangebracht op de bestaande
shirts.

Wanneer een ouder voor zijn /haar kind, of een individueel
lid een tas of trainingspak wil aanschaffen, kan dat 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. De wijze van
aanschaf wordt nog gecommuniceerd.
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 € 150,00 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
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Bedrukkingen:
Ook m.b.t. de bedrukking hebben wij een
meerjarenovereenkomst gesloten met een sponsor. Die
sponsort 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 met wie de overeenkomst is gesloten. We
kunnen niets met verzoeken om de bedrukking ergens
anders te laten plaatsvinden, 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.
Gewijzigde relatie kledingleverancier:
Er is ingaande 1-7-2015 door de sportstichting SESN een
nieuwe 5-jarige overeenkomst gesloten met kledingmerk
Hummel. Hummel levert uit via Intersport Luising te
Zevenaar, met welk bedrijf BASN een
sponsorovereenkomst heeft gesloten. Bestellingen
worden in beginsel wekelijks iedere donderdag door de
drukker afgehaald in Zevenaar en daarna verwerkt.
Zodra de webwinkel operationeel is zullen de leden
worden geïnformeerd over de bestellingmethodiek.
Leden kunnen voor informatie ook terecht bij Mirjam
Koenen via het mailadres kleding@scwestervoort.nl
Door: Bestuur BASN
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Trainingskamp Sc Westervoort 1
een succes!
Sc Westervoort 1, bestuursleden en enkele
sponsoren van van de BASN verzamelden zich
op donderdagavond 8 januari in het clubhuis
om af te reizen naar Side (Turkije). Dit voor een
5-daags trainingskamp.
Na een reis van ongeveer 9 uur, inclusief een 3 uur
durende stop in Istanbul, arriveerden de mannen van
Pim Scholten in het Orange Palace hotel in Side. Een
prima hotel vlak aan het Turkse strand.
Vele spelers hebben het trainingskamp al eerder
meegemaakt. Maar voor Pim Scholten en Danny
Kampschreur was dit de vuurdoop. De technische staf
koos voor een andere aanpak dan de afgelopen jaren.
Dit was direct terug te zien in de vrijdagavond
bijeenkomst. Een seizoensevaluatie over de eerste
competitiehelft. Wat opviel was dat er naast de nodige
complimenten over de positie op de ranglijst ook ruimte
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was voor kritiek en verbeterpunten. Geen “welles-nietes
spelletje”, nee gewoon zeggen, waar het op stond.
Vanuit deze gezamenlijke evaluatie volgde de rest van het
trainingskamp de individuele gesprekken. Iets wat in de
jaren daarvoor niet aan bod was gekomen.
Natuurlijk werd er niet alleen maar gepraat. Er werd ook
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Trainingskamp in turkije

gevoetbald. Trainingen op vrijdag en zaterdag waar
duidelijk gekozen werd om te oefenen op spelhervattingen
en op afjagen/opbouw. Belangrijk voor de tweede
seizoenshelft, want de puntjes moeten op de “i” worden
gezet om de promotie te bewerkstelligen.
Zondag trad Sc Westervoort 1 aan tegen Erokspor. Een
leerzame wedstrijd waarin de Turkse tegenstander liet zien
een maatje te groot te zijn voor onze mannen. In het
eerste half uur van de wedstrijd lukte het Westervoort om
weinig weg te geven en zelf af en toe een kans te creëren.
Daarna was het de beurt aan Erokspor die de wedstrijd
steeds meer naar zich toe trok. De conditioneel sterkere
tegenstander liep door goed voetbal uit naar 0-6. Geen
schande aangezien door blessures en om andere redenen
niet het allersterkste elftal aan kon treden.
Met de wedstrijd van zondag nog in de benen volgde
maandag een cultuurdag. De markt in Manavgat. De
groep zou per boot afreizen naar Manavgat. Helaas liep
dat wat anders. Met gevaar voor eigen leven werden de
golven getrotseerd. Toen de Turkse schippers het idee
kregen dat de boot het wel eens kon begeven, werd er
omgekeerd richting de haven. Toen zelfs het anker
(zonder functie) van de boot af viel, bleek dat terugkeren
de enige juiste beslissing was.
Vanwege het slechte weer van maandag en dinsdag was
het helaas niet meer mogelijk om nog te trainen en zat
er niets anders op dan het trainingskamp af te sluiten.
Na opnieuw een lange reis eindigde het trainingskamp
bij de foodcorners van Schipholplaza.
Het vizier staat op de tweede seizoenshelft. Mits de
ploeg fit blijft, mogen we weer wat verwachten van
eerste team van het blauwwitte vlaggenschip.

scwestervoort.nl 
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in de schijnwerpers

Fons van
den Oord
Interview met: Fons van den Oord
Geboortedatum: 26 oktober 2006
Geboorteplaats: Zevenaar
Door: Geurt
Waarom ben je gaan voetballen bij SC. Westervoort ?
“Mijn vader heeft ook jaren geleden bij Sportclub gevoetbald
en ook mijn grote broer Henkie heeft bij Sportclub
gevoetbald en natuurlijk veel vrienden van school”.
Sinds wanneer ben je al lid van SC Westervoort?
“Ik ben lid sinds het seizoen 2013/2014 weet Fons direct te
vertellen”.
In welke elftallen heb je gespeeld en op welke
posities?
“Ik ben begonnen in de F4 en daar speelde ik op het
middenveld”.
In welk elftal speel je nu en op welke positie?
“Ik speel nu in de F3 en ik ga op het middenveld of in de
verdediging spelen volgens mijn trainers en als onze keeper
er niet is, kan ik ook best goed keepen”. Er spelen bij ons
ook 2 meisjes en dat vind ik ook best wel leuk.
Vind je trainen leuk?
“Ja, omdat we leren dribbelen, schieten maar ook om plezier
te hebben met het voetballen”.
Welke Nederlandse voetballer vind jij het
allerbeste?
Fons heeft hierover een duidelijke mening en hij straalt zelfs
als hij zegt: “Arjan Robben omdat hij zo snel is en goed kan
voetballen en in het Nederlandse Elftal voetbalt”.
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Welke voetballer is volgens jou de beste van de
wereld?
“Messi en Ronaldo, maar als ik moet kiezen dan vind ik
Ronaldo de allerbeste en ze spelen allebei in Spanje”. Het is
wel duidelijk dat ik met een echte kenner en liefhebber praat.
Wat zijn je beste eigenschappen als voetballer?
“Ik kan goed de bal afpakken, ben best wel snel en kan
scwestervoort.nl

in de schijnwerpers
Wat vind je goed aan sportclub en wat zou er verbeterd kunnen worden?
“Alles, ik vind het gewoon helemaal top bij Sportclub en ik
zou niets weten wat beter kan”. Fons kijkt mij hierbij zeer
overtuigend aan en zijn ogen stralen het plezier wat deze
jongen in het voetballen meemaakt bij Sportclub, duidelijk uit.
Wie wordt dit jaar kampioen van Nederland en
waarom?
“PSV wordt kampioen want ze staan bovenaan en zijn nu de
beste jammer genoeg”. Op mijn vraag waarom jammer,
reageert Fons meteen “Vitesse is mijn club en die moeten
kampioen worden”.
Heb je nog andere hobby’s naast het voetballen?
“Gamen FIFA2015, volleyballen vind ik ook wel leuk en,
buiten op straat voetballen met bijvoorbeeld Iris van Essen.
Voetbal kijken op de televisie vind ik ook geweldig en ik kijk
naar zo veel mogelijk wedstrijden”.
Als je profvoetballer zou worden, bij welke clubs
wil je dan spelen?
Fons verrast mij met het volgende antwoord. “Ik zou
beginnen bij FC Utrecht en daarna bij Vitesse en dan bij Real
Madrid gaan spelen of in Italië (vind mijn moeder leuk!) en
natuurlijk in het Nederlands Elftal.
Op welke school en in welke groep zit je nu?
“Ik zit op de Brug in groep 5 en mijn juffrouwen heten
Maaicke en Diana”.

“Iedereen zegt altijd,
Fons scoor voor ons”
redelijk hard schieten. Iedereen zegt altijd, Fons scoor voor
ons”.
Speel jij ooit nog eens in het 1e elftal van
sportclub Westervoort?
Fons kijkt eerst wat nadenkend maar zegt dan “Als ik keihard
train, wie weet misschien wel”.
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Wat vind jij niet leuk?
Fons is ook hier zeer uitgesproken. “Als het voetballen is
afgelast, zoals 2 weken geleden dan baal ik want ik wil op
zaterdag gewoon voetballen”. Volgens de ouders van Fons
staat zijn voetbaltas al op vrijdagavond klaar.

Fons, ik wil je hartelijk bedanken voor dit leuke interview en
ik vind jou een hele leuke jongen, die duidelijk veel plezier
heeft in het voetballen bij Sportclub Westervoort. Ik hoop
dat, als jij ooit nog eens bij Real Madrid speelt, mij een
uitnodiging stuurt voor de uitwedstrijd tegen FC Barcelona
en dan ben ik die ene keer voor Real Madrid maar dan moet
jij wel de winnende goal maken”.
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jeugdcup toernooi
F-pupillen
zaterdag 16 MEI 2015

E-pupillen
zaterdag 30 MEI 2015

Dit seizoen organiseert de toernooicommissie van Sc Westervoort
een pupillentoernooi voor F- en E-pupillen
De teams strijden in verschillende poules (7 tegen 7) om de JeugdCup van Sc. Westervoort
en in competitie om de Penaltybokaal.
Daarnaast ontvangen alle teams een fraaie beker en een leuk aandenken!
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden
de wedstrijden in de lagere KNVB-klasse in de
ochtend gespeeld en de wedstrijden in de hogere
KNVB-klasse in de middag.

	PROGRAMMA
7 tegen 7 toernooi
	Alle teams ontvangen een beker
en alle spelers een leuk aandenken
Penaltybokaal
Alle teams ontvangen een teamfoto
Limonade per team
	Verloting: elke deelnemer ontvangt
een gratis lotje voor leuke prijzen

toernooi@scwestervoort.nl

babycorner

horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1

Er ging een cowboy naar de kapper. Als hij klaar is verlaat hij de kapsalon.
Wat denk je? Pony weg!

Waterzak | 20-1 tot 18-2

De komende maanden zal Neptunus in de goal staan bij de tegenstander.
Dat wordt wel heel lastig scoren bij zo’n planeet als keeper. Niks aan te
doen.

Vissen | 19-2 tot 20-3

Het chocoladebeen van Tim Mecking is van melkchocolade. Met stukjes
hazelnoot. Jammie!

Ram | 21-3 tot 19-4

Milan Deckers
Milan is geboren op
25 juli 2014.
Papa heet Rick Deckers en
mama heet Karin Alink.
Papa voetbalt in 5.

Je speelt de bal richting de deur van de keuken. Een prachtige kaats volgt.
Met een subtiele voetbeweging draai je geweldig open naar het dressoir.
Via een een-tweetje met dit kastje kom je vrij voor de salontafel. Je plaatst
de bal prachtig binnenkant tafelpoot in de verre hoek. Wat een aanval!

Stier | 20-4 tot 20-5

Thomas de Jonge speelt altijd zijn eigen spelletje. Kijk niet raar op als hij
midden in de wedstrijd Yahtzee roept, terug naar start gaat of zijn
linkerhand op geel legt.

Tweelingen | 21-5 tot 20-6

Rond Pasen vinden er diverse verschuivingen plaats, waardoor je neohumanistische kant tijdelijk ondergeschikt is aan het gepolychromeerde
lichaam van je aura. Je energieveld raakt gedesorganiseerd, hetgeen je
bewustzijnsuitbreiding bemoeilijkt. Echt niet chill!

Kreeft | 21-6 tot 22-7

Er was eens een jong aan het trainen
en speelde Gilles Vink door de benen
Door de dubbele schaar
bleek de grote bos haar
van Gilles daarna ook verdwenen

Leeuw | 23-7 tot 22-8

‘Hij niet! Hij niet! Hij niet! Scheeeeeids! Hij niet!’

Maagd | 23-8 tot 22-9

Het gaat niet zo best. In de rust laat Jaap ter Haard er eentje lopen. Niet
erg fris, maar de neuzen gaan in ieder geval wel dezelfde kant op. Doe er
je voordeel mee.

Weegschaal | 23-9 tot 22-10

Afgelopen zaterdag was het weer zover: een hoop dode spelmomenten.
Tijdens een herdenking in de kantine staan jij en je team even stil bij deze
zware verliezen.

Schorpioen | 23-10 tot 21-11

Er bevindt zich de komende weken een volle maan in de vriendschapszone
van je horoscoop. Hierdoor krijg je misschien wel een bekertje koffie en
een warm saucijzenbroodje van Paul Maatman. Hou ‘m in de gaten!

Boogschutter | 22-11 tot 21-12

Na een zoveelste nederlaag moet iedereen maar eens goed in de spiegel
kijken. Je komt erachter dat dat je kapsel echt niet meer kan. Bovendien is
je bovenlip voorzien van een subtiele melksnor.
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Weekendje weg.
Ik zit zojuist even op de prachtig vernieuwde site van SC Westervoort te kijken en zit
een beetje te loeren in de fotoboeken. Ik zie daar ineens ook een album voorbij komen
van een willekeurige training van de veteranen. Leuk om die gasten weer een keertje
te zien. Ik ben al lang niet meer op de club geweest en begin sommige, lees goed,
sommige mensen, al een beetje te missen.

Tijdens het klikken kom ik zelfs een actiefoto tegen van
John Kemper, dat is wel heel bijzonder, aangezien ik hem
nog nooit in actie heb gezien. Oh jawel, tijdens de
Westervoortse Carnavalsoptocht als “Spookrijder”! John
je weet het hè? : “Opdat wij nooit vergeten”.
Waar de veteranen, maar ook de rest van de elftallen van
Sportclub Westervoort goed in zijn, dat zijn het beleven,
vieren, doorkomen van de weekendjes weg!
In mijn bescheiden voetbalcarrière heb ik er gelukkig een
aantal mee mogen maken.
We begonnen in ons voetballeventje met de onevenaar
bare “Pupillenweekendjes”. We werden dan ’s morgens
vroeg op zaterdag weggebracht door onze vaders en
moeders. Het mooie van die tijd was, dat al onze ouders
ook gewoon bleven kijken, misschien af en toe een
boodschapje gingen doen, maar ook weer terugkwamen
om op zaterdag het pupillenvoetbaltoernooi zo veel
mogelijk mee te beleven.
En daar stond je dan, super zenuwachtig omdat je nog
niet wist bij wie je ingedeeld werd.
Ooit heb ik een keertje met “FC Natte Krant” de eerste
prijs in de wacht gesleept, maar goed dat kon ook niet
anders, ik zat in het team bij Freek Witjes en Frank
Wanders. Vergis je ook niet in de leiders van dit
geweldige zestal: Willem Evers en Willem Bolderman
droegen ook zeker hun steentje bij aan dit succes.
Na afloop van het toernooi, waren we s ’avonds altijd vrij
om te doen en laten wat we wilden. Ik herinner me dat
als hoogtepunt van de weekenden. Op het hele sportpark,
zowel binnen als buiten was wel iets leuks te doen.
Voordat je naar bed ging kocht je eerst nog voor een paar
gulden snoep, kreeg je van Tiny een kus en ging je net
doen alsof je sliep…..en wij maar denken dat de leiders
het niet in de gaten hadden.
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Als je ouder wordt, ga je uiteraard de weekendjes anders
beleven, wordt je niet meer vrolijk van een toernooi
spelen met FC Natte Krant en een zakje snoep, nee je
ging je grenzen verleggen. En waar ga je dan naar
toe……: TUURLIJK, je gaat naar de grootste discotheek
van België: “Dockside”.
Ik zal het nooit vergeten, met alle vriendjes van toen als
grote jongens naar een discotheek. We werden hartelijk
ontvangen door Patsie Nilis (jawel de nicht van Luc), ik
had een beetje het gevoel dat ze de hele tijd naar me
keek, ik wist alleen toen nog niet zo goed wat ik daar
mee aan moest. We hebben die avond dingen gezien,
waar we eigenlijk nu nog niet zo goed samen over durven
te praten. We werden echt wakker in de grote
mensenwereld, het beschermde van onze jeugd was er af!
We zagen het letterlijk voor onze ogen gebeuren: Ramses
was aan het dansen! Gelukkig hebben we kunnen
voorkomen dat we door dit voorval de discotheek uit
werden gezet. We hebben nog heerlijk kunnen genieten
alvorens we terug gingen onder leiding van Rob
Engelberts naar onze jeugdherberg. En oh ja, de volgende
dag moest er ook nog gevoetbald worden en dat ging,
hoe kan het ook anders als, een “natte krant”.
Nadat we onze jeugd hadden afgesloten met een
weekendje Lommerbergen konden vanaf toen de senioren
weg zonder begeleiders. Eigenlijk werden de rollen
omgedraaid en gingen wij zorg dragen voor onze leiders.
In Winterberg hebben we zelfs een keer de politie moeten
bellen om aangifte te doen wegens diefstal. Prachtig om
te zien hoe we als jong volwassenen, met de man 25 bier
op, de politie in het Duits gingen overtuigen van de
“inbraak”.

scwestervoort.nl

ZaterdagCommissie

“Hallo, mit uns von Westervoort drei, wir sind ein abendje
wesen stapfen und wir komme zuruck in unsere zimmer
en sehen dat er eingebroche ist, dort sind wir nicht von
gediend”.
We kwamen er in dat zelfde weekend achter dat een
parasol van 4 meter hoog niet in een Opel Kadett past,
maar ach, als je bij de receptie gewoon een ijzerzaag
leent, dan lukt uiteindelijk alles.

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

Eén van de laatste weekendjes weg van mijn carrière, was
met de veteranen mee naar Johan en Elly Bouhuys waar
we de hele avond lekker doorgehaald hebben in “Jobo’s”
bar. Als je dan als 30 jarige jongen denkt, ach die oudjes
die drink ik wel onder de tafel en die zal ik waarschijnlijk
wel om twaalf uur naar bed moeten brengen, dan heb je
het mooi mis. Wat een feest en wat worden ze jonger
naarmate de avond vordert! Mooi om te zien.
Ik ben vanaf 2006 al gestopt met voetballen, maar wilde
daar voor mezelf eigenlijk toen nog niet helemaal aan
toegeven, uiteindelijk heb ik in 2010 de knoop definitief
doorgehakt en ben toen ook daadwerkelijk van het veld
afgestapt.
51 weekenden had je als voetballer niet echt heel veel
aan mij, maar één weekend per jaar was ik op mijn best
en dat was wanneer mijn voetbalschoenen gewoon in de
Kreijtierstraat konden blijven staan.
Groeten, Frank

scwestervoort.nl 
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de derde helft

CRUIJFF
HANEGEM
BAKHUYS
ACHTERBERG
COCU
MOULIJN
KERKHOF
BERGKAMP
LENSTRA
BASTEN
GULLIT
RIJKAARD

KEIZER
REP
RENSENBRINK
ROBBEN
KUIJLEN
NEESKENS
KOEMAN
GEELS
LING
STAM
JONK

Ooplossing puzzel: Beroemde Vaderlandse voetballer Oplossing humorfoto: Danny Kampschreur
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BASN Leden
Advieskring voor Ondernemers B.V.
Age Time
Appie’s Place
BIBOB Academie
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
Intersport Luising
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jupiler / Inbev
Koenen Echte Bakker
La Promenade Restaurant
Liemers Bouw

Overige sponsors
Liemers Lantaren
Loodgietersbedrijf Rutten &Zn
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Notarishuis Arnhem
Pelgrim & Pelgrim
Parallel Accountants & Adviseurs
PontMeyer
Rembrandt Arnhem Beheer
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)
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