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colofon

Redactioneel
De redactie feliciteert hierbij het
eerste elftal en begeleiders met
het behaalde kampioenschap. Op
naar de 3e klasse. Natuurlijk ook
hierbij de felicitaties naar de
overige kampioenen.

Sportpark “Naederhuyse”
Brouwerslaan 7

De redactie heeft gemeend te
elfder ure deze Ballenvanger in
het teken van het kampioenschap
van het eerste elftal te zetten, een
soort kampioensnummer dus.

6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876
Redactie-adres
Jan Koers

Foto´s zijn hier voldoende voor
beschikbaar, o.a. van onze
hoffotograaf Arjen Biere. Dank
daarvoor.

De redactie wenst tot slot een
ieder fijne vakantie en ziet jullie
gaarne in augustus weer terug, als
de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen starten.

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
Zo, fris gedoucht na een dag vol kluswerk en nu helemaal klaar om de column te gaan schrijven. Ik
moet eerlijk bekennen dat die eigenlijk al een week eerder ingeleverd had moeten worden, maar
Jan Koers van de redactie gaf me uitstel omdat hij zelf toch op vakantie ging. Komt dus allemaal
mooi uit. En terwijl op de achtergrond de uitzending van het Eurovisiesongfestival bezig is met
Trijntje, een Finse G-punkband en een vrij gezette dame uit, ik geloof Servië, probeer ik wat op
papier te krijgen.

W

aar zal ik het eens over hebben? Ik kan
bijvoorbeeld melden dat het eerste
herenteam op wonderbaarlijke wijze
kampioen is geworden en is
gepromoveerd naar de derde klasse. Wat leuk is om te
vermelden, is dat het alweer twintig jaar gelden is dat
we de derde klasse verlieten en verruilden voor de
vierde en zelfs een tijdje de vijfde klasse. Ik speelde
destijds, en dat is niet gelogen, zelf in dat team dat
degradeerde en ik ben blij dat ik nu weer een heel
klein beetje heb kunnen bijdragen aan de terugkeer.
Ook leuk om te vermelden is dat het alweer het
tweede kampioenschap van het eerste elftal is
gedurende mijn driejarig voorzitterschap. Als mensen
mij daarop attenderen (of ikzelf mensen daarop
attendeer), geef ik altijd maar aan dat het toch
ergens aan moet liggen. Toeval bestaat niet!
Ik kan ook nog melden dat het eerste
damesteam nog steeds in de race is
voor een plaats in de eerste klasse. Er
was voor de eerste wedstrijd in de
nacompetitie tegen een club uit
Maastricht zelfs al een bus
geregeld, maar toen de
tegenstander hoorde dat
Dennis Kitaman de trainer
was, trokken zij zich terug en
werd de tweede ronde bereikt.
Daarin moet men het opnemen
tegen het DVC van oud-trainer Christos.
Motiveren hoef je de meiden dus niet meer!
En zelfs als ze dat zouden verliezen, hebben
ze nog een extra kans. Ik vermoed dat bij
de eerste Ballenvanger van het nieuwe
seizoen duidelijk zal zijn in welke
klasse men volgend jaar zal spelen.
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En na de vermelding dat ook het zesde weer kampioen
is geworden, maar de bekerfinale heeft verloren, schakel
ik over naar een heel ander iets. Komend najaar zit mijn
eerste zittingstermijn van drie jaar als voorzitter erop.
Dat betekent dat ik me herkiesbaar zou kunnen stellen
of dat een andere belangstellende zich aan kan melden
om mijn rol over te nemen. Ik wil hier even in het
midden laten wat mijn plannen zijn. Waar ik wel
benieuwd naar ben is wat mensen vinden van mijn
voorzitterschap en sowieso van het functioneren van het
hoofdbestuur. Alleen maar zeggen dat je blij bent dat
een aantal mensen die taak op zich wil nemen, is voor
mij niet genoeg. Dus hierbij een oproep om via de
site: bestuur@scwestervoort.nl je mening te
ventileren over het bestuur in het algemeen en
de voorzitter in het bijzonder. En mocht je
vinden dat je me niet kwijt wil, zou je een actie
in gang kunnen zetten, een soort
promotiecampagne dus: Johnny for
president! En als je plannen hebt om je
als voorzitter beschikbaar te stellen of
van mij als voorzitter af te willen, mag
je dit gerust laten weten: No president
Johnny anymore! Dus hierbij is de
verkiezingscampagne officieel
geopend!!!!
En daarmee is ook mijn column af. Rest mij nog
iedereen een hele fijne zomer toe te wensen.
Geniet van hopelijk zonnig weer en we zien
elkaar weer in augustus.
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kampioensspecial- 1e elftal
Ons 1e elftal heeft op zondag 10 mei
historie geschreven, door voor de
derde keer in 40 jaar jaar te
promoveren naar de derde klasse.
Vanaf pagina 24 alle ins en outs...
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kampioensspecial- 1e elftal
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algemeen

Piet Stevens geridderd
Dit jaar bestaat het Koninklijk
Nederlands Decoratiestelsel
200 jaar. Ook voor sportclub
Westervoort een speciaal jaar, in
het bijzonder voor de heer Piet
Stevens. Hij mocht uit handen van
burgermeester Rik de Lange in
zijn woonplaats Duiven vanaf
1965, tijdens de jaarlijkse
lintjesregen de Orde van Oranje
Nassau ontvangen.

Voor oud-Westervoorter Piet Stevens was deze eervolle
onderscheiding een grote verrassing. Na afloop van het
officiële gedeelte in Duiven kreeg Piet Stevens bij sportclub
Westervoort een gezellig samenzijn aangeboden voor
familie, vrienden en vele sportvrienden van sportclub
Westervoort. Piet Stevens woont wel in Duiven maar zijn
hart ligt nog steeds bij sportclub Westervoort waarvoor hij
de afgelopen tientallen jaren vele vrijwilligerstaken heeft
verricht. Als 14-jarige werd Piet Stevens in 1953 lid van
sportclub Westervoort. In de 5-mans voorhoede stond Piet
Stevens linksbinnen in het 1e elftal. Een hardnekkige

Verrassing door de voorzitter

Thijs Veelen breekt been
Net terug van de eerste fietstocht met WTC
Westervoort kreeg ik het telefoontje van mijn
dochter. ‘Pap, mama en ik zijn onderweg naar het
ziekenhuis, Thijs heeft zijn been gebroken.’
Dat is even omschakelen. Je hoort het wel vaker, gebroken
ledematen tijdens het voetbal, maar als het je eigen zoon
betreft, realiseer je je pas goed wat het betekent en wat de
gevolgen zijn. Voor hem natuurlijk het allerergste. Zes
weken niet kunnen gaan en staan waar je maar wilt,
afhankelijk zijn van anderen, terwijl dat op die leeftijd nou
net iets is wat je niet wilt.
Een gepland weekend met zijn vriendin gaat niet door.
Halen en brengen naar school. Afijn, een hele hoop gedoe
voor hem, maar ook voor ons als ouders. Maar er zijn
ergere dingen in het leven. Dit is hopelijk na zes weken
weer zo goed als over.
Wat ons ontzettend goed deed was de hulp en aandacht
die bewuste zaterdagmiddag. Brancard, even bellen met
huisartsenpost, alles werd goed opgepakt.
En dan de vrienden die langs komen om zijn fiets thuis te
brengen, die vertellen hoeveel kannen bier hij gemist heeft,
ondanks het verlies. Ze brengen hem een biertje, een zak
snoep en een leuke kaart. Geweldig.
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Maar wat ons ook verraste was het bezoek van de
voorzitter persoonlijk, die de volgende dag kwam
informeren hoe het met Thijs ging. Hartstikke leuk toch,
welke voorzitter doet zoiets nog. Voorzitter zijn van een
vereniging van zo’n 800 mensen. Veel te doen, veel te
regelen, altijd maar druk, druk, druk....., maar ondanks dat
alles, toch ook aandacht voor het kleine leed binnen de
vereniging. Super John.

Bedankt allemaal,
Jos en Lucy (ouders van Thijs Veelen)
scwestervoort.nl

Algemeen

knieblessure maakte op 32-jarige leeftijd een eind aan zijn
actieve voetbalperiode.
Na zijn actieve voetbalcarrière is hij van 1971 tot en met
1988 penningmeester geweest van het hoofdbestuur van
sportclub Westervoort. In deze periode hebben de
verhuizing van de “Ponderosa” aan de Hamersestraat naar
het nieuwe sportpark Naederhuyse en de grote brand van
het nieuwe clubhuis beging jaren 80 veel tijd en energie
gekost. In 1997 is hij één van de medeoprichters van de
Stichting: Vrienden van Sportclub Westervoort, de club van
100.
Deze stichting waar Piet Stevens vanaf de oprichting tot op
heden de penningmeester van is, ondersteunt sportclub
Westervoort met bijzondere projecten die de gehele
vereniging ten goede komen. Als penningmeester is de
heer Piet Stevens de grote stimulator in het werven van
nieuwe leden voor deze stichting.
Vanaf 2002 tot op heden is Piet Stevens tevens lid en
coördinator van de VUT-ploeg. De VUT-ploeg is een groep
vrijwilligers die wekelijks op het sportpark bijeen komt om
de noodzakelijke klussen uit te voeren en voorzieningen te
onderhouden op het prachtige sportpark van sportclub
Westervoort.
Naast de vele tijd en energie die Piet Stevens steekt in ‘zijn’
club is hij ook een trouw supporter van het eerste elftal op
zondag en de jeugdteams op zaterdag.
Sportclub Westervoort was/is wel zijn grootste liefde maar
niet zijn enige. Piet Stevens was ook 10 jaar
penningmeester van tafeltennisvereniging Wesstar. Naast
de sport zette Piet Stevens zich ook in als bestuurlid en
penningmeester van woningcorporatie Rijn en IJssel
(nu Vivare). Nog steeds is hij ook nog financieel adviseur
van huurdersvereniging Twee Stromenland DuivenWestervoort.
Sportclub Westervoort is trots op dit nieuwe Lid in
de Orde van Oranje Nassau.

Beste leden van Sportclub Westervoort,

ZOMERSTOP, EINDE VAN
DE COMPETITIE, GEEN
TRAINING MEER?
Houdt uw conditie op peil en kom in de zomer
tennissen bij TVW74.
Voor €50 (en €10 borg voor een ledenpas en een
toegangssleutel) kunt u onbeperkt tennissen op de
banen van TVW74. Het zomerlidmaatschap is geldig van
1 mei t/m 31 augustus. U kunt de gehele dag tennissen,
ook ‘s avonds met verlichting, op alle banen. Er zijn
4 gravel- en 4 kunstgrasbanen tot uw beschikking.
Tevens kunt u als zomerlid meedoen met onze
parkkampioenschappen.
Inschrijfformulieren vindt u in de kantine van uw
vereniging of kunt u aanvragen via een mailtje aan
wtberge@planet.nl
Als u zich heeft ingeschreven, dan zal zo snel mogelijk
uw pas gereed worden gemaakt en uitgereikt. U krijgt
bij uitreiking ook de uitleg van de afspraken over het
afhangen van de baan waarop u wilt spelen.
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen en wensen
u veel tennisplezier.

Met vriendelijke groet,
Henk Sanders, Voorzitter TVW74

Door: Frans Brink
scwestervoort.nl 
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Wout hermsen

Clubicoon Wout Hermsen
gestopt als actieve voetballer
Afgelopen zaterdag speelde Wout zijn laatste wedstrijd in competitieverband, met zaterdag 2 tegen
AVW’66. Zijn knieblessure stond hem een niet langer optreden dan de laatste 15 minuten toe, maar
ook in die korte tijd drukte hij zijn stempel. Hij redde knap op een slinkse inzet met een gepaste en
de hem zo kenmerkende showduik.
Een belangrijke redding, want er werd met 10-3 gewonnen, en zonder die redding was de wedstrijd
misschien wel gekanteld. Na de wedstrijd hebben we er nog een cola’tje op gedronken, en we gaan
hem natuurlijk nog elke zaterdag langs de lijn zien. Namens zaterdag 2 bedankt voor je inzet in ons
team, en veel plezier nog met de trainingen met het oude veteranenteam. Die blijven natuurlijk wel
doorgaan!

10

scwestervoort.nl

Wout Hermsen
In de meer dan 50 jaar aan competitie voetbal is er
natuurlijk een waslijst aan bijzondere wedstrijden en
momenten geweest. Van de jeugdjaren van Wout bij
sportclub zijn er weinig herinneringen. Ikzelf was nog niet
op deze aarde, maar ook jullie als lezer van het clubblad
zullen er om dezelfde reden waarschijnlijk weinig nog van
weten. De meeste herinneringen van het actieve
voetballeven van Wout gaan toch met name over het
zaterdag veteranenteam. In onze herinnering is Wout als
veteraan geboren. Hij bleef als (één van de) laatsten over
om zijn actieve carrière voort te zetten. Die 50 jaar moest
en zou volgemaakt worden. Hij keepte nog een aantal
seizoenen op zondag, alvorens hij aan zijn laatste klus bij
zaterdag 2 begon. Samen met je zoons in 1 team spelen is
waar elke vader van droomt, toch Harrie? Rondvraag in het
zaterdagteam leerde ons dat met name 1 wedstrijd is
bijgebleven. Dit is de wedstrijd tegen ESA, waar hij als
toeschouwer begon, inviel als breekijzer en uitgroeide tot
matchwinner. Op het kunstgras van sportclub, een
ondergrond waar de oude garde niks van moet weten, was
de bezetting ondermaats. Met 10 tegen 11 was de
wedstrijd al gedoemd om te verliezen, zeker toen er na een
blessuregeval nog maar 9 blauwhemden over waren. Wout
had zijn tas thuis opgehaald en viel in. Een typisch

scwestervoort.nl 

eurocard mastercard momentje. Eén van zijn eerste
balbehandelingen leidde een goal in en even later scoorde
de nestor zelf met buitenkant rechts ook nog. Met die
befaamde buitenkant rechts waar hij in zijn veteranentijd
zo vaak het net deed bollen. De wedstrijd eindigde
uiteindelijk met een 4-3 winst en Wout had zijn voeten
weer eens laten spreken.
Door: Stefan Hermsen
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De blikvanger

Arno van Doesburg
Arno, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog
niet kent!
Ik ben Arno van Doesburg. Geboren op 25 januari 1965 te
Arnhem. Ik ben getrouwd met Manita (49), met wie ik
twee zonen heb, Jordie (22) en Jarrik (18). Jordie is pas
geleden uitgevlogen. Onze bordercollie Semmie (9) maakt
het gezin compleet.
In mijn jeugdjaren heb ik gevoetbald bij Presikhaaf,
Vitesse, SDZZ en Eldenia. Mijn favoriete muziek bestaat uit
Kiss, Cranberries, Clannad en veel uit de jaren 70/80 (uit
nostalgie). Ik mag graag fotograferen en vind het heerlijk
om er lekker op uit te gaan. Vakanties zijn voor mij
hoogtepunten!
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Ik ben al sinds 1999 betrokken bij Sportclub Westervoort.
Voorheen woonden we in Arnhem (Presikhaaf), waar
Jordie voetbalde bij IJsseloord. Bij die club beviel ons de
sfeer niet al te best. In Arnhem-oost was verder niet veel
bijzonders en ja, even de brug over… en je komt bij de
leukste club van Arnhem-oost en omstreken!
In de loop der jaren ben ik leider/trainer geweest bij de
pupillen, fotograaf voor de A1 en scheidsrechter voor de
club. Het laatste doe ik al een jaar of twaalf.
Het begon allemaal toen Jordie en Jarrik gingen
voetballen. Ikzelf ben ook altijd gek van voetbal geweest,
en dan weet je wel hoe dat gaat. Bij de A1 kon ik mijn
hobby fotograferen combineren, via de eigen website van
de A1. Wekelijks maakte ik de beelden, die ik naar
hartenlust bewerkte en terugzag op de site. Het fluiten is
een heel ander verhaal. Ik begon eraan om mezelf te
trainen en te laten leren omgaan met de vele facetten van
tegenspraak. Ik fluit met veel plezier en weet dat op het
veld veel ligt aan een goede communicatie met de
mensen om je heen.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Dat zijn er heel veel en die hebben voornamelijk te maken
met de vele mooie momenten van Jordie als voetballer en
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‘Ik fluit met veel plezier en weet dat
op het veld veel ligt aan een goede
communicatie met de mensen om je
heen’
scwestervoort.nl

KNVB

Jarrik als scheidsrechter. De mooiste wedstrijd was de
kampioenswedstrijd van de A1 in de eerste klasse in het
seizoen 2008/2009, thuis tegen AVW (5-1).
Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub is de club waar ik mooie herinneringen heb met
Jordie en Jarrik. Sportclub is ook de club waar de
gemoedelijkheid heerst. De vraag is hoe je die
gemoedelijkheid combineert met de goede wil en
discipline om hoger te voetballen, want dat vermogen is
er vaak.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Nog geen idee. Voorlopig niet, omdat ik zelf nog met
studie bezig ben.
Heb je nog een goed idee of een tip voor onze vereniging?
Het rekruteren van scheidsrechters verdient nog meer
attentie. Dit is een kwestie van aandacht en het vinden
van de mogelijke gegadigden, die er zeker wel zijn, maar
waar…?
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
De scheidsrechter. Die man (of vrouw) op het veld moet
toch altijd weer de edele moed hebben om te kunnen
terugzien op een goed gefloten wedstrijd, ha ha. Maar
zonder gein: belangrijk is in de spiegel te kunnen kijken
met de kunst om dat zo objectief mogelijk te kunnen en
willen doen, met behoud van zelfrespect.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Ik feliciteer het eerste elftal hartelijk met het behaalde
kampioenschap in de vierde klasse! De derde klasse is een
uitdaging en ik wens Sportclub daar alle succes!
Door: Joris
scwestervoort.nl 

Nederland verdient
extra Europees ticket
dankzij fair play
Nederland is op de eerste plek geëindigd in de
UEFA Respect Fair Play Competition. Dankzij
sportief gedrag heeft Nederland komend seizoen
een extra Europees ticket toegewezen gekregen.
Het is de eerste keer dat ons land door de UEFA
wordt aangewezen als het sportiefste
voetballand van Europa.
De ranglijst van de UEFA is gebaseerd op het sportieve
gedrag van teams die in de UEFA-competities
uitkomen. Dit geldt zowel voor clubteams als voor
nationale elftallen. De criteria voor de ranglijst zijn het
sportieve spel in een wedstrijd, respect voor de
tegenstander en de arbitrage, het gedrag van het team,
begeleidende staf en supporters, en het aantal gele en
rode kaarten dat een team per wedstrijd krijgt.
Nederland heeft een gemiddelde score van 8,151
gehaald in 110 wedstrijden. Daarmee eindigt ons land
boven respectievelijk Engeland en Ierland. Onze
oosterburen, die Weltmeister, zijn op de zesde plek
geëindigd.
De winnaar van het extra ticket is de club die aan het
einde van de competitie de Nederlandse Fair Playranglijst aanvoert. De top 5 van die lijst bestaat op 12
mei jongstleden uit FC Twente, Go Ahead Eagles, PSV,
Ajax en NEC. Voorwaarden zijn onder andere dat de
club het huidige seizoen uitkomt in de Eredivisie en
nog niet in het bezit is van een Europees ticket. Eind
mei is duidelijk wie het ticket ontvangt.
Door: KNVB & Joris
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45 - plussers

45-plussers
Vrijdag is de dag waarop de meeste mensen in
Nederland zich verheugen en voorbereiden op het
weekend. Na een week van werken en/of studeren
lonkt dan het weekend.
Echter een kleine groep onverzettelijke, liefhebbers loopt,
laat in de middag naar de zolder en pakt zijn spullen bij
elkaar. Weer of geen weer, de liefde voor het spelletje zit zo
diep, dat zij zich ook na een heel leven op en langs de
velden en na een week van hard werken voorbereiden.
De 45+ voetballer gaat naar onze voetbalclub. De spieren
zijn soms wat stram, de warming-up is een absolute
noodzakelijkheid maar het plezier straalt van de gezichten
als de spelers het trainingsveld betreden. Bij sportclub
Westervoort ging al een tijd het gerucht dat er eindelijk iets
moest gebeuren op de vrijdagavond voor de oudere
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ex-spelers binnen de club. Bij onze club lopen zo veel
oudere godenzonen rond dat het toch zonde is, als wij die
nooit meer zien acteren op het voetbalveld. Met
instemming van het bestuur werd begonnen met het
inventariseren of dit idee gerealiseerd kon worden.
scwestervoort.nl

Algemeen

Als snel bleek dat er meer dan voldoende interesse was en
is, de plannen werden gesmeed en een poule van spelers
werd benaderd. Binnen korte tijd waren er al voldoende
liefhebbers om te gaan beginnen met het 45+ voetballen
op de vrijdagavond. Op dit moment telt deze groep van
45+ spelers ca. 18 man, maar het eind is nog lang niet in
zicht. De groep lijkt zich elke week iets uit te breiden maar
bovendien spat elke vrijdagavond het plezier over een
uurtje voetballen van de mannen af. Het is leuk om te zien
hoe oude bewegingen steeds soepeler worden en vroegere
tijden doen herleven. Soms is er wel eens een kraakje of
een piepje in een spiertje of stukje kraakbeen te horen
maar het plezier staat bij iedereen voorop.
Geen ellebogenwerk, geen gemene tackles of andere
achterbakse streken, NEE gewoon lekker voetballen, het
balletje naar elkaar tikken (het doet soms zelfs wat
Catalaans aan) en genieten van elkaars acties, dat is het
voetballen op vrijdagavond voor 45+ spelers.
Harry Wanders en Marco Hensen hebben met dit initiatief
bewezen dat bij de oudere liefhebbers binnen onze
vereniging nog steeds het spelletje in de genen zit en elke
vrijdagavond is het dan ook werkelijk genieten. Langs deze
weg wil ik beide heren bedanken voor dit initiatief en alle
oudere leden binnen onze vereniging oproepen om eens te
proberen of dit ook iets voor hen is.
Ik wil hierbij alle oudere spelers oproepen na te denken
over het trainen op vrijdagavond bij de 45+ want eenmaal
gestopt betekent niet dat je de rest van je leven niet meer
lekker kunt voetballen.
Door: Frans Brink

Trek aan die oude kicksen of probeer het
eens, train een keer mee op de vrijdagavond
en kijk of het misschien iets voor JOU is.
Bedenk wel, ook al zit je niet meer zo strak in
je vel, de bal een lekkere lel geven kunnen
wij zeker nog wel.
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Lando van Raalte - A1
Ik zat eens na te denken, bij ons in de A1 maakt
Arjen Biere altijd geweldige foto’s!
En het leek mij echt super leuk om een keer met
een door hem gemaakte foto waar ik op sta, in
de Ballenvanger te komen, het leukste
voetbalblad van Westervoort en omgeving.
Mijn naam is Lando van Raalte (19 jaar oud) woon al
mijn hele leven lang in Westervoort, ik voetbal bij
sportclub westervoort al sinds ik 8 jaar was.
Heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad, plus leuke
trainers! Buiten het voetbal om, werk ik 4 dagen in de
week omdat ik nu niet op school zit, na deze
zomervakantie ga ik weer een opleiding volgen maar
welke weet ik nog niet.
Eventuele leuke weetjes over mij:
Positie: links/rechtsvoor.
Goeie punten: schot, snelheid, balvaardig.
Slechte punten: soms mis ik af en toe het overzicht.
Over sportclub: ik vind sportclub Westervoort een
super leuke voetbalclub en voetbal er mijn ‘carrierè’
met plezier. Het leuke is dat iedereen elkaar kent en ik
vind buiten het voetbal de sfeer het belangrijkste.
Ik zit nu in het 2e jaar van de A1 en ik ga selectie
spelen voor het 2e, mijn streven is mezelf verbeteren
zodat ik MISSCHIEN ooit in het 1e terecht kom en
mezelf kan bewijzen.
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VRIJWILLIGERSAVOND

Zoals inmiddels het begin van een traditie is geworden, vond op de tweede zaterdag van april in het
clubhuis de jaarlijkse vrijwilligersavond van Sportclub Westervoort plaats. Deze avond wordt door
het hoofdbestuur aangeboden aan alle vrijwilligers en hun partners als blijk van waardering voor het
werk dat zij het afgelopen jaar verricht hebben voor Sportclub.
Dit werk is immers onmisbaar om de club en alles
eromheen draaiend te houden. Hoewel het niet zo druk
was als vorig jaar werd het toch weer een hele gezellige
avond met hapjes en een drankje voor de vrijwilligers van
allerlei commissies en allerlei leeftijden. Want dat is toch
heel leuk om te zien: vrijwilligerswerk wordt dus niet alleen
gedaan door ouderen, maar is er binnen Sportclub voor alle
leeftijden. En dat is natuurlijk met het oog op de toekomst
een zeer prettig vooruitzicht!
Een traditie is inmiddels ook de verkiezing van de
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vrijwilliger en vrijwilligster van het jaar. Zoals in de speech
van de voorzitter benadrukt werd, is dit een manier om wat
mensen voor het voetlicht te brengen zonder daarmee
natuurlijk andere vrijwilligers en hun werk tekort te doen.
Vrijwilliger van het jaar werd Joris Boss, de man die al jaren
actief is in de Ballenvangercommissie, de
communicatiecommissie en voor de website. Voor dat
laatste heeft Joris veel baanbrekend werk verricht,
resulterend in een prachtige nieuwe site, die volgens hem
echter nog lang niet af is. En dat is Joris ten voeten uit: niet
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Spelregelavond
Spelregelavond met
Betaald Voetbalscheidsrechter Jeroen Sanders
Op woensdagavond 20 mei
organiseerde de jeugdcommissie
van Sportclub Westervoort
een spelregelavond. Jeroen
Sanders, KNVB scheidsrechter
binnen het Betaald Voetbal,
presenteerde het op een
duidelijke en leuke wijze.
gauw tevreden en altijd strevend naar perfectie. Leuk om
nog te vermelden: Joris had zelf bij het hoofdbestuur de
naam van iemand voorgedragen die volgens hem voor de
titel in aanmerking moest komen en was blij verrast toen
bleek dat hijzelf gekozen was.
Vrijwilligster van het jaar werd dit jaar een tweetal dames,
een onafscheidelijk duo achter de bar bij Sportclub: Hennie
van Burik en Anja van de Rhee. Zij draaien al zo’n 15 jaar,
en altijd met goede zin, samen op de woensdagavond. Op
die avond maken ze ook de tosti’s voor de hele week en
vullen de koelkasten en de snoepzakjes. Daarnaast
springen ze bij als er eens een keer tekort is op andere uren
en ook bij het schoolvoetbal en Sinterklaas zijn ze erbij. Zij
zijn een topvoorbeeld voor hoe men om moet gaan met
mensen voor de bar.
Alle drie feestvarkens waren dankzij wat aansturing en
aansporing van familie en het bestuur naar de feestavond
gekomen om hun certificaat, een dinerbon voor de
Missionaris en een prachtige bos bloemen in ontvangst te
nemen.

De spelregelavond had als doel de spelregelkennis te
vergroten en de deelnemers te enthousiasmeren voor
de arbitrage en/of sportiviteit en respect KNVB breed.
Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren:
actualiteiten in de arbitrage, de top 10 aan ergernissen
en een spelregelquiz.
De 1e ronde van deze quiz werd gewonnen door onze
voorzitter, John Kemper (goed voorbeeld John), de 2e
werd gewonnen door Jasper Kaak (B-junior).
Al met al een geslaagde avond waar je veel begrip
hebt gekregen voor de lastige beslissingen die een
scheidsrechter moet maken in een wedstrijd. Respect
voor deze mannen en vrouwen!
Door: Ronald Schoonbeek

Voor 2016 kunnen de vrijwilligers alvast 9 april in de
agenda zetten als datum voor de volgende
vrijwilligersavond. Namens het hoofdbestuur wil ik
nogmaals alle vrijwilligers, ook zij die niet op de avond zelf
waren, bedanken voor hun inzet en we hopen nog jaren
van jullie en jullie werk te mogen genieten!!
Door: John Kemper, voorzitter
scwestervoort.nl 
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De stelling

‘I k speel liever op kunstgras
dan op natuurgras’

Tim Koenen

Arjan Koenen

Sentimenten als: “echt gras ruikt zo
lekker” of “ je broekje moet na een
wedstrijd onder de modder zitten” vind
ik achterhaald. Voetbal is het mooist als
het spel snel en zuiver wordt gespeeld.
En dat is op kunstgras. Vooral met de
kwaliteit van het kunstgras van
tegenwoordig.

Met deze stelling ben ik het niet eens.
Ondanks het feit dat het hoofdveld
rampzalig is, blijf ik erbij dat je het
lekkerst voetbalt op gewoon gras! De
geur van het net gemaaide gras, het
laagje dauw op het gras, als verdediger
wil je niks liever dan dat!

Kelsey Limburg

Daar ben ik het wel mee eens, mits de
velden met natuurgras gewoon goed
zijn. Als het een lekker groen vlak
grasmatje is, is het heerlijk om op te
voetballen. Helaas is dat in het
algemeen alleen aan het begin van het
seizoen zo en gaat mijn voorkeur toch
uit naar kunstgras!

Ik speel liever op kunstgras dan op
natuurgras. Eigenlijk zeg ik voor de volle
100% natuurgras. Ondanks dat ik begin
maart in een kuil(tje) stapte op het
hoofdveld en daarbij mijn enkel zwikte
en enkelband scheurde, blijft voetballen
op echt gras heerlijk! De charmes van
het beruchte polletje en de onverwachts
wegstuiterende ballen hoort mijns
inziens gewoon bij het voetbal. In de
winterperiodes ga ik uiteraard voor
kunstgras omdat deze wedstrijden
meestal gewoon doorgaan.

Jade Hensen

Door: Anne

Jordie Hengelman
Ik speel liever op kunstgras omdat het
veel lekkerder voetbalt en het balletje
veel beter rolt, want met natuurgras
wordt na een tijd het veld minder en
krijg je mindere velden dus wordt het
ook minder goed bespeelbaar.
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De Vrijwilligers van het kwartaal
In de rubriek de Vrijwilliger, elk kwartaal indien mogelijk, 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 vrijwilligerbij de club aan de slag te gaan en
wat krijgen ze ervoor terug?
In deze editie interviewen we Jarrik van Doesburg, scheidsrechter bij sportclub.

Jarrik van Doesburg
Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen?
Ik ben begonnen met voetballen bij Sportclub toen ik 7 jaar
was. Ik kwam in de E4 terecht en we zijn toen kampioen
geworden. Jordie, mijn broer, voetbalde toen al bij
sportclub.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij
sc Westervoort?
Het leek Thomas de Jonge en mij jaren geleden leuk om
samen een team te trainen. Ik begon met het trainen van
de F1, met Edwin Grob en Thomas. Ik heb vervolgens bij de
kleintjes wedstrijden gefloten, en merkte dat het fluiten mij
goed beviel. Zo ben ik doorgegroeid.
Naam?
Jarrik van Doesburg
Leeftijd?
18 jaar
Woonplaats?
Westervoort

Wat zijn je hobby’s?
Genieten van het leven.

Partner?
Mijn vriendin heet Marije Roordink

Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Vrolijk, sociaal, rustig, vriendelijk en zorgzaam.

Kinderen?
Nou… Nee

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou
omschrijven?
Als een rustige scheidsrechter met potentie.

Werk?
Ik werk bij Albert Heijn, en zo nu en dan ook bij TSB –
Bescom, het bedrijf van de vader van Marije.

scwestervoort.nl 

Hoe lang ben je al actief bij sc Westervoort?
Sinds m’n zevende, dus nu 11 jaar.
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jarrik van doesburg
Welk vrijwilligerswerk doe je?
Scheidsrechter van de mooiste club in Nederland.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al?
Als je de jaren van de kleintjes van het halve veld
meerekent, zo’n 5 jaar, denk ik.
Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere
dagelijkse bezigheden?
Op dit moment erg moeilijk. Ik studeer sinds dit jaar Facility
Management in Nijmegen en door mijn onregelmatige
schoolrooster kan ik doordeweeks nauwelijks werken. Ook
ben ik dan vaak laat thuis uit school. Ik ben dan geneigd
om werk en vrije tijd door te schuiven naar de zaterdag en
dat boven het vrijwilligerswerk te zetten. Aangezien ik nu
dus nog volop moet sparen voor de zomervakantie, werk ik
elke zaterdag.
Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger
actief?
Als ik actief ben, op de zaterdagmiddag.
Hoeveel uur steek je er in de week in?
Ik zorg altijd dat ik een uur voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig ben. Afhankelijk van welke categorie je fluit,
duurt een wedstrijd tussen de 85 minuten (C) en de 105
minuten (A). Dan de wedstrijd afhandelen en douchen. Een
zaterdagmiddag per wedstrijd trek ik er zeker wel voor uit.
Heb je zelf gevoetbald?
Ja. Ik ben begonnen in de E4, toen E4, E2, D2, D2, C2, C2,
dus zo’n talent was ik niet. Al ben ik in de D2 wel een keer
gescout door de KNVB, al snap ik tot op heden nog niet
helemaal waarom. En het was toen niet eens mijn beste
wedstrijd… Ik ben gestopt met voetballen vanwege school,
mijn rug en omdat ik het trainen en fluiten toen leuker
vond dan zelf voetballen.
Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen
sc Westervoort?
Niet echt, al kom ik regelmatig naar het eerste kijken.
Kampioenen!
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‘Verantwoordelijkheden nemen
in het veld en beslissingen
nemen, elke keer weer een
uitdaging’

Wat maakt sc Westervoort zo leuk om er als
vrijwilliger te werken?
De gezelligheid en de contacten die je met iedereen
onderhoudt.
Wat zou je nog meer bij sc Westervoort willen
doen?
Misschien toch onderdeel worden van een team. Helaas
gaat zelf voetballen niet omdat ik dan waarschijnlijk weer
bij fysiek contact snel last van m’n rug krijg. Maar
scheidsrechter zijn is ook maar zo alleen.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
sc Westervoort?
Al jaren roepen we om vrijwilligers, zowel trainers als
leiders en scheidsrechters. Maar tot op heden heb ik nog
steeds geen concreet plan naar buiten zien komen om
meer vrijwilligers te werven. Nadat Paul Bekker
(scheidsrechterscoördinator) 2 jaar lang elke week liep te
zwoegen om de planning rond te krijgen (respect daarvoor)
heb ik mij laten vertellen dat er nu eindelijk een plan komt
om meer scheidsrechters te werven. Dit had wat mij betreft
twee jaar eerder mogen komen.
Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het
zeggen had bij sc Westervoort?
En als ik ook genoeg geld zou hebben? Alle kleedkamers
renoveren.
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt
meegemaakt tijdens het uitvoeren van je
vrijwilligerswerk?
Twee jaar geleden werd ik gevolgd door het COVS regio
Arnhem en omstreken (Centrale Organisatie van Voetbal
scwestervoort.nl

De Vrijwilligers van het kwartaal
Scheidsrechters). Herman Bronkhorst was mijn begeleider
en toen heb ik ook op Sportclub twee wedstrijden met een
microfoontje gefloten. Daarmee kon ik communiceren met
Herman, hij gaf mij vooral advies en tips. Daarna mocht ik
samen met drie andere scheidsrechters in de regio de
finales van de Arnhem Cup D-pupillen fluiten.
Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk?
Hierdoor onderhoudt je veel contacten met mensen van de
club. Het fluiten vind ik leuk omdat je zelfstandig een
wedstrijd leidt. Verantwoordelijkheden nemen in het veld
en beslissingen nemen, elke keer weer een uitdaging. Geen
enkele wedstrijd is hetzelfde.
Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Dat je eigenlijk alleen nog maar de zaterdagavond
overhoudt. ’s Ochtends voor het fluiten kun je niets
plannen en de middag ben je druk met de wedstrijd.
Wat is het spannendste dat je hebt meegemaakt
tijdens je vrijwilligerswerk?
Toch wel de wedstrijden die ik mocht fluiten onder toezicht
van de COVS.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Waardering door velen die blij zijn dat ze een eerlijke
scheidsrechter op het veld hebben staan. En veel
gezelligheid natuurlijk.
Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk?
Op Sportclub? Zeker. Je merkt vooral dat spelers blij zijn dat
ze een goede scheidsrechter toegewezen hebben gekregen.
Ook vrienden die ik veel heb gefloten vonden het leuk om
mij als scheidsrechter te hebben. En ik vond het natuurlijk
leuk om vrienden te fluiten.
Bij de KNVB? Nauwelijks. Ik heb in het begin van het
seizoen 2 maanden voor de KNVB gefloten, en dat was
heel slecht bevallen. Slechte organisatie met nauwelijks
communicatie. Je merkt heel goed dat de supporters,
leiders en spelers ineens van alles naar je toe roepen, want
je bent dan toch maar een KNVB-scheidsrechter die ze
nooit meer terug zien. Vooral supporters kunnen er dan wat
van en tegen hen kun je moeilijk optreden, walgelijk die lui.
scwestervoort.nl 

Zo ja, op welke manier voel je je gewaardeerd?
Zie vorige vraag.
Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Er zou (over het algemeen) meer aandacht besteed mogen
worden aan scheidsrechters, vind ik. Zij hebben een hele
verantwoordelijke rol voor iedere wedstrijd. Dus leuke
bijeenkomsten met je collega’s en uitstapjes zouden niet
eens zo’n slecht idee zijn.
Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar
geweest?
Nee.
Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Samen moeten we er voor zorgen dat Sportclub de
gezelligste vereniging blijft en dat het gezond blijft. Jouw
steentje bijdragen voor de vereniging en er veel
gezelligheid en waardering voor terugkrijgen, daarom
moeten nog meer mensen vrijwilliger worden.
Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om vrijwilliger te worden?
Organiseer leuke evenementen waar veel vrijwilligers aan
mee kunnen doen, beloon ze zo nu en dan en uit vooral je
waardering voor andere vrijwilligers. Zo blijft het leuk om
onderdeel van Sportclub te zijn.
Wat wil je nog meer kwijt?
Bedankt.
Door: Amanda, Anne en Laura
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Uit de historie

Ferrie van
der Meij
Bij elke club zijn op de achtergrond mensen actief
die bij vrijwel iedereen binnen de club bekend zijn
en van wie iedereen denkt alles te weten. Dat
geldt zeker ook voor Ferrie van der Meij, die al
sinds mensenheugenis achter de schermen bij
Sportclub keepers klaarstoomt voor het “grote
werk”. Soms komen er tijdens een interview echter
verrassende zaken aan het licht, zaken die eigenlijk
bij (bijna) niemand bekend waren. Tijdens een
interview met de Ballenvanger blijkt ook Ferrie
zo’n “duistere” kant te kennen……

Ferrie is namelijk een geboren en getogen Arnhemmer die
vanaf zijn 10e t/m zijn 24ste bij Arnhemia gekeept heeft,
uiteindelijk als keeper van het 1e elftal. Na een verhuizing
naar Westervoort bleef hij bij Arnhemia keepen, maar
tijdens een wedstrijd tussen Arnhemia en Sportclub
benaderde de toenmalige trainer van Sportclub hem met
de vraag of hij niet voor Sportclub wilde komen spelen.
Hoewel het bij de Arnhemse club na trainingen en
wedstrijden altijd bijzonder gezellig was, besloot Ferrie
ook om praktische redenen de overstap te wagen. Van
Arnhemse kant werd hem toen nog gezegd dat hij wel
met hangende pootjes terug zou keren, maar dat is
uiteindelijk echt heel anders gelopen…… Zeker ook
omdat bleek en blijkt dat gezelligheid ook bij Sportclub
een belangrijke rol speelt.

Messing als keeperstrainer en met o.a. Clemens Westerhof
als trainer. Daarna werd hij speler/trainer van het 3e elftal,
waarbij Willem Evers als elftalleider optrad.
Toen zijn oudste zoon Patrick ging voetballen, is hij leider/
trainer van het elftal van zijn zoon geworden. Overigens
voetbalt Patrick nog steeds bij Sportclub in het 5e, terwijl
zijn jongste zoon Sander keeper van de A1 is. En last but
not least: zijn dochter Wendie is nu weliswaar gestopt met
voetballen, maar heeft ook 2 of 3 jaar bij Sportclub
gespeeld. Met recht een echte voetbalfamilie dus!
Momenteel is Ferrie als coördinator jeugdkeepers (van de
E- t/m de A-elftallen) actief bij Sportclub. Dat is, mede
gezien zijn achtergrond en ervaring, een meer dan
logische invulling voor de functie. Ook zijn rustige,
overtuigende manier van optreden en sociale inslag
maken hem voor dit werk bijzonder geschikt. Bovendien
traint hij de keepers van dames 1 en 2 en de keepers van
de 1e en 2e selectie.
Hij vindt zelf met name voldoening in het werken met

Ondertussen is Ferrie al sinds 1985 lid van Sportclub. Hij
heeft hier een jaar of 6 in het 1e elftal als keeper gespeeld
samen met onder meer Bertus Nass als leider, Willy
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jonge spelers. Dat blijkt tijdens dit interview ook elke
keer weer als hij heel betrokken en met veel
enthousiasme vertelt over “zijn” keepers. Daarbij is het
steeds zijn intentie de keepers beter te maken en hij
durft zich daarbij ook kwetsbaar op te stellen.
Tijdens zijn lidmaatschap van Sportclub heeft Ferrie het
recente kampioenschap als een hoogtepunt ervaren. Hij
heeft veel vertrouwen in de huidige technische staf en
de dragende spelers en hoopt dat Sportclub een
stabiele 3e klasser wordt en misschien op termijn zelfs
naar de 2e klasse kan promoveren. Daarbij plaatst hij
de kanttekening dat Sportclub natuurlijk een gezellige
club moet blijven, maar ook meer aan prestaties moet
denken. Als persoonlijk hoogtepunt (en toch ook wel
een beetje als dieptepunt) beschouwt hij het seizoen
waarin hij met Sportclub de eerste seizoenshelft als
koploper afsloot, maar waarbij de tweede seizoenshelft
helaas een stuk minder verliep. Als echt dieptepunt ziet
hij de degradatie van de 4e naar de 5e klasse.
Ferrie beoordeelt de ontwikkelingen bij Sportclub met
de aanleg van onder meer een kunstgrasveld en BASN
als positief. Hij is zelf 2 keer mee geweest met de
selectieteams naar Turkije en heeft daar o.a. samen met
Rolf Oostinga het damesselectieteam getraind. Erg blij
is hij over het feit, dat ook door hem getrainde keepers
nu zelf jonge keepers gaan trainen!
Alleen zou het goed zijn, zo geeft hij op het einde van
dit interview aan, als ook bij de dames de keepsters van
bijvoorbeeld dames 1 of 2 zich vanwege hun
voorbeeldfunctie gaan inzetten voor het trainen van de
groeiende groep jonge keepsters. Vanuit de redactie
raden wij daarom alle dames binnen onze club die
hiervoor interesse hebben van harte aan eens met Ferrie
te gaan praten. Zijn enthousiasme en visie doen de rest!
Door: Gert
scwestervoort.nl 
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kampioensspecial- 1e elftal

Sportclub Westervoort
uiteindelijk toch kampioen
van de vierde klasse D
Wat een mooie kampioenswedstrijd op zondag
10 mei moest worden, werd aanvankelijk flink
billen knijpen, want het bleek geenszins
vanzelfsprekend te zijn dat het kampioenschap
reeds binnen was.
Er was een prachtige ambiance die middag met een groot
aantal toeschouwers en stralend weer, kortom alle
ingrediënten aanwezig om “even” van Etten te winnen.
Hoe anders verliep de wedstrijd.
Het reeds gedegradeerde Etten deed zijn sportieve plicht en
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bood goed weerstand. Bij de Westervoorters liep het van
geen kant. Was het de spanning vooraf, was de druk van
het minstens één punt behalen te groot? Het blijft gissen.
Etten zorgde vlak voor rust voor een 0-1 voorsprong en er
was dus voldoende om in de rust over te praten.
In de tweede helft zou het dan gebeuren. Eén doelpunt
was immers voldoende. Maar de stormloop op het Ettense
doel mocht niet baten en hun doelman keepte
waarschijnlijk de wedstrijd van zijn leven. Hij was niet te
passeren en tot overmaat van ramp werd het kort voor tijd
zelfs 0-2. Daarna lukte het Westervoort, al in de
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kampioenswedstrijd

blessuretijd, tegen te scoren, maar verder kwam het niet en
werd de wedstrijd met 1-2 verloren.
Op het veld van ´t Peeske in Beek verging het de andere
kampioenskandidaat RKPSC al niet veel beter. Uiteindelijk
werd een 3-3- gelijkspel uit het vuur gesleept, zodat
Westervoort na lang wachten op het eigen veld uiteindelijk
toch kon juichen en het kampioensfeest kon losbarsten.
Door een vertegenwoordiger van de KNVB werd de
kampioensschaal meegebracht, die door ons aller Dien van
Workum werd overhandigd aan aanvoerder Pelle Gerretzen
van sportclub.
Uitgebreid werd het publiek door de spelers bedankt en
werden ze in de kampioensshirts gehesen, aangeboden
door BASN.
Uiteraard was daar later in de middag de triomftocht door
Westervoort op de kar van van Essen en werd tot laat in de
avond het kampioensfeest gevierd.
Slotconclusie: Aan het einde van het seizoen staat
een elftal, waar het hoort te staan, in Westervoorts
geval dus bovenaan.
Door: Jan
scwestervoort.nl 
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kampioensspecial- 1e elftal Rob

Pet.
Dat is het. Naatje pet. Gedurende de gehele wedstrijd is het ontstoppingsbedrijf Gerressen bezig
om de dichtgeslibde toiletafvoer van het clubhuis door te spuiten maar ze hadden ook een
tweede wagen moeten sturen. Op het veld loopt het als dikke stront en hiermee hadden we de
druk kunnen opvoeren. En er is nog stront aan de knikker ook want we staan achter en moeten
een punt halen. De wedstrijd verloopt dramatisch. Het is huilen met de pet op…

D

e foto van deze ‘Pet Shop Boys’ is gemaakt
tijdens de kampioenswedstrijd van ons 1e
elftal tegen Etten. We zien hier Piet met de
Pet & Jan met de Pet. Jan met de Pet is
gewoonlijk een uitdrukking die verwijst naar ‘de gewone
man’ maar dat gaat in dit geval niet op. Jan is al in de 80
en al 69 jaar lid van Sc Westervoort. Hij woont vlakbij
het sportpark en gaat nog regelmatig kijken naar de
wedstrijden. Hij heeft 11 jaar in het eerste gespeeld als
linksbuiten. En zeg nou zelf, dat is toch ongewoon,
linksbuiten?
De sfeer is nog goed. Weliswaar staan we met 1-0 achter
maar een doelpuntje is snel gemaakt en dat is genoeg
om de titel in de 4e klasse D binnen te slepen. Het is al
wel een eind in de tweede helft maar de grote
concurrent staat in haar wedstrijd met 3-1 achter, dus
wie doet ons wat. Vanaf de tribune ontsteken
jeugdspelers met vlaggen, fakkels met blauwe rook. De
man naast Jan met de Pet levert in zijn eentje ook een
bijdrage. De informatie over de wedstrijd van de
concurrent wordt overigens door de teamleiding niet
met de spelers in het veld gedeeld (men houdt dit
zorgvuldig onder…jawel.. de pet!). Het is warm en
Danny neemt nog maar eens een slok.
Enkele pupillen hebben hun vlaggetje er al bij
neergegooid; zij gaan liever zelf een balletje trappen. Het
blikje Lipton Ice snel leeggedronken (en niet in de
prullenbak gekieperd!) en ballen maar. Das ook veel
leuker dan kijken naar onze jongens. Zij willen Piqué zijn,
geen Polman. Geen Smink maar Suarez. Geen Kreleger
maar Kroos. Niet dat onze spelers er vanmiddag met de
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pet naar gooien maar het loopt niet. De week ervoor
speelden ze vol overgave en bezieling de naaste
concurrent van de mat en nu is het andersom. Tam. Hoe
dat kan, gaat mij boven de pet.
Uiteindelijk mag de aanvoerder toch de schaal in
ontvangst nemen en spelen we volgend jaar in de 3e
klasse KNVB de derby tegen Duiven. Als je aan het einde
van de competitie bovenaan staat, ben je de terechte
kampioen!
Voor iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen,
spelers, technische staf, aanvoerder, verzorger, Bertus,
grens, wasvrouw, aanvoerder, terreinknecht, kantinebaas,
sponsoren, bestuurders én aanvoerder, neem ik hem met
een diepe buiging af.
Door: Rob
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Seizoenscijfers over de
4e Klasse
Sportclub gemiddeld slechts 1.85 punten per
wedstrijd, maar wel naar de 3e klasse !!
Even wat cijfertjes op een rijtje.
In de zondagcompetitie van de KNVB spelen in Nederland
525 teams in de 4e klasse, verdeeld over 6 districten in
39 klassen.
In district Noord zijn slechts 4 klassen met 53
verenigingen. In 4D werd Stadskanaal kampioen met een
gemiddelde van 2.54 punten. Kampioen met het laagste
gemiddelde werd in Noord Akkrum in 4A met 2.15 punten.
De meeste doelpunten werden in Noord gescoord door
Stadskanaal: 120 stuks. De minst gepasseerde doelman
was ook van Stadskanaal: 16 doelpunten.
District West is verdeeld in 2 districten. In West1 met
8 klassen en 111 teams is SRC uit Schagen in 4A met het
laagste gemiddelde van 2.19 punten kampioen geworden.
Het hoogste gemiddelde scoorde de kampioen in 4F met
2.54 punten: Ouderkerk SV. De meeste doelpunten werden
ook door Ouderkerk SV gescoord: 119 stuks. De doel
mannen van de kampioenen in 4B en 4C, respectievelijk
Grasshoppers uit Hoogwoud en Beverwijk, werden het
minst gepasseerd: slechts 21 maal in 26 wedstrijden. Het
tweede district in West heeft 3 Klassen met 43 teams. In
4 A werd Bodegraven kampioen met een gemiddelde van
2.25 punten. Meest productief was hier DHL uit Delft in
4B met 87 doelpunten.
District Zuid is het grootste district van Nederland
verdeeld in twee afdelingen van 8 poules met in totaal
208 verenigingen. De kampioen in Zuid1 met het hoogste
gemiddelde werd Valkenswaard in 4H: 71 punten uit
26 wedstrijden: gemiddeld 2.73!! Meest productieve
ploegen in Zuid1 waren in 4A Patrijzen uit ‘s Heerenhoek
en TGG uit Den Bosch in 4F met 85 doelpunten. De
kampioen met de minste tegendoelpunten was
Valkenswaard met 14 stuks. De kampioen met het laagste
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puntengemiddelde van 2.09 was TGG in 4F. District Zuid2
heeft eveneens 8 poules. Kampioen met het hoogste
gemiddelde van 2.59 punten werd Vitesse 08 uit Gennep in
4G. In dit district werd Oranje Zwart Helmond kampioen in
klasse 4G met een gemiddelde van 1.95 punten. De
doelman van kampioen Nijnsel in 4H was de minst
gepasseerde: slechts 14 maal maakte de doelman de gang
naar het net.
District Oost heeft 110 verenigingen ondergebracht in
klasse 4A t/m 4H. Witkampers uit Laren (Gld) in 4H was het
meest productieve team met een score van 108 doel
punten. De doelman van ONA 53 uit Wageningen in klasse
4F moest in 26 wedstrijden slecht 17 doelpunten toestaan.
Witkampers in 4H behaalde met 2.65 punten het hoogste
gemiddelde per wedstrijd. Sportclub Westervoort scoorde in
4D 48 punten uit 26 wedstrijden: gemiddeld 1.85 punten
per wedstrijd. Samen met Oranje Zwart Helmond, gemiddeld 1.95 punten, werden onze jongens van sportclub
Westervoort als enige club in Nederland kampioen met een
gemiddelde van minder dan 2.00 punten per wedstrijd.
Om het verhaal compleet te maken:
In het zaterdagvoetbal spelen in 5 districten
348 verenigingen in 26 poules in de 4e klasse.
Door: Frans Brink
scwestervoort.nl
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De klasse van het
eerste elftal
Het grootste gedeelte van de afgelopen veertig jaar heeft
het eerste elftal doorgebracht in de vierde klasse.
In 1977 promoveerde Sportclub Westervoort naar de derde klasse. Het
verblijf in deze klasse mocht toen niet langer dan één seizoen duren. In
1991 promoveerde het eerste elftal opnieuw naar de derde klasse. Vier
seizoenen lang, tot 1995, bivakkeerden onze mannen op dit niveau. Eind
jaren 90 ging het minder goed, net als aan het einde van de zero’s. In
1998 kon degradatie niet worden voorkomen, maar werd het elftal het
eerste seizoen in de vijfde klasse meteen weer kampioen. In 2010 ging
het opnieuw mis. Dit keer duurde het drie seizoenen alvorens het elftal
kampioen werd.
Dit seizoen is historie geschreven. Voor de derde keer in de afgelopen
veertig jaar promoveert het eerste elftal van Sportclub Westervoort naar
de derde klasse. Zou het onze mannen lukken om het langer vol te
houden dan begin jaren 90?
Door: Joris
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voorwoord
Het seizoen zit er weer op. Een succesvol seizoen
voor ons vlaggenschip (en daarmee de vereniging in
haar totaliteit) met promotie naar de 3e klasse.
Langs deze weg aan een ieder die hierin een aandeel
heeft gehad namens BASN mijn felicitaties.

Wij zijn er als BASN bestuur trots op van onze kant onze
bijdrage te hebben kunnen leveren aan het bereiken van
de verenigingsdoelstelling die een aantal jaren geleden
door het verenigingsbestuur is geformuleerd; het
realiseren van het derde klasse niveau voor het 1e elftal.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het volgende
onderdeel van de doelstelling, een gedegen 3e klasse
niveau, de komende jaren gerealiseerd kan worden.
Ook gaan onze felicitaties uit naar de overige teams die
dit jaar kampioen zijn geworden of tot het laatst hebben
mogen meestrijden om promotie en naar Piet Stevens, die
met inspanning van de vereniging een koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen voor zijn langdurige
inzet op velerlei fronten voor ons kluppie. Piet, je verdient
het!
Na een tumultueus jaartje op het vlak van de kleding is er
voor BASN in het 2e kwartaal van dit jaar wat rust
ingetreden. Er heeft zich niet veel vermeldenswaardigs
afgespeeld. Een periode van betrekkelijke rust, waarin de
accu voor het nieuwe seizoen weer kan worden
opgeladen. Dit is hard nodig, want er zijn nog wat noten
te kraken op het vlak van o.m. de kledingsponsoring.

Onze eerstkomende netwerkactiviteit vindt plaats op
17 juni a.s., de B.A.S.N. leden zijn hierover inmiddels
uitgebreid geïnformeerd.
Met het verenigingsbestuur worden op dit moment de
lijnen uitgezet voor de facilitering en budgetten voor het
seizoen 2015-2016. Ik zal hierover in de eerste
ballenvanger van het nieuwe seizoen wat meer informatie
verstrekken.
Voor nu wens ik iedereen een fijne zomerstop en een
goede vakantie toe.

Edwin Peters
Voorzitter BASN

Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal de gehele
vereniging in het nieuwe verenigingstenue gestoken
worden, de kledingcommissie is hiermee op dit moment
in volle voorbereiding.

scwestervoort.nl 
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Activiteiten rondom de kampioenswedstrijd van
het eerste elftal van sportclub Westervoort op
zondag 10 mei.

Brunch in zaal Wieleman
Voorafgaande aan de wedstrijd tegen Etten
heeft het BASN-bestuur een brunch
georganiseerd in samenwerking met zaal
Wieleman.
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Vanaf elf uur ´s ochtends stond een geweldige brunch
klaar in zaal Wieleman voor kader, staf en spelers van het
eerste elftal en voor de leden van BASN. Plm. 50 personen
namen hieraan deel.
Het gezelschap werd welkom geheten door Martin
Wieleman met uitleg over de brunch. Tevens was de
cameraman, die bij Vitesse de reportages verzorgt,
uitgenodigd om van de kampioensdag een Dvd-verslag te
maken, met deze brunch als begin en een video-opname
op het sportpark van alles rondom de wedstrijd en van de
wedstrijd zelf. De DVD wordt later aan alle betrokkenen
aangeboden.
Ook de voorzitter van BASN, Edwin Peters, hield kort een
inleidend praatje. Daarna was het smullen geblazen.
Tijdens deze sessie werd door de shirtsponsors Maurits
Pelgrim en Paul Koenen het wedstrijdshirt voor het nieuwe
seizoen gepresenteerd aan aanvoerder Pelle Gerretzen.
Als laatste hield assistent trainer Danny Kampschreur nog
een peptalk voor de selectie als hart onder de riem voor
de wedstrijd ´s middags.
Al met al een geslaagd evenement.
Activiteiten BASN na de wedstrijd
Toen het kampioenschap na de wedstrijd een feit was, kon
er gehuldigd worden. Het BASN-bestuur bood spelers,
kader en andere betrokkenen een speciaal vervaardigd
kampioensshirt aan, dat direct door iedereen
aangetrokken werd.
Nadien werd in de bestuurskamer door BASN een
ingelijst kampioensshirt aangeboden aan het
hoofdbestuur om in de bestuurskamer een mooi plekje
te geven. Hierbij aanwezig, trainers en staf van het
eerste elftal, die de pupil van de week in het zonnetje
zetten. Trainer Pim Scholten kreeg hierna voor kader en
staf twee flessen met geestrijk vocht voor een ieder
persoonlijk uitgereikt als dank en waardering voor de
prestaties in dit seizoen.
Daarna barstte het kampioensfeest los in het clubhuis,
waar het nog lang gezellig bleef.

scwestervoort.nl 
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Maurits Pelgrim ziet sponsoren
van sportclub Westervoort als
iets heel leuks
Pelgrim Schilders BV is een gecombineerd bedrijf met een winkel van alle producten voor zowel
interieur als exterieur (glas behang, timmerbedrijf) en telt 15 medewerkers. Het is van oorsprong
een bedrijf van oude tradities, waarbij oud vakmanschap in ere wordt gehouden en er oog is voor
detail.
Ontstaan van Pelgrim schilders BV
Pelgrim Schilders is sinds de jaren 70 actief. In 1972
kochten Tonny en Marjo Pelgrim een winkel aan de
Kerkstraat in Westervoort. Dat was tot dan een
hobbywinkel met allerhande producten.
Door hun ondernemersgeest groeide het bedrijf uit tot
een goed lopende zaak. Begin jaren tachtig ging het in de
bouw aanvankelijk slechter, maar daarna kwam er toch
groei en er werd meer personeel aangenomen. De
Kerkstraat werd te klein. In 1988 werd door de
toenmalige burgermeester van Osch een nieuw en groter
pand geopend aan de buitenkant van Westervoort, wat
later zou uitgroeien tot industrieterrein “Het Ambacht”.
Tonny Pelgrim heeft het schildersbedrijf hier opgezet en
verder vorm gegeven. Marjo Pelgrim deed de
administratie en de winkel.
Naar de huidige situatie
Al snel bleek, dat de twee zoons ambities hadden om
zich in het schilderswezen te verdiepen. Maurits deed na
zijn schoolopleiding uitgebreid ervaring op in andere
schildersbedrijven. Hij bleek vooral voorliefde voor
managen en techniek te bezitten.
In de loop van de jaren deden vader en moeder stappen
terug en namen hun twee zoons Maurits en Manfred
ongeveer 10 jaar geleden de zaak over.
Sinds 2011 is de huisstijl aangepast door Maurits en
Manfred om het bedrijf de tijdgeest van deze tijd te
geven. Manfred nam advisering voor interieur voor zijn
rekening, Maurits runde het schildersbedrijf.
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‘Bij sportclub is er ruimte voor een
hoofdsponsor’
Vorig jaar is Manfred uit het bedrijf gestapt en wilde een
andere kant op. Pelgrim BV wordt nu in zijn geheel
bestuurd door Maurits. Enthousiast en met veel overtuiging
vertelt hij over zijn zaak.
Professioneel bedrijf
Een tijdje geleden kende het bedrijf het gevelopschrift “Verf
scwestervoort.nl
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en Wand”. Dat dekte op een
gegeven moment de lading
niet meer.
Pelgrim BV is een
professioneel bedrijf
geworden, waarin
teamgevoel bevorderd wordt
en op die manier ook het
bedrijf verbeterd. Volgens
Pelgrim heeft dit zo
parallellen met de sport
voetbal. Het plezier staat
voorop en het sociale aspect wordt niet vergeten. Het
belangrijkste voor Maurits is dat klanten op het bedrijf
kunnen vertrouwen.
De diversiteit van klanten neemt toe door mond op mond
reclame. Hierdoor is er al 40 jaar lang groot aanbod van
werk. Van heinde en verre komen de opdrachten binnen.
Ook de recent ontstane economische crisis heeft daaraan
geen afbreuk gedaan. Er is voldoende werk gebleven ook
door vakmanschap.
Belangrijk motto: Meegaan met de tijd, leveranciers en
ontwikkelingen volgen via o.a. bezoek aan beurzen.
Producten
Belangrijke leveranciers zijn o.a. Sikkens Lakken en Quick
Step (leverancier van topproducten, vloeren, laminaat en
lamelparket).
Exclusief verfmerk is het Engelse Farrow & Ball, een
gebruiksvriendelijk product, uiterst gunstig geprijsd en gaat
jarenlang mee. Pelgrim BV heeft als enig bedrijf regiorecht
voor verkoop van dit product. Mensen van veraf komen
deze verf hier kopen.
Ambities
Als bedrijf bij de tijd blijven, een klasse apart zijn, kennis
delen en handhaven op niveau. Het stimuleren van aanwas
van jong personeel en de ontwikkeling van producten goed
blijven volgen.
De woonwinkel moet uitstraling hebben. De zaak zal zich
verder blijven ontwikkelen, nieuwe bronnen aanboren en
duurzame producten blijven handhaven.
scwestervoort.nl 

Hiermee is de BV duidelijk op de kaart gezet. Er is geen
ambitie voor een groter pand elders.
Relatie met sportclub
Het bedrijf is jarenlang leverancier van verf en
raamdecoratie. Daarbij is een goede relatie opgebouwd
met leden van sportclub. Maurits ziet het sponsoren van
sportclub als iets heel leuks. Dit seizoen is hij wederom
voor 3 jaar shirtsponsor geworden van het eerste team in
combinatie met Paul Koenen.
Klanten van Pelgrim BV zijn ook actief binnen sportclub.
Daardoor is voor Maurits de vanzelfsprekendheid om te
sponsoren groot.
De sponsoring van sportclub gebeurt al heel lang en
nadat Hans Smits, de vroegere grote sponsor van
sportclub stopte, is een aantal Westervoortse bedrijven bij
elkaar gaan zitten om een sponsorgroep voor sportclub
te vormen. Eén van hen was Tonny Pelgrim. Allen in deze
sponsorgroep hadden eenzelfde aandeel.
Floris, de zoon van Maurits was tot nu toe actief bij
sportclub. Hij is echter benaderd door Veluwezoom (Jhon
van Beukering) om zich verder te kunnen ontwikkelen op
een ander speelniveau. Floris blijft wel lid van sportclub
en zal mogelijk in de toekomst nog van waarde kunnen
zijn voor sportclub.
Tot slot geeft Maurits te kennen, dat er bij sportclub
ruimte is voor een hoofdsponsor voor sponsoruitingen.
Door: Jan
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Keepersclinic bij sportclub
Groessen
Op zaterdag 2 mei waren de organisatoren van de
keepersclinic aanwezig op het sportpark om met
een delegatie van het BASN-bestuur te overleggen over een tegenprestatie bij sportclub
Westervoort voor de financiële bijdrage van BASN
aan de keepersclinic.

Jan en Danny Lucke van Keepersaction hebben een
keepersclinic georganiseerd voor jeugdkeepers uit de
regio en gingen op zoek naar een geschikte locatie
hiervoor.
Aanvankelijk was DVV hiervoor gevraagd, maar daar
lukte het niet. Via familie kwam Danny bij sportclub
Groessen terecht en zij wilden dit graag laten
plaatsvinden op hun sportpark.
Met Maurits Pelgrim en Jan Koers werd overlegd, wat
een tegenprestatie bij sportclub zou kunnen zijn. Jan en
Danny Lucke stelden voor een ééndaagse
workshopactiviteit hiervoor te plannen in de vorm van
een keepersclinic met vooraf tips en adviezen aan
Westervoortse trainers.
Later in het jaar worden hier definitieve afspraken over
gemaakt.
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Een foto werd nog gemaakt van Jan en Danny Lucke,
samen met Jens Deenen (jeugdkeeper E3 en deelnemer
aan de clinic) en Maurits Pelgrim van BASN.
De clinic in Groessen
Vanaf donderdag 12 maart is op 10 donderdagen een
keepersclinic gehouden van 19 tot 20 uur met deelname
van 13 Westervoortse keepers. BASN heeft hiervoor een
financiële bijdrage gedaan.
Er werd een presentielijst bijgehouden in Groessen en wat
opviel was, dat met name de Westervoortse keepers zeer
gemotiveerd waren de clinic trouw te volgen. Er was ook
een 18-jarige keeper bij en er waren totaal zes trainers
actief tijdens deze clinic.
Wat in dit soort cursussen benadrukt wordt, is het vooral
positief benaderen van de deelnemers en wat niet goed
gaat, vooral niet afkammen.
Op donderdag 28 mei was de laatste avond. De eerste 9
avonden hadden vooral bestaan uit keepervaardigheden
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aanleren met allerlei tips en adviezen. Deze laatste avond
bestond louter uit spelvormen, waarin het accent
natuurlijk ook op keeperactiviteiten werd gelegd. Aan het
einde van de clinic gingen alle Westervoortse keepers nog
even op de foto samen met hun trainers en kreeg elke
keeper na afloop in het clubhuis van sportclub Groessen
een certificaat en een appel uitgereikt.
Ze mochten daarna langs de tafel om hun certificaat te
laten voorzien van de handtekeningen van alle trainers.
Door: Jan
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Motto van bakkerij Koenen Echte bakker is:

De klant koopt bij een winnaar,
nooit bij een verliezer.
Een mooie parallel naar de sport
voetbal.
In Brood- en banketbakkerij Koenen Echte Bakker wordt alles op broodgebied zelf gemaakt. Al
15 jaar is er samenwerking met banketbakkerij Jansen de Koning, die het banket (gebak, taart,
koekjes) levert aan Koenen en aan Jansen de Koning wordt het brood door Koenen geleverd. Zij
hebben een controlerende functie naar elkaar.
Bakkerij Koenen telt 47 fulltimers en parttimers, waarvan er 22 zich bezig houden met de
productie en de overige medewerkers in de winkels actief zijn.
De handelsnaam van de bakkerij is Warme Bakker
Koenen BV, naar de klant toe wordt de naam Koenen
Echte Bakker gehanteerd. Het bedrijf is lid van het Echte
Bakkersgilde. De kwaliteit van het brood wordt hierbij
beoordeeld naar een norm in een kwaliteitstraject. Die
norm moet minimaal 7.3 bedragen, alles daaronder is
negatief en Koenen scoort een 7.8.
Kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door Het
Nederlands Bakkerij Centrum Wageningen. De
verkoopster in de winkel kan de allergenen van een
brood kenbaar maken aan de klant, als daarom
gevraagd wordt (gluten en sesam zijn o.a. allergenen).
Verpakt brood van Koenen in de supermarkt bevat reeds
een etiket met alle allergenen daarop vermeld. De klant
is kritisch en mag dat ook zijn. Opmerkingen, klachten,
en tips worden altijd in acht genomen.

supermarkt Lamers (nu Jumbo) overgenomen, om daar
brood te kunnen verkopen op een broodafdeling. In
januari 1982 overleed Paul´s vader en heeft dus maar
3 jaar kunnen genieten van zijn nieuwe bakkerij. Paul was
toen 15 jaar en Ton 17 jaar.
Hun moeder bleef met 5 kinderen en de bakkerij achter.
Wim Koenen ging op verzoek van Paul´s moeder in 1984
de bakkerij runnen, wat hij tot 1992 gedaan heeft. In 1992
waren broer Ton (25 jaar) en Paul (23 jaar) eigenlijk de
enige belangstellenden van de kinderen, die de bakkerij
wilden overnemen, wat ook gebeurde.

Historie van bakkerij Koenen
Bakkerij Koenen bestaat sinds 1869 aan Klapstraat 213
en is opgericht door overgrootvader Wim Koenen. In
1925 is de bakkerij overgenomen door Jan Koenen, de
opa van Paul en in 1962 door Jan Koenen, de vader van
Paul. Hij heeft de zaak gerund tot 1982. In 1979 heeft hij
een nieuwe bakkerij gebouwd aan de Klapstraat.
Inmiddels had hij ook het pand van de toenmalige

Als jongen was Paul bij de boer of bij de bakker actief. Zijn
sport was judo, en hij heeft 1 jaar gevoetbald. Hij heeft
altijd interesse gehad in de bakkerij en is er eigenlijk mee
opgegroeid. Hij heeft de bakkersvakschool gedaan en
werkte van 1984 tot 1992 bij bakker Ariese in het mooie
dorp Rheden, waar hij het vak geleerd heeft en zijn vrouw
leerde kennen. Ook aan bakker Ariese in Rheden wordt
sinds 2005 het brood geleverd.
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De bakkerij aan de Klapstraat groeide langzamerhand uit
tot een middelgrote bakkerij, nadien werd vanaf 2002 een
nieuw pand aan het Vergun gebouwd en gestart in mei
2004.
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wil een eerlijk product, dat maatschappelijk is
verantwoord, verkopen. Er wordt dan ook eigen graan,
spelt en tarwe verbouwd, waarmee eigen
streekproducten gemaakt worden. Landbouwer
Kutschruiter zorgt voor de oogst, molen “De Hoop” uit
Zevenaar maalt het graan.

Koenen de Echte Bakker, scoort
altijd en staat samen met sportclub Westervoort voor fairplay!
Naar de huidige situatie – professioneel bedrijf
Het nieuwe pand aan het Vergun heeft veel uitstraling,
een absolute voorwaarde voor Paul en Ton. Ondanks een
tijdelijke crisis in de bakkerij is inmiddels al de 9e winkel
van bakkerij Koenen geopend. Er wordt geleverd aan 100
afnemers per dag. Voorop staat de tevredenheid van de
klant. Er geldt dan ook een dure, maar verplichte
certificering voedselveiligheid (FSSC22000). De bakkerij
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Het bedrijf is door de jaren heen gigantisch gegroeid.
Een grote schok was het plotseling overlijden door een
acute hartstilstand van broer Ton in 2010. Het bedrijf
moest verder onder leiding van Paul en Nicolette Koenen
en Mirjam Koenen (Ton´s echtgenote). Inmiddels zijn
ook kinderen van Paul en Ton in het bedrijf actief. Vincent
(van Ton) volgt de bakkersopleiding. Arjan (van Ton)
zorgt intern voor social media (internetsite, Facebook),
Bas (van Paul) zorgt voor contacten met de afnemers en
verzorgt de productielijsten. Zes bussen bezorgen tussen
4.00 uur en 8.00 uur ´s morgens. Winkels zijn er in
Westervoort, twee in Duiven, Didam, Doesburg,
Steenderen, twee in Arnhem en één in Nijmegen. Verder
zijn er leveringen aan Jumbo Westervoort en Duiven,
4 Coöp supermarkten, 15 Spar supermarkten en
instellingen en overheden. Paul, Nicolette en Mirjam zijn
eigenaar van 3 winkels en de overige zes zijn franchise
ondernemingen.
Voor brood, dat over is, is een contract onder aparte
certificering met een vewerkingsbedrijf afgesloten, dat
het brood verwerkt tot veevoer.
Ambities
Alles op een hoog kwaliteitsniveau houden. De
doelstelling is om iets achter te laten voor de kinderen.
Paul, die nu 49 is, wil het bedrijf overdragen, als hij
60 jaar wordt. Verdere ambitie is om een lekker en eerlijk
product te blijven verkopen. Alle producten worden
volgens geheim recept gemaakt en verkocht in de
9 winkels van het bedrijf.
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Sponsorinterview
Relatie met sportclub
Broer Ton had iets met sportclub, die er zelf ook gekeept
heeft. Mede daardoor is de sponsoring aan sportclub
ontstaan. Later is Ton nog actief geweest in de
jeugdcommissie. Zijn zoons zijn actief bij sportclub en
ook de zonen en dochter van Paul.
Ook Paul is toen voor sponsoring gevraagd en zo is bij
hem langzamerhand de liefde voor sportclub ontstaan.
Hij vindt sportclub een gezellige club met leuke mensen.
Sponsoring heeft natuurlijk ook een publieke functie.
Niet alleen sportclub wordt gesponsord, maar ook
AVW´66, Loo (handbal) en DVV.

Hierna het ingesproken stukje bij thuiswedstrijden door
Paul, als sponsor van sc. Westervoort:
Koenen de Echte Bakker is al meer dan een eeuw een
begrip in Westervoort en wijde omgeving. Met 9 winkels
gevestigd in Westervoort, Duiven, Arnhem, Doesburg,
Steenderen en Nijmegen is er altijd één bij u in de buurt!
Koenen de Echte Bakker staat voor kwaliteit,
professionaliteit en service en we bieden u dagelijks
dagvers brood en banket aan. U kunt bij Koenen de
Echte Bakker terecht voor een breed assortiment, van
tarwebrood tot aan spelt- en desembrood en natuurlijk
ovenverse croissants!
Ook op zondag kunt u bij Koenen de Echte Bakker
terecht voor een heerlijk ontbijt of lunch. Ons filiaal
in Winkelcentrum de Wijborgh in Westervoort en
ons filiaal in de Ploenhof in Duiven zijn elke zondag
geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Door: Jan
Advertentie
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Uitgelicht - Nieuwe website

Vernieuwing op het wereldwijde web
Velen zal het opgevallen zijn dat er sinds begin maart van
dit jaar een nieuwe website is. Hoewel er nog genoeg te
verbeteren valt zijn we als vereniging toch verheugd met
de overgang naar de nieuwe website. Dit artikel heeft als
doel vragen en geruchten uit de wereld te helpen en
duidelijk te maken waarom we een stap in de goede
richting zetten.
In de wandelgangen werd al twee jaar gesproken over
vernieuwing van de website, maar het heeft een tijd op zich
laten wachten. Het proces van het bouwen van een
complexe website kan met gemak enkele maanden in
beslag nemen. Ook het vinden van een opdrachtnemer, die
voor relatief lage kosten een complexe website wil
bouwen, kost tijd. Uiteindelijk is er een bedrijf gevonden
die in opdracht van BASN en Sportclub Westervoort drie
websites wilde maken: een website voor Sportclub
Westervoort, een website voor BASN en een webshop.
Een tijdelijke oplossing
Goedkoop is duurkoop. Dat ondervonden we tijdens de
ontwikkeling van de websites. De ontwerpen van het
bedrijf lieten lang op zich wachten en voldeden niet aan de
verwachtingen, en mede om die redenen moest worden

gekeken naar een alternatieve oplossing. De huidige
nieuwe website is onderdeel van die alternatieve oplossing.
Deze website is in korte tijd door een vrijwilliger in elkaar
gezet en bevat de meest essentiële onderdelen.
Ondergetekende benadrukt dat het gaat om een
tussenstop, een tijdelijke oplossing. Er wordt door
vrijwilligers gewerkt aan verbeteringen aan de huidige
website, maar tegelijkertijd ook aan een nieuw ontwerp.
Waarom zijn de webshop en de website van BASN
nog niet online?
De website van BASN en de webshop waren ook nog niet
naar wens en daarom wordt ook voor deze websites aan
een alternatief gewerkt. Tijdens de ontwikkeling van de
nieuwe websites is de oude kledingleverancier tot onze
grote spijt over de kop gegaan. Dit betekende voor de
businessclub nieuwe onderhandelingen met potentiële
leveranciers. Zoals bekend is Intersport Luising uit Zevenaar
de nieuwe leverancier. We hopen op een lange en fijne
samenwerking. BASN streeft ernaar haar website en de
webshop deze zomer online te hebben.
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Wat zijn de voordelen van de nieuwe website(s)?
Voor bezoekers van de website is eigenlijk alleen de inhoud
en de opmaak van de website zichtbaar veranderd. Dit is
op zich geen voordeel. Zeker niet als je van mening bent
dat de huidige website er minder mooi uitziet dan de oude
website. Een pluspunt is de weergave op mobiele
apparaten, zoals tablets en smartphones. De website wordt
op vrijwel alle apparaten goed leesbaar weergegeven. We
mogen ook best trots zijn dat we één van de weinige
verenigingen zijn die dat goed voor elkaar hebben. Er zijn
echter meer voordelen die je als bezoeker niet ziet.

De grootste verandering zit in het beheer van de websites,
welke nu volledig in handen is van de vereniging. Voorheen
kon er weinig aan de structuur en de opmaak van de
website worden gewijzigd. Ook het toevoegen van nieuwe
functionaliteiten was lastig te realiseren. Het beheer en de
hosting van de website en de e-mail werd namelijk
verzorgd door een extern bedrijf. In de nieuwe situatie
beheert Sportclub Westervoort de website zelf. Wijzigingen
kunnen snel worden doorgevoerd en tevens zijn de vaste
kosten lager.
scwestervoort.nl 

Daarnaast is een deel van de informatie op de website
geautomatiseerd. Zo worden wedstrijden, teamindelingen
en commissies direct gehaald uit Sportlink, een systeem dat
de KNVB gebruikt. Hierdoor is de informatie altijd up-todate. Wijzigingen kunnen door personen uit verschillende
commissies in Sportlink worden aangepast. Vervolgens
wordt de informatie automatisch aangepast op de website.
In de toekomst zullen we proberen om de website nog
slimmer te maken. Er zijn nog vele wensen, maar we zijn
aangewezen op vrijwilligers om deze wensen in vervulling
te laten gaan. Om die reden neemt het ontwikkelen van
nieuwe onderdelen en slimme toepassingen tijd in beslag.
De basis is er, nu kunnen we gaan uitbouwen.
Oproep
Onze vrijwilligers van de digitale communicatie zoeken
versterking op verschillende gebieden. Als je ervaring hebt
met Photoshop of webdesign, dan ben je meer dan welkom
als versterking van onze webredactie. Als je weinig of geen
kennis hebt van Photoshop of webdesign, dan kan de
webredactie jouw hulp ook goed gebruiken. Onze
werkzaamheden zijn niet plaatsgebonden. Kun jij ons
helpen bij:
•	het bijhouden van sociale media
(kennis sociale media nodig),
•	het plaatsen van nieuws en dergelijke
(geen kennis nodig),
•	het maken of aanpassen van foto’s voor de website
(kennis camera/photoshop nodig),
•	het schrijven van nieuwsberichten en het houden van
interviews,
•	het automatiseren en ontwikkelingen van webapplicaties
(kennis webdesign nodig)?

Stuur je wedstrijdverslag, fotoalbum of nieuws
naar onze webredactie!
website@scwestervoort.nl
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G-team

Het 4G toernooi 2015
Na een jaar lang te hebben gewacht was het dan eindelijk zover. Op
zaterdag 23 mei 2015 werd voor de 13e keer op rij het jaarlijkse
“Internationale 4G toernooi” gehouden op ons mooie sportcomplex
Naederhuyse.
Dit toernooi is voor zowel jeugd- als senioren teams. Onze
voorzitter John Kemper heeft ooit eens gezegd “ik vind 4G
toernooi echt een toepasselijke naam en dan denk ik aan
Gezellig, Gemotiveerd, Geweldig maar zeker ook het
Gevuul en dat is iets typisch voor Sportclub Westervoort”,
kortom een toernooi om als club trots op te zijn.
In alle vroegte waren de verschillende teams afgereisd, om
deel te nemen aan dit prachtige evenement. Ook dit jaar
waren er de nodige talenten in actie te zien. De elftallen
waren goed getraind en op elkaar ingespeeld en daarmee
zeker niet de eerste de beste teams, het deelnemersveld
bestond uit de volgende elftallen:
V.v. Asser Boys uit Assen, Alemannia Pfalzdorf, v.v. Bargeres
uit Emmen, v.v. Eldenia uit Arnhem, Haus Freudenberg uit
Kleef, v.v. Rheden uit Rheden, v.v. SJS uit Stadskanaal,
s.v. Twello uit Twello en uiteraard Sportclub Westervoort.
Om 09.45 uur werd door de voorzitter van Sportclub
Westervoort John Kemper, samen met wethouder Hans
Breunissen het startsein gegeven voor de opening van het
toernooi.
Het motto van het toernooi was “100% voetbal” zoals ook
te zien was op de wedstrijdballen.
De teams gingen direct aan de slag met een uitgebreide
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warming up en dat werd zeer serieus aangepakt, wat
meteen opviel was het enthousiasme dat er werkelijk van
af spatte.
De eerste wedstrijden gingen van start met een prachtige
blauwe hemel, helaas kwam als snel de eerste bewolking
opzetten met wat regen als gevolg. Gelukkig had dit geen
enkele invloed op de wedstrijden, de diverse teams lieten
onmiddellijk zien, dat ook dit jaar het niveau weer een
stukje hoger was dan verleden jaar. De teams
combineerden er lustig op los en altijd was er wel een
medespeler die vrij gespeeld kon worden. Techniek,
spelinzicht maar vooral het plezier in het voetballen was
duidelijk zichtbaar, ook de kameraadschap met de arbitrage
was opvallend.
Dit was een echt voorbeeld voor de hele voetbalwereld.
Geen gezeur tegen de scheidsrechter, geen schwalbes of
andere vervelende praktijken, die we helaas maar al te
vaak op de televisie zien. Nee, op deze dag zagen we echt
100% voetbal, zoals voetbal bedoeld is, veel inzet, een
sportieve strijd maar de belangrijkste les was: “PLEZIER”
hebben tijdens het sporten en dat was ook dit jaar weer
zeker het geval. Ik wil dan ook alle speelsters, spelers,
coaches en scheidsrechters complimenteren met hun
geweldige bijdrage.
scwestervoort.nl
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Alles was tot in de puntjes geregeld, de hamburgers vlogen
over de toonbank, getuigen hiervan zijn het aantal uitjes,
dat er gebakken moest worden, ondanks alle tranen die
dat weer veroorzaakte was het allemaal prima in orde.
Helaas volgde er zelfs ook nog een echte regenbui, maar
ook dat had geen invloed op de stemming van de
deelnemers. In de kantine van Sportclub is het uiteindelijk
ook gezellig.
Uiteraard was het een toernooi en daarom volgen nu alle
uitslagen:
Jeugd:
Nummer 1 en 2 “Alemannia Pfalzdorf 1 en 2”,
Nummer 3 vv SJS en
Nummer 4 “Sportclub Westervoort”.
Senioren:
Nummer 1 v.v. SJS
Nummer 2 Haus Freudenberg Kleve
Nummer 3 “Sportclub Westervoort”.
Ook na de uitreiking van de prijzen bleef het nog lang
onrustig bij Sportclub Westervoort en iedereen vierde de
afsluiting van weer een succesvol toernooi.
Nu heb ik al vele toernooien bezocht en/of aan
deelgenomen maar dit toernooi verdient een apart plekje,
alleen al vanwege de geweldige sfeer zowel bij de sporters,
begeleiders als bij de vrijwilligers en ook de vele supporters
hebben zich geweldig gedragen. Het voetbal was de grote
winnaar op deze zaterdag.
In het veld strijdt men echt voor de overwinning, de
speelsters en spelers gaan vol voor de overwinning maar
tegelijkertijd is er veel respect voor elkaar en daar kan
menigeen een voorbeeld aan nemen.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de vele
vrijwilligers die dit evenement weer mogelijk hebben
gemaakt. Bingo kaartverkoopsters, Scheidsrechters,
Kantinepersoneel, EHBO, DJ Bisschoeff en de overige
organisatie verdienen een dikke pluim voor het organiseren
van deze echt perfecte dag.
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Als laatste wil ik Willem van Bussel, bedanken voor al de
13 jaren die hij als één van de drijvende krachten achter dit
toernooi mede heeft mogelijk gemaakt. Willem bedankt en
hopelijk mogen wij nog lang van je inzet genieten.
Door: Geurt
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C1

Eurocup Toernooi
Hamont (B)
De C1 heeft in het weekend van Hemelvaart
deelgenomen aan het internationaal
voetbaltoernooi in Hamont (B) en met een
deelnemersveld van 76 teams, verdeeld over
5 leeftijdscategorieën, was het een zeer goed
bezet en sfeervol toernooi.
Naast de opzet van het toernooi, het verblijf en de
maaltijden die perfect en zeer professioneel waren
verzorgd, wisten we zelfs sportief nog een mooi resultaat
te behalen.
Door het verslaan van enkele Franse en Belgische teams,
wisten we met een bloedstollende penaltyreeks uiteindelijk
beslag te leggen op de 3e plek om de Challenge-Cup!
De selectie heeft hiermee een super leuke afsluiting gehad
van het voetbalseizoen en een mooie herinnering hieraan
overgehouden!

Namens de spelers en de Technische Staf, speciale dank
aan onze sponsorcommissie (BASN)

scwestervoort.nl 
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C2 - Strijthagencup

Strijthagencup Landgraaf
2015 – Deelname C2
Direct na afloop van het seizoen nam het C2 deel aan de Strijthagencup in 2015. Een groot toernooi
tijdens Hemelvaartsdag en de vrijdag erna bij VV Schaesberg in Landgraaf.
Na een gedegen voorbereiding vertrokken we
woensdagmiddag richting het nabijgelegen Eygelshove,
waar we een scoutinggebouw gehuurd hadden. Achteraf
kunnen we met zekerheid zeggen dat het een juiste
beslissing was om op een aparte locatie te logeren en niet
op het toernooiterrein zelf cabines of tenten te huren. Dat
zou uiteindelijk ook wel gelukt zijn, maar het team en de
begeleiding apart gaf het teamgevoel wel een stimulans.
Slaap- en andere ruimtes voldoende, voetbalveldje en bos
in de buurt, maar vooral een positieve instelling bleken een
goede formule te zijn.
Gedurende ons gehele verblijf hebben de spelers zich prima
vermaakt en wat ons opviel is dat het erg gezellig was in
de groep.
Na een voorspoedige reis werden vast de puntjes op de “i”
gezet voor de eerste wedstrijddag. Het ging er naast een
gezellige afsluiting van het seizoen natuurlijk ook om Sc
Westervoort goed op de Limburgse voelbalkaart te zetten.
De koffie van onze trainer Gerrit was in ieder geval sterk
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genoeg om de begeleiding de rest van de dagen wakker en
scherp te houden. Voor de spelers was er iets lichter
verteerbaars.
Na een korte, maar intensieve nachtrust stond de eerste
wedstrijddag op het programma. Vier wedstrijden, waarin
het team zich van hun beste kant heeft laten zien. Leuk
voetbal en bij vlagen zelfs goed. Tegen VV Schaesberg 3
resulteerde dit in een overwinning met snelle combinaties
over de vleugels. De rest van de teams (HVHC, Amstenrade
en AFC Quick 1890) bleken helaas een (klein) maatje te
groot, soms letterlijk. Wel hebben we gezien dat de groep
bleef gaan voor een beter resultaat en dat de spelers
steeds beter leren omgaan met fysiek grotere
tegenstanders; dikke pluim.
Het beeld is eigenlijk al het hele seizoen hetzelfde: bij
vlagen goed spel en kansen genoeg, maar vaak ook net
teenlengtes te kort om de kansen te benutten. We zijn
nooit “weggespeeld”. Ook viel het kwartje vaak net de
kant van de tegenstander op. Soms moet je een beetje
geluk hebben, maar dat ontbrak dus. Bij jullie positieve
instelling gaat dat zeker goed komen komend seizoen.
scwestervoort.nl
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Over positieve instelling gesproken! Bij deze even paar
woorden voor Milan, die wegens ziekte alleen het begin
van het seizoen in de bekerwedstrijden heeft kunnen
meedoen. Verder wel naar mogelijkheden meegetraind en
bijna geen wedstrijd als toeschouwer overgeslagen.
Uiteindelijk toch de nodige speeltijd gehad, waar hij
volgens ons zichtbaar van genoot. Milan, succes met je
verdere herstel en hopelijk kunnen we in de toekomst weer
van je talent gaan genieten.
’s Avonds genoten we van een lekkere BBQ, waardoor er
weer wat energie was om te bowlen. Het richtingsgevoel
bleek bij de meesten nog goed te werken en er viel menige
spare en strike te bewonderen.
De tweede avond was iets rustiger dan de avond ervoor,
maar het is wel duidelijk dat bij voetbal andere spieren
worden gebruikt dan bij praten. Het was in ieder geval
weer gezellig.
Op vrijdag stonden er weer vier wedstrijden op het
programma. De eerste wedstrijd tegen VV Schaesberg 1
ging direct verloren (1-0), maar helaas op een wat
dubieuze manier. De spelers lieten ook zien hierin geleerd
te hebben en herpakten zich goed. De volgende drie
wedstrijden werden alle met 0-0 gelijk gespeeld. Echte
toernooiuitslagen dus.
Vooral de laatste wedstrijd was een memorabele. Iedereen,
zelfs de begeleiding, kreeg een andere positie. Tegen de
sterkste tegenstander uit de groep werd met een
fantasieopstelling zo op zeer verrassende wijze een
verdienstelijk gelijkspel gehaald. Het was een spannende
en waardige afsluiting van het voetbaldeel van dit toernooi.

Rest ons nog een aantal bedankjes:
BASN: dank voor jullie gulle bijdrage en ook het
meedenken om dit toernooi mede mogelijk te maken!
Begeleidende ouders: Diane, Eline, Marion, Alex (vaste
vlaggenist!) en Olaf voor het rijden, catering,
schoonmaken, foto’s, meedenken, de humor etc., te veel
om op te noemen. Miranda, jij ook bedankt voor je aandeel
in de administratie, etc.
Trainer(s): Gerrit, er is gedurende het seizoen een mooie
groep ontstaan. Compliment! Kees, complimenten voor jou
ook. Sport(begeleiding) is de juiste keuze voor je volgens
mij. Jacco, je was er nu niet bij, maar bij deze dank voor je
inzet op de donderdagavonden.
Spelers: ja, jullie natuurlijk ook bedankt. Jullie waren een
leuke en goede groep om mee te “werken”. We hopen
jullie nog veel voor de club in actie te zien.
Succes allemaal en sportieve groet,
Mede namens de rest van de begeleiding,
Ed Peeters, leider C2

’s Middags hebben we in Eygelshove met een frietje en
aanverwante gezonde dingen de inwendige mens nog
verwend en na de prijsuitreiking in Landgraaf zijn we
huiswaarts gegaan. I.v.m. het vermogen van sommige
auto’s was de één wat sneller thuis dan de ander, maar dat
mocht de pret niet drukken. We hebben een paar hartstikke
leuke dagen gehad, waarbij we een net en sportief
visitekaartje van onze club hebben afgegeven.
scwestervoort.nl 
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SC Westervoort 6

sc westervoort - 6

Westervoort 6
grijpt net naast dubbel

Het zesde elftal heeft wederom een fantastisch
jaar achter de rug. Enkele wedstrijden voor het
einde van de competitie werd het kampioenschap
in de wacht gesleept. De strijd om de KNVB Beker
verliep ook boven verwachting. Het elftal bereikte
de finale, maar wist op sportpark Horsterpark te
Duiven niet te winnen van Krayenhoff 2. Ondanks
het verlies werd alsnog een ronde door
Westervoort gemaakt op de platte kar, want geef
toe… het kampioenschap en het behalen van de
bekerfinale is een hele mooie prestatie!
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Meiden D1

Het seizoen van…..MD1
Sinds de winterstop heeft Sportclub Westervoort
eindelijk weer een jeugdelftal met alleen maar
meiden! Super leuk natuurlijk!
Trainers
De enthousiaste train(st)ers: Patrick Gal, Bianca Gal, Kelsey
Limburg en Chloe Berendsen begonnen vol energie aan dit
nieuwe avontuur. Vanaf de eerste training was duidelijk dat
dit team barst van de energie, genoeg kwaliteit heeft maar
daarnaast ook graag wil leren. Het was voor de meiden zelf
wel even wennen, voor het eerst sinds ze voetbalden waren
er op de trainingen of in de wedstrijden geen stoere
jongens die de mooie acties of goals maakten, nu deden de
meiden dat zelf!
Competitie
De wedstrijden zouden het aankomende halfjaar gespeeld
worden op een half veld, er waren net niet genoeg meiden
om een elftal te maken. Onder toeziend oog van vele
ouders en andere belangstellenden werd de allereerste
competitiewedstrijd van het MD1 met 19-0 gewonnen van
DVV. De wedstrijden hierna werden, met goed
combinatievoetbal en steeds meer ‘echt voetbal’, vrij
eenvoudig gewonnen. Al snel was Westervoort
koploper in de competitie en dit betekende
ook dat de tegenstanders vaak net een
beetje feller waren dan normaal, want
iedereen wil tenslotte winnen van de
koploper. De meiden gingen hier
goed mee om en er werd meer
gevraagd dan alleen maar mooi
voetbal, een aantal wedstrijden is
ook gewonnen op doorzettings
vermogen en op strijdlust.
Dit was af en toe best spannend maar de
meiden gaven de toeschouwers altijd de 3
punten! De meiden bleven maar winnen en begonnen
zelf ook te geloven in een kampioenschap, dat zou toch
super zijn, in het eerste seizoen gelijk kampioen worden.
Heel even sloop er wat gemakzucht in de ploeg, maar
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gelukkig werden ze op tijd wakker en kwam het
kampioenschap niet meer in gevaar.
Kampioenschap
Op zaterdag 9 mei was het dan eindelijk zover, de
kampioenswedstrijd tegen Eldenia MD2. De concurrenten
hadden doordeweeks al punten verspeeld, waardoor we al
niet meer ingehaald konden worden, toch besloten we
alle supporters op sportpark Naederhuyse een
spektakel voor te schotelen. Het werd
uiteindelijk 8-0! Een mooi halfjaar werd
afgesloten met het (ongeslagen)
kampioenschap!
Tenslotte
Daarnaast hebben zich gaandeweg het
seizoen steeds meer meisjes aangemeld
om te komen voetballen, dit is geweldig en
we hopen dat de aanmeldingen blijven
binnenkomen, dan zijn we bij sportclub
Westervoort de aankomende jaren in ieder geval verzekerd
van leuke potjes meidenvoetbal!
Door: Kelsey Limburg
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Techniekfinale

Voor de derde keer vond op vrijdagavond 29 mei
de techniekfinale plaats voor spelers van D t/m F.
Het ging om de opvolging van Koning Olivier, die
afgelopen jaar de scepter zwaaide.
Dit was tevens het slot van 12 extra trainingsavonden, voor vrijwilligers, door vrijwilligers.

Techniekfinale
Rob en Maurice waren de drijvende krachten,
ondersteund door enkele andere trainers, die als ze
konden ook meehielpen. Erwin verzorgde dit jaar
een nieuw onderdeel - de keepers.
Zes toch wel wat zenuwachtige finalisten, Daan, Trijntje,
Luna, Kai, Ivar en Willem lieten zien, dat ze praktische
technieken, dribbelen, drijven, en iets lastigere, Zidane,
Cruijff turn, kappen met alle voeten enz. moeiteloos uit de
voetbalschoentjes toverden.
Dit onder de deskundige ogen van de verse kampioenen
Pelle Gerretzen en Jordy Hengelman. Deze hadden het niet
gemakkelijk.
Ondertussen werden een veld verder de keepers, bekeken
door ook kampioen Jasper en door het hoofd opleidingen
keepers sc Westervoort Ferrie, aan een test onderworpen.
Ook hier gierde de spanning door de kelen, en ook hier
werd het een nek aan nek race.
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Het geheel werd afgesloten met een partij, wederom onder
ogen van de jury. Hierin werd bewezen dat het geleerde
ook in wedstrijdvorm gebruikt werd.
Terwijl het eerste gedeelte werd afgewerkt waren Rob en
Chios gewoon bezig met de rest van de kinderen met de
gebruikelijke techniektraining.
Bij de prijsuitreiking, verricht door onze nieuwe jeugd
voorzitter René, die dit in navolging van Marco en Rolf
fantastisch deed, bleek wie er uiteindelijk gewonnen hadden.
Bij de keepers was dit Iris. De Alle keepers verdienden er
een mooie, door Erwin zelf verzorgde medaille bij. Zij kreeg
de beker.
Kai werd de opvolger van Olivier. Hij kreeg de gigantische
wisselbeker voor een jaar, en een grote houdbeker voor
altijd. Ook zijn naam komt op de wisselbeker.
Dat was het eind van een jaar techniektrainingen. Heel veel
scwestervoort.nl

Techniekfinale

Ook werd Henk van der Sluis in de bloemetjes gezet, die
stopt als jeugdcoördinator van Sportclub (Red.).

dank gaat uit naar Rob, Erwin en Maurice, die dit jaar de
kar getrokken hebben. Zij hebben aangegeven er ook
volgend jaar mee door te willen gaan. “Dit is toch een heel
bijzondere training”, zei Rob. “Het is relaxt, iedereen doet
zijn best, er wordt veel gelachen, alles loopt door elkaar.
Soms moet je je er toe zetten om te gaan maar als je er
bent is het altijd leuk.”
Zelf denk ik terug aan die keer, dat de regen met bakken
uit de lucht kwam, de trainers stonden te kleumen en de
kinderen nergens last van hadden. We hebben toen, geheel
tegen de regels, maar meegedaan met de partij.
Of het volgend jaar weer doorgaat hangt zeker ook af van
de vraag of er opvolgers gevonden kunnen worden voor
vertrekkende trainers. Rob, Maurice en Erwin kunnen het
niet met zijn drieën. Dus trainers..........
Door: Henk van der Sluis
scwestervoort.nl 
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fotocorner

horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1

Je krijgt de komende tijd met wolkenvelden te maken. Echter, door een
hogedrukgebied vanuit het noorden, stijgt de temperatuur en krijgen
zonnige perioden de overhand. Daarna volgen er wisselvallige dagen en is
er ’s morgens nog veel kans op mist. Kan slechter!

Waterzak | 20-1 tot 18-2

Ronnie Sessink heeft weer eens een engeltje op de lat. Wie ‘m eraf schiet
krijgt een AA’tje!

Vissen | 19-2 tot 20-3

Je hebt dit seizoen bijna elke wedstrijd weer achter de feiten aan gelopen.
Je neemt je het komende seizoen voor om toch maar eens je eigen man te
dekken in plaats van die snelle feiten. Geen slecht idee!

Ram | 21-3 tot 19-4

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, blijkt onverwoestbare krijger
Michel Ensing helemaal geen broodvoetballer! Hij schijnt meer een
yoghurt-met-goji-bessenvoetballer te zijn. Helemaal hip!

Stier | 20-4 tot 20-5

Als jij en je team twee punten verliezen, en je tegenstander één punt
wint… Waar is dan dat andere punt?

Tweelingen | 21-5 tot 20-6
- Vrije uitloop eieren
- 1 Pak melk
- Koekjes voor Tim Berentzen
- Doosje goji bessen
- Kaas

Kreeft | 21-6 tot 22-7

Als boks-to-boksplayer zit je vaak in de hoek waar de klappen vallen.

Leeuw | 23-7 tot 22-8

In het komende seizoen speelt je team vaak wedstrijden met twee
gezichten. Meestal die van Bart Geurts en Koen de Wijs.

Maagd | 23-8 tot 22-9

In de zomerstop staat de maan zo’n 8 à 9 uur per dag aan de andere kant
van de aarde. Je voelt je tijdens deze perioden wel wat vermoeider en
humeuriger dan normaal. Duik lekker je bed in!

Weegschaal | 23-9 tot 22-10

Drie tips om je grensrechterdienst te ontlopen: ga naar de wc en doe alsof
je aan de dunne bent, verstop je in achter de tribune of ga een potje
hooghouden met Thimo van Zuijlen.

Schorpioen | 23-10 tot 21-11

Spitsenplaneet Venus kan zomaar verschijnen in de zestien meter van je
liefdeszone. Tel daarbij op dat het kampioensteam MD1D in je voortuin
terecht kan komen en je kan je geluk niet meer op. Wat een feest!

Boogschutter | 22-11 tot 21-12

Je speelde dit seizoen de sterren van de hemel. Er valt dus niets meer te
lezen in het heelal.
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Pupil van de week

Pupil van de week

Door: Jan

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 tweede helft van dit seizoen, samen met een eerste
elftalspeler op de foto.

Achtste thuiswedstrijd op
zondag 1 maart tegen SV Loil:
Lieke Hoogveld op de foto met Pelle
Gerretzen.

Negende thuiswedstrijd op zondag
15 maart tegen Groessen:
Niek Evers op de foto met Michel
Ensing.

Tiende thuiswedstrijd op zondag
22 maart tegen ´t Peeske:
Joey van Enckevort op de foto met
Martijn Derksen.

Elfde thuiswedstrijd op zondag 29
maart tegen Ulftse Boys:
Ruben Messing op de foto met Pelle
Gerretzen.

Twaalfde Thuiswedstrijd op
zondag 19 april tegen Kilder:
Stan Rosenbrink op de foto met
Jasper Pijpers.

Dertiende thuiswedstrijd op
zondag 10 mei tegen Etten:
Toon Stevens op de foto met Michel
Ensing.

scwestervoort.nl 
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puzzel

Achterhoede
Voorhoede
Middenveld
Doelman
Arbiter
Baltempo
Assist
Balcirculatie
Knijpen
Hattrick
Wreeftrap
Hakbal

Crosspass
Paal
Derby
Goal
Schot
Corner
Hands
Punt
inworp
Kans
Nop
Top

Oplossing puzzel: Fijne Zomervakantie / Oplossing humorfoto: Dennis Tacke
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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)

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

