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colofon redactioneel

Sportpark “Naederhuyse” 

 Brouwerslaan 7

6931 AC  Westervoort,  

Tel. (026) 3118876

REDACTIE-ADRES

Jan Koers

Waemelslant 160,  

6931 HR Westervoort

tel. (026) 3113259,  

ballenvanger@scwestervoort.nl

De bal rolt inmiddels weer, dus zijn 
alle teams alweer onderweg met 
hun competitie.
Contributieaanpassingen ziet u in 
de nieuwe tabel in deze 
Ballenvanger.
Ook is er een nieuwe rubriek 
opgenomen in dit clubblad, n.l. 
“Van het hoofdbestuur”, waarin 
het hoofdbestuur vanaf nu 
regelmatig berichtgeving doet van 
activiteiten en andere zaken, waar 
nodig met een korte toelichting.
De redactie wenst alle teams een 
voorspoedig en vooral sportief 
seizoen toe.

lIDMAATSCHAP 

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

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

de commissiekamer van Sc. Westervoort. 

CONTRIBUTIE

Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer  vermelden. Voor vragen: bel Hennie van Betuw, 

 telefoon 026 - 3114243.

BANK- EN GIRONUMMERS

Rabobank Arnhem / Westervoort: NL35RABO036.97.50.330

ING: NL32INGB0002405432

Gewijzigde contributies per 1-7-2015.

* Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. ** Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.

CONTRIBUTIE PER MAAND KWARTAAl HAlFJAAR JAAR INSCHRIJFGElD

Champions league € 13,00 € 38,60 €   76,50 € 151,30 €  4,50

F t/m D pupillen € 15,50 € 46,10 €   91,20 € 180,50 €  4,50

C t/m A junioren € 17,50 € 52,00 €  102,90 € 203,70 €  6,80

Senioren miv 18 jaar € 21,50 € 63,90 € 126,50 € 250,30 € 11,30

Werkende leden €   5,00 €  14,90 €  29,40 €   58,20

Begunstigers/Donateurs €   5,00 €  14,90 €  29,40 €   58,20

Trainingsleden €   8,00 € 23,80 €   47,10 €   93,20

G-jeugdteam € 11,50 € 34,20 €   67,60 € 133,90 €  4,50

G-team € 13,00 € 38,60 €   76,60 € 151,30 €  4,50

Geurt van der Mey

Anne Matser

Joris Boss

Jan Koers

Laura Matser

Walter Bouwman

Gert Zwilling

Amanda van Burik
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de voorzitter

e
én van de dingen waar ik voor het schrijven 
soms tegen aan loop, is het gebrek aan 
inspiratie. Waar moet ik over schrijven? Het 
feit dat het Nederlands elftal hard op weg is 

het Europees Kampioenschap van volgend jaar te gaan 
missen, ondanks dat er voor het eerst 24 landen mee 
mogen doen, is niet echt iets origineels. De kranten 
staan er al vol van, er worden allerlei 
praatprogramma’s over uitgezonden en de cynische 
whatsapp foto’s en filmpjes komen achter elkaar 
binnen. Geen item voor de column dus.
Of moet ik schrijven dat iedereen blij is dat de 
zomerstop is afgelopen en we met zijn allen weer klaar 
zijn voor een nieuw sportief en gezellig seizoen?? Ja, 
dat zou kunnen, maar bij een terugblik in de 
september-Ballenvangers van de vorige twee jaar heb 
ik dat ook al genoemd. Dus dat doe ik nu eens 
niet. Of moet ik het hebben over het feit, 
dat ik wel eens twijfel of de column 
überhaupt gelezen wordt? Met 
andere woorden: zit ik niet voor 
niks urenlang te broeden op een 
onderwerp voor een verhaaltje, 
moeizaam typend op mijn 
laptop met één vinger van de 
linkerhand en één van 
rechts. En dat gaat niet snel, 
dat kan ik jullie verzekeren. Het 
geeft me overigens wel wat extra 
tijd om tijdens dat vingerwerk alvast te 
denken over de volgende regels: typen en 
denken tegelijkertijd! Het lijkt wel 
multitasking, iets wat volgens de 
geleerden alleen vrouwen kunnen, 
maar blijkbaar de voorzitter van 
Sportclub ook. Maar ik weid uit. 

Het ging dus over mijn twijfel, of de column gelezen 
wordt. Ik wil hier graag uitleggen waar die twijfel 
vandaan komt. In het laatste nummer van afgelopen 
seizoen deed ik een oproep aan mensen om via 
bestuur@scwestervoort te laten weten wat men vindt 
van mijn voorzitterschap en sowieso wat men vindt van 
het fungeren van het huidige hoofdbestuur in het 
algemeen. Ik stelde die vraag omdat in de eerstkomende 
jaarvergadering mijn termijn van drie jaar als voorzitter 
afgelopen is en ik me al dan niet weer herkiesbaar wil 
stellen. Een beetje feedback van de leden zou in mijn 
besluitvorming daarover zeer welkom zijn. Nu zijn er 

allerlei redenen te bedenken waarom er letterlijk 
géén enkel lid gereageerd heeft. Het was 
vakantie, dus even de Sportclubbesognes aan de 
kant. Of: Er stond een mailadres in, John, en laat 
nou net mijn computer gecrasht zijn. Of: Ik wilde 

reageren, maar ik wil niet altijd als een 
kritisch lid overkomen. Of: ik vind er wel 
wat van, maar dat vertel ik liever aan de 
bar als ik een biertje op heb en niet 
tegen jou. Of: ik lees de column altijd, 
maar ik heb hem toevallig dit keer niet 
gelezen. Of: nou ja, zeg het maar. 
Om nu elke keer maar weer tegen 

mezelf te zeggen dat geen bericht goed 
bericht is, vind ik te makkelijk. Ik wil hierbij 

daarom nogmaals het verzoek doen om je 
mening te laten horen, desnoods gewoon via de 
brievenbus bij de ingang van ons complex mocht 
mailen te lastig zijn. Je mag mij of één van mijn 
collega-bestuursleden (eigenlijk liever nog) ook 
persoonlijk aanspreken. We doen het voor de 
club en die club verdient het om goed geleid te 
worden. En de column verdient het om gelezen 
te worden………

Sommige zaken die horen tot het takenpakket van de voorzitter komen elke keer weer terug, ook 
al zit je er niet altijd op te wachten. En dat bedoel ik niet zo negatief als het misschien klinkt, hoor; 
laat dat duidelijk zijn. Een van die taken waar ik op doel is het schrijven van de voorzitterscolumn 
van ons prachtige clubblad “De Ballenvanger”. Ik heb al eens geprobeerd om het de 
“Bestuurscolumn” te maken, maar mijn medebestuursleden vinden dat ik het niet onaardig op 
papier zet.
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“ Als je me ergens 
enthousiast over wilt 
horen, begin dan over 
Arsenal”



Blikvanger
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René, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog 
niet kent!
Ik ben René Berendsen, geboren op 10 februari 1967 in 
Arnhem. Ik ben getrouwd met Emma. We hebben samen drie 
kinderen: Amy, Tom en Chloë. Zowel Chloë als Tom heeft 
jarenlang in de jeugd gevoetbald bij Sportclub.
Zelf heb ik ook gevoetbald. Eerst bij Wivos in Arnhem. Daarna 
heb ik twee jaar in de betaalde jeugd van Vitesse gevoetbald 
om vervolgens weer terug te gaan naar Wivos. Ik heb mijn 
debuut gemaakt in het eerste op mijn 14e op een doorweekte 
doordeweekse dag, uit tegen GSV’38. Omdat ik voor mijn 
werk in Engeland terecht kwam heb ik ook daar gevoetbald 
bij Shoreham FC (die had dezelfde ten als Sportclub). Een hele 
ervaring: echt ouderwets Engels voetballen in 4-4-2 waarbij je 
echt niet bij die middelste vier wilde spelen omdat je daar 
letterlijk de bekende stijve nek van kreeg!
Na terugkomst in Nederland ben ik wederom bij Wivos gaan 
voetballen. Na een half jaar gingen we fuseren met BHV en 
werd het Elsweide. Daar heb ik nog een paar seizoenen 
gespeeld en toen ben ik gestopt. Het bleef kriebelen en toen 
ben ik bij Sportclub gaan voetballen omdat we al een tijdje 
in Westervoort woonden. Eerst in het 3e en daarna in het 7e. 
Daar ben ik ook nog een keer kampioen geworden. Toch 
Marco, Harry, Jeroen en Jappie?!

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Toen Tom ging voetballen ben ik trainer, leider, grens- en 
scheidsrechter geweest bij diverse elftallen van zowel Tom 
als Chloë. Op dit moment ben ik voorzitter van de 
jeugdcommissie. Sinds vorig jaar zijn we met een 
enthousiaste groep begonnen het goede werk van Marco, 
Ronald en Natasja voort te zetten. Het is veel werk maar 
samen klaren we die klus en hebben we onderweg ook 
veel plezier.
Het vrijwilligerswerk verloopt volgens mij wel goed. Met 
Tom ben ik een keer kampioen geworden en met de 
meiden C1 met Chloë ook. Ik hoop vooral dat de spelertjes 
wat hebben geleerd en veel plezier hebben gehad tijdens 
de trainingen en wedstrijden. Daarnaast hebben we het 
meidenvoetbal weer nieuw leven in kunnen blazen.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
De kampioenschappen van het 7e en van Tom en Chloë. 
Maar ook aan de toernooien in Denemarken heb ik mooie 
herinneringen, net als Margot H. (haha)!

Wat betekent Sportclub voor jou?
Een gezellige, fijne voetbalvereniging waar ik me helemaal 
op mijn gemak voel.

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Zeg nooit “nooit”, maar op dit moment heb ik mijn handen 
vol aan de jeugdcommissie.

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Ik weet dat dit een teer punt is, maar ik denk dat de 
gedragen waardering (uitgesproken, materieel en 
immaterieel) voor alle vrijwilligers binnen Sportclub beter 
zou kunnen, o.a. door duidelijk beleid en de daadwerkelijke 
uitvoering. Dat zou echt een betere, gestructureerde 
aandacht moeten hebben, want de club draait hierop.
Verder denk ik dat er een helder technisch en tactisch 
beleid zou moeten komen dat niet afhankelijk is van een 
voorbijkomende (hoofd)trainer maar vanuit Sportclub wordt 
gedicteerd.

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Hier kan ik zo veel namen neerzetten dat de Ballenvanger 
tot in lengte van dagen gevuld kan worden. Want elke 
jeugdtrainer, leider, scheidsrechter of andere vrijwilliger zou 
in het zonnetje gezet mogen worden.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Ja. Sommigen weten dit al maar ik ben een fan van 
Arsenal. Ik probeer daar eens per jaar een wedstrijd te 
gaan kijken. Als je me ergens enthousiast over wilt horen, 
begin dan over Arsenal! COYG!!

Door: Joris

voorzitter jeugdcommissie
rené BerenDsen
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technische commissie

Recent is de Technische Commissie uitgebreid van 4 naar 6 
personen. Oorspronkelijk bestond de TC uit 3 personen 
(Rolf Oostinga, Hans van Workum en Edwin Grob). In 2014 
is Jan Wolters de TC komen versterken. Vlak voor de 
zomervakantie 2015 zijn Marco Willems en Marco Hensen 
ook bereid gevonden hun kennis en ervaring in de TC in te 

technIsche commIssIe

Leden: Jan Wolters, Rolf Oostinga, Marco Willems, Marco Hensen, Hans van Workum en Edwin Grob

De Technische Commissie (TC )houdt zich bezig met de voetbaltechnische kant van de vereniging.
Samengevat is de TC verantwoordelijk voor:

•  Ontwikkelen, sturen en bewaken van de voetbaltechnische zaken binnen de senioren afdeling.
•  Zorgen voor een goede overlegstructuur binnen de senioren afdeling en met de jeugdafdeling.
•  Stimuleren van opleidingen van het technische kader, begeleiden en coachen van trainers.
•  Indeling en samenstelling van de verschillende teams en trainingsroosters. 
•  Adviseren in het aanstellen van trainers, leiders en verzorgers.

brengen. Door deze uitbreiding zijn we in staat om de 
taken beter te verdelen en daardoor een actievere rol te 
gaan vervullen.
De taken van de TC zijn door ons verdeeld in 7 aandachts-
gebieden en we hebben daar directe aanspreekpunten aan 
gekoppeld: 
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algemeen

Aanvankelijk wilde het bestuur een vrijwilligersbeleid 
invoeren, waarbij we onze leden, en bij de jeugdigen 
de ouders, wilden verplichten om vrijwilligerswerk uit 
te voeren. Doel van deze invoering zou een aanwas 
van vrijwilligers zijn. Met deze toename zouden we 
beter in staat zijn de diverse vacante posities in te 
vullen (scheidsrechters, jeugdkader etc.). Daarnaast 
zouden we enkele betaalde functies door vrijwilligers 
kunnen laten uitvoeren, hetgeen tot een 
kostenbesparing zou leiden. Leden die geen gehoor 
zouden willen geven aan het verplichte 
vrijwilligerswerk, zouden deze verplichting af kunnen 
kopen. 
Het bestuur heeft zich georiënteerd bij verenigingen 
die dit vrijwilligersbeleid al hebben ingevoerd. Na deze 
gesprekken heeft het bestuur moeten concluderen dat 
de administratieve organisatie hieromtrent een te 
grote tijdsinvestering vraagt. Het bestuur heeft 
daarom besloten om het vrijwilligersbeleid (voorlopig 
nog) niet in te voeren. 
Zoals tijdens de laatstgehouden Algemene 
Ledenvergadering (31 oktober 2014) is gebleken, 
heeft Sportclub Westervoort een structurele financiële 
injectie nodig voor een gezonde levensvatbare 
toekomst. Vandaar het voorstel tot 
contributieverhoging.

De vergadering is met een meerderheid van de 
stemmen (32 voor en 11 tegen) akkoord met de 
voorgestelde contributieverhoging. 

vrIjwIllIgersBeleID en 
contrIButIeverhogIng

In de Buitengewone ledenvergadering d.d.  
18 juni 2015 is door het bestuur het voorstel 
gedaan tot contributieverhoging met ingang 
van 1 juli 2015. Tijdens deze vergadering 
heeft de penningmeester het voorstel 
toegelicht: 

Selectie heren 1 en 2: 
Rolf Oostinga (Tel: 06-22224235)
Edwin Grob (Tel : 06-20963187)

Selectie vrouwen 1 en 2: 
Marco Willems (Tel: 06-40283286))
Jan Wolters (Tel: 06-11641250)

lagere seniorenelftallen: 
Hans van Workum (Tel: 06-16884344)
Jan Wolters

Jeugd: 
Marco Hensen (Tel: 06-53414845)
Rolf Oostinga

Verzorging: 
Hans van Workum
Rolf Oostinga

Communicatie: 
Marco Hensen

Hoofdbestuur:
Edwin Grob

Normen & waarden: 
Edwin Grob

Binnenkort zullen we via de website meer communiceren 
over de Technische Commissie.

Wij zijn bereikbaar op ons nieuwe mailadres 
tc@scwestervoort.nl. Dit is het algemene mailadres 
voor alle zaken omtrent de TC. Als er vragen of 
opmerkingen zijn, schroom dan niet om ons te mailen of 
direct aan te spreken. 

Wij wensen iedereen veel succes en plezier in het nieuwe 
voetbalseizoen!

Met sportieve groet,
Technische commissie SC Westervoort
Rolf, Marco (Willems), Hans, Jan, Marco (Hensen) en Edwin
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Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd? 
“In de C1 heb ik Twan van de Sterren als trainer gehad en 
heb ik als voetballer veel geleerd. Verder heb ik Freddy Dahm 
al jaren als trainer en ook van Freddy heb ik veel geleerd. 

Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler?
Tim kijkt rustig als hij heel overtuigend zegt: “Ik ben als 
speler balvast, heb een goed overzicht en ben ook kopsterk”. 
Ik kijk naar hem en met zijn 189 cm lijkt hij inderdaad een 
sterke speler in de kopduels.

Wat zijn je slechte eigenschappen als speler?
“Dat is misschien mijn handelingssnelheid wel, dat is voor 
mezelf wel iets waarvan ik vind dat het sneller kan”.

Wat is beste herinnering als voetballer? 
Tim denkt nog geen seconde na als hij zegt: “Kampioen 
worden met de C1 met Rick Smink als trainer, wij 
promoveerden toen naar de hoofdklasse. Alleen ging ik 
daarna door naar de B1.

Natuurlijk komt dan de onvermijdelijke vraag en je 
slechtste herinnering?
Weer hoeft Tim niet lang na te denken en zijn gezicht spreekt 
boekdelen als hij zegt: “Wij stonden het hele seizoen 
bovenaan maar aan het eind van de competitie verloren we 
de kampioenswedstrijd van Leones uit Beneden-Leeuwen. 
Daarna speelden we een beslissingswedstrijd tegen AWC uit 
Wijchen en die ging ook verloren”. Duidelijk is te zien dat 
Tim zich ergert aan de herinnering maar dat hoort ook als 
sportman, denk ik dan. 

Welke studie volg je en waar? 
“Eerstejaars student aan het Saxion in Deventer waar ik de 
opleiding Integrale Veiligheidskunde doe. Dat is een 4-jarige 
opleiding met als doel om inzicht in het complexe gebied van 
veiligheid en leefbaarheid te krijgen. 

Waarom is SC Westervoort jouw club?
Tim hoeft niet lang na te denken en begint: “Ik vind de 
saamhorigheid bij Sportclub Westervoort geweldig, er hangt 
een goede sfeer, ik heb veel vrienden bij Sportclub”.

tIm henDrIks
Interview met: Tim Hendriks
Geboortedatum: 23.01.1997
Geboorteplaats: Westervoort.

Door: Geurt

Sinds wanneer speel je bij SC. Westervoort?
“Ik ben meteen toen ik 5 jaar was lid geworden van 
Sportclub Westervoort en mijn carrière ben ik begonnen  bij 
de zogenaamde “Ukkies” , dat is tegenwoordig de 
“Champions League.”

In welk elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
“Alle elftallen heb ik doorlopen vanaf de Ukkies t/m nu als 
2e jaars A1-speler“. 

Op welke posities heb je gespeeld en op welke 
positie speel je nu?
“Vorig jaar heb ik op nummer 10 gespeeld en in de eerste 
helft ging dat best wel lekker en scoorde ik 14 maal, helaas 
kreeg ik in de 2e competitiehelft last van mijn lies en heb ik 
een aantal wedstrijden gemist. De meeste jaren echter, heb 
ik als laatste man of als centrale verdediger gespeeld en ik 
denk dat ik daar dit jaar weer zal gaan spelen aangezien ik 
rugnummer 3 heb gekregen aan het begin van het seizoen”. 

In welke klasse speelt het A1 het komende seizoen 
en wat zijn de verwachtingen?
“Wij spelen in de 1e klas” op de vraag wat zijn de 
verwachtingen kijkt Tim zelfverzekerd als hij zegt “wij gaan 
voor de bovenste plaats, wij hebben een prima elftal met dit 
jaar een paar aanvullingen vanuit de B1en ik denk dat het 
haalbaar is”.

in de schijnwerpers
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in de schijnwerpers

Wat is er minder aan SC Westervoort?
Tim weet precies de vinger te leggen op het probleem van de 
afgelopen jaren en bijna elk lid zal het herkennen: “De 
kleedkamers zouden een opknapbeurt kunnen gebruiken 
maar ook de douches en met name de temperatuur van het 
water. In de winter is het koud en in de zomer is het water 
bijna kokend heet”. 

Wil jij het 1e elftal halen?
Tim hoeft niet lang na te denken en antwoordt meteen met 
een volmondig “Ja, ik wil uiteindelijk wel in het 1e elftal 
voetballen. Ik vind dat je altijd moet proberen om het hoogst 
haalbare te halen. Gezelligheid in het voetballen is ook 
belangrijk, maar uiteindelijk kun je maar een beperkt aantal 
jaren in het 1e elftal voetballen. Tot lang daarna kun je ook 
in een lager elftal spelen, als je fit en gezond blijft”.

Gaat Nederland het EK in Frankrijk halen?
“Als spelers zoals Robben, Sneijder en Depay hun normale 
niveau halen dan moet Nederland zich toch kunnen 
kwalificeren voor het EK in Frankrijk”. 

Wat doet Tim over 10 jaar?
“Dan ben ik 28 jaar en hoop ik een leuke baan na mijn 
studie te hebben en uiteraard hoop ik dan nog steeds bij 
Sportclub te voetballen”.

Hoe zit jouw weekoverzicht eruit?
Uiteraard heb ik de hele week mijn studie, daarnaast train ik 
ook 2x in de week met de A1 en werk ik ook nog 2 avonden 
bij de Action. “Het is veel maar ook een kwestie van 
plannen”, aldus Tim.

Ik wil dit interview afsluiten en Tim, jou bedanken 
voor je medewerking, ik vond het leuk om met je 
gesproken te hebben, om te horen dat je de ambi-
tie hebt om het 1e elftal te bereiken en ik hoop je 
dan ook nog eens te zien spelen in het 1e elftal van 
Sportclub Westervoort. 
Verder was het weer goed om te zien en te horen dat wij 
ondanks ons leeftijdsverschil toch een gemeenschappelijke 
band hebben: “Sportclub Westervoort” en de wisselende 
temperatuur van het douchewater.
Het is goed om te weten, dat sommige zaken in het leven 
niet veranderen. 

Door: Geurt

“ Ik vind de saamhorigheid bij 
Sportclub Westervoort geweldig, 
er hangt een goede sfeer, ik heb 
veel vrienden bij Sportclub”
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rob

grès.
Of gras, zoals de meeste leden van onze traditierijke dorpsclub het noemen. Er zijn nog wel 
Autochtoniërs op de ledenlijst te vinden die het over ‘pas gemaejd grès’ hebben, maar dat is 
een uitstervend ras.

A
ls u dit leest, rolt de bal al enige weken; de 
eerste competitiepunten zijn weer 
binnengehaald. Of weggegeven. Maar deze 
foto stamt uit de eerste week van de 

voorbereiding van dit seizoen. Een lage augustus
avondzon zorgt voor de overbelichting van de Adilettes, 
die van de schrijver dezes zijn. (De nagel aan de grote 
teen van de rechtervoet, wordt gesponsord door Nailner 

en Scholl). Er resten in de medische wetenschap nog 
twee onopgeloste vraagstukken. Wie verklaart de 
werking van onze hersenen en Hoe kom je van 
kalknagels af? Ik loop al het hele jaar met deze 
brokkelige, witgele, door schimmel geïnfecteerde 
teenbekleding rond en heb kapitalen uitgegeven aan de 
behandeling er van. Geen enkel product doet wat de 
verpakking belooft; ja, geduld moet men hebben. 
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Huhhuh… HOELANG!? De kalknagel dient geen enkel 
doel en het biedt geen fijne aanblik. Sowieso zijn tenen 
bijna nooit mooi en in de zomermaanden steken ze als 
regelrechte plaag ook nog eens overal de lelijke kop op 
uit allerhande slippers, Teva’s (vooral die!), dameszomer
schoenen met bandjes of sandalen. Het zou verboden 
moeten worden, deze te dragen, maar ik dwaal af….. 

Gras. 
Het is niet vanzelfsprekend dat de bal rolt. Hij kan ook 
stuiterend of hobbelen, plotseling van richting 
veranderen of zomaar stil gaan liggen. Of zoeven en 
suizen, maar dat gaat meestal door de lucht en niet over 
de grond. Er liggen hier nog restjes omdat het pas 
gemaaid is. Willy Messing heeft, gezeten op de machine 
én met de stetson op, zojuist dit stukje hoofdveld gehad 
en is ronkend op weg naar de middenlijn. DE echte 
kenner ziet aan deze foto natuurlijk direct, dat zij 
genomen is aan de lange zijde, vlak naast de kwart cirkel 
bij de cornervlag (Wie weet hoe dit gebiedje heet?), in 
de hoek bij de kantine en het kunstgrasveld, ter hoogte 
van de eerste groene afvalbak. Cowboy Billy Messing 
was ooit een robuuste verdediger uit de selectie en ook 
toen maaide hij al. Maar geen gras. 

Dit is het mooiste moment van het gehele 
voetbalseizoen. Na 8 weken voetballoosheid voor de 
eerste keer weer met de nieuwe kicksen aan, de kort 
geschoren, goed gesproeide, groene mat betreden. Het is 
meestal mooi weer en dan die geur… de Geur van Het 
Pas Gemaaide. Daar word je lyrisch van…..

“Op ’t Westervoortse grès Vuul ie ow ’n held Lope en 
schiete, geet ’t bes op ons mooie, gruune veld”

Zit hier een nieuw clublied in? Misschien. Probeer het 
eens. In rap tempo.
Inmiddels zijn ook de resultaten van de oefenpotjes van 
het eerste herenelftal bekend. En die geven toch een 
heel andere kijk op de openingsregel uit onze blauw
witte clubhymne ‘Sportclub Westervoort … Ai Ai Ai Ai ...!  
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De stelling

AlS lEDEN DE HANDEN NIET AlS VRIJWIllIGER UIT DE 
MOUWEN WIllEN STEKEN, DAN MOETEN DEZE lEDEN 
OOK NIET KlAGEN AlS ZIJ IETS MEER CONTRIBUTIE 
 MOETEN BETAlEN VOOR COMPENSATIES.

mIchel nAss (leIDer 2e(
Ik vind dat deze leden niet moeten klagen. Als 
zij geen vrijwilligerswerk willen doen zal de 
club betaalde krachten moeten gaan inzetten. 
Dan is het logisch dat de contributie meer 
wordt. Daarom: leden, ouders, toon wat meer 
betrokkenheid!

DennIs kItAmAn (trAIner vr1(
Helemaal eens met deze stelling. Elk lid wil 
toch hebben, dat het z’n club goed gaat? Wat 
dacht je van het krijgen van een schone 
kleedkamer, warm water, goed materiaal, 
veldonderhoud, scheidsrechters voor onze 
jeugd, het begeleiden van onze jeugdspelers, 
et cetera? 
Als we het samen doen, kan de club heel wat 
geld besparen. Zo niet, dan moeten we de 
hulp extern halen en dat kost geld. En dan 
moeten we zeker niet klagen, als we iets meer 
contributie moeten betalen voor compensaties.

jorDIe hengelmAn (speler 1e(
Volledig met deze stelling eens, omdat ze 
meestal wel dingen voor elkaar willen hebben 
maar er zelf niks voor willen doen. Dan vind ik 
het wel realistisch dat er iets meer contributie 
betaald moet worden om die dingen te 
realiseren.

IAn roDrIgo (speler 2e(
Ik ben het niet eens met deze stelling. Ik vind 
niet dat je mensen kan verplichten om wat 
voor de club te doen. En als je dat niet wilt/kan 

moet je meer betalen, vrij apart. Ik bedoel, ik 
ken genoeg leden die in het verleden zich jaren 
hebben ingezet voor de club maar het nu niet 
meer willen/kunnen en die moeten gewoon 
extra gaan betalen. Terwijl ze in het verleden 
hun handen echt wel uit de mouwen hebben 
gestoken voor de club.
Doe gewoon iedereen of niet! En wat de 
compensaties betreft… Wat zijn die 
compensaties dan? Waar gaat het heen? 
Hebben wij daar ook wat over te zeggen? Er 
zitten wat mij betreft te veel haken en ogen 
aan om te zeggen: “de één betaalt wel meer 
en de ander niet”.

koen De wIjs (speler 6e(
Ik ben het eens met de stelling. Een 
organisatie als Sportclub Westervoort kan niet 
bestaan zonder vrijwilligers. Vele handen 
maken licht werk. Wil je dit niet, dan koop je 
het maar af.

mArco BenDers (trAIner B1(
Ik ben het eens met de stelling. Als er geen 
vrijwilligers zouden zijn heeft de club geen 
toekomst. We weten met z’n allen dat 
tegenwoordig alles een hoop geld kost. Ik vind 
persoonlijk dat iedereen die lid is van de club 
best wat vrijwilligersactiviteiten mag doen. Het 
gaat erom dat iedereen die lid is van de club 
plezier moet/wil/kan hebben. En laten we 
eerlijk zijn, vele handen maken licht werk.
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uit de historie

Hij vond de opleiding erg leuk 
om te doen en heeft die 
volgens eigen zeggen puur 
op karakter gehaald. Hoe het 
ook zij: naast je gewone 
werkzaamheden een studie 
oppakken waarvoor je naar 
Utrecht en Zwolle moet 
reizen en daarnaast ook nog een gezin hebben, geeft wel 
een goed beeld van iemands gedrevenheid en 
doorzettingsvermogen. 
Het werken met kinderen met gedrag- en leerproblemen in 
de leeftijd van 12 tot 20 jaar is niet altijd makkelijk. “Vaak 
komen deze kinderen uit een thuissituatie met veel 
problemen (alcohol- en drugsverslaving). Ze hebben daar 
niet zelf voor gekozen. De uitdaging is deze kinderen te 
motiveren, ze handvatten te geven om in de toekomst hun 
weg te vinden. Dat maakt het werk leuk! En eigenlijk is 
techniek dan bijzaak”.

Jan heeft tot zijn 16e in de jeugd bij AVW’66 gespeeld. Zijn 
vader is betrokken geweest bij de aanleg van de velden van 
AVW’66, dan ligt het maken van de keuze voor die club 
ook voor de hand. Hij kreeg in die tijd echter een bijbaantje 
en moest toen werken op zaterdag. Samen met Rob 
Gerretzen besloot hij toen lid van Sportclub Westervoort te 
worden. Hij kwam al vrij snel bij de selectie en daarna in 
het 1e en heeft uiteindelijk tot zijn 28ste als rechtsbuiten 
gespeeld. Een kapotte knie (kruisbanden) maakte verder 
voetballen onmogelijk. Hij heeft met bijna al zijn trainers 
een goede band gehad, maar de relatie met Willem Dibbes 
(met wie hij nog steeds contact heeft) en Hans Bleijenberg 
springen er wat hem betreft uit.
Toen zijn kinderen bij Sportclub gingen voetballen (dat 
beschouwt Jan als een hoogtepunt) heeft hij de F, E, D en C 

jAn wolters
Jan Wolters karakteriseert zichzelf als iemand die 
in de loop der jaren rustiger geworden is en nu 
eerst nadenkt voordat hij wat zegt. “Vroeger werd 
ik snel driftig en gaf altijd direct mijn mening”, 
geeft hij met een gezonde portie zelfkennis aan, 
“dat heeft onder andere met temperament te 
maken en ook dat hoort bij mij”.   

j
an is momenteel 55 jaar, getrouwd met Ans en 
vader van 3 kinderen: Roy van 27, Tom van 25 en 
Kim van 24. Hij omschrijft zich als iemand die 
een behoorlijk gedreven doorzetter is en af en 

toe geremd moet worden. Bovendien kan hij slecht nee 
zeggen en pakt daarom bijvoorbeeld ook vaker werkzaam-
heden op die eigenlijk anderen zouden moeten doen. 
Jan is werkzaam als docent Algemene Techniek bij De 
Bolster in Voorst, een instituut dat deel uitmaakt van 
Pluryn. En eigenlijk is die baan best opmerkelijk, omdat hij 
vroeger een hekel aan school en leren had en liever 
voetbalde. 
Werken met zijn handen vond hij altijd al leuk en daarom 
heeft hij eerst diverse technische banen in het bedrijfsleven 
gehad. Bezig zijn met techniek, of het nu met hout, metaal 
of elektrotechniek is, vormt dan ook de rode draad in zijn 
leven. Na een aantal jaren kroop het bloed toch waar het 
niet kon gaan en ging Jan terug naar de schoolbanken. 
Eerst haalde hij het pedagogisch didactisch diploma, een 
noodzakelijke vooropleiding voor de toelating tot de 
opleiding docent Algemene Techniek. Na het behalen van 
dat diploma heeft Jan zich gespecialiseerd tot leraar Cluster 
4-onderwijs, een onderwijsvorm die gericht is op leerlingen 
met leer- en gedragsproblemen. 
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getraind. Ook later, toen zijn kinderen al niet meer 
voetbalden, is hij nog een jaar trainer geweest. Tevens is 
Jan nog een aantal jaren pupillencoördinator geweest. 
Hij zit nu nog steeds in de Commissie van Beroep en is 
recent toegetreden tot de T(echnische) C(ommissie) (zie 
ook het stuk over de TC in deze Ballenvanger). 
Hoewel hij bij zijn overgang naar Sportclub erg moest 
wennen, spreekt hem nu met name het sociale aspect 
binnen de vereniging aan. De gezelligheid met het ‘ons-
kent-ons-gevoel’ past uitstekend bij het dorpse karakter 
van Sportclub. 

Als dieptepunt van zijn voetbalcarrière ziet Jan toch wel 
zijn knieblessure en het overlijden van één van zijn 
medespelers, Rob Bisselink. 
Jan is inmiddels al 41 jaar lid van de vereniging. 
Sportclub heeft volgens hem een geweldige 
accommodatie, een 3e klasse meer dan waardig. Naar 
zijn mening is het wel belangrijk om als club over 
voldoende vrijwilligers te beschikken, er moet nog meer 
aandacht aan besteed worden om mensen te werven. 
Communicatie is daarbij erg belangrijk, mensen willen 
gewaardeerd worden.

Voor de toekomst beschouwt hij handhaving in de 3e 
klasse als mooi, daar zou je je als club op moeten 
richten. Echter, de herkenbaarheid van Sportclub moet 
niet verloren gaan: saamhorigheid en behoud van het 
‘ons-kent-ons-gevoel’. 
“Wees tevreden met wat je hebt en probeer dat verder 
uit te bouwen. Belangrijk is dat het spelplezier voorop 
staat, dat plezier is ook voor de vrijwilligers essentieel. 
Terug naar de basis: en dat is voetballen!” 

Door: Gert



uit de oude doos

“ westervoort speelt fInAle 
zonDer De AAnvoerDer“

Terwijl de overige spelers elkaar bijna dood knuffelden, 
nam de aanvoerder even afstand. Ineens kwam het besef 
dat hij als aanvoerder de finale tegen Rijnland ging missen 
vanwege de kaart die hij had gekregen gedurende de 
wedstrijd. Geen finale om promotie naar de derde klasse 
voor hem. De aanvoerder vermande zich en probeerde zich 
te mengen in de feestvreugde.

“Ik hoop dat de KNVB deze week geen tijd heeft om deze 
zaak te behandelen”, aldus de aanvoerder tegen beter 
weten in. De gele kaart, die hij de hele wedstrijd had 
geprobeerd te voorkomen. En dan toch in een moment van 
protesteren kreeg hij die gele kaart. “Ik protesteerde heel 
netjes zonder te schelden of beledigend te zijn. Maar hij 
trok ineens die gele kaart”. Minutenlang liep hij 
mopperend en scheldend over het veld wetende wat die 
gele kaart betekende, indien SC Westervoort zich voor de 
finale zou plaatsen, wat op dat moment nog niet zeker 
was. Uiteindelijk werd er gelijk gespeeld en was een 
strafschoppen serie noodzakelijk.  Zoals het een aanvoerder 
betaamt, pakte hij zijn verantwoordelijkheid voor de 2e 
penalty in de serie. Hij schoot de bal goed op doel maar de 
doelman van Eibergen wist redding te brengen met een 
katachtige reactie. De aanvoerder leek uiterlijk 
onaangedaan maar toen de ene na de andere Eibergense 
strafschop erin vloog, zakte zijn stemming. Bij de 
beslissende strafschop van Eibergen zakte de aanvoerder 
met de handen voor zijn ogen. “Ik werd al ziek bij de 
gedachte dat wij door mijn misser de finale gingen 
missen”.”IK hoorde gejuich maar wist niet van welke kant 
dat kwam Eibergen of Sportclub”. Erwin Hoogveld bleek de 

ingeschoten penalty van Eibergen gewoon klemvast te 
hebben. Uiteindelijk moesten er om en om penalty’s 
genomen worden om een beslissing te forceren. 
Uiteindelijk schot Rogier de winnende voor SC Westervoort 
binnen en plaatste SC Westervoort zich voor de finale 
tegen Rijnland.

“Westervoort kan het ook wel zonder mij. Ik wil voorlopig 
nog niet denken aan die schorsing of die wedstrijd van 
volgende week. Ik hoop maar dat de KNVB mij goed 
gezind is”, aldus de aanvoerder. Hij nam snel een slok bier 
en voegde zich bij zijn feestvierende ploeggenoten. De 
blijdschap van de overwinning had de lach op zijn gezicht 
weer doen terugkeren.

U als lezer weet waarschijnlijk wel wie de aanvoerder was 
in deze wedstrijd: 
Ap Peters.

Ik wil Wim Evers bedanken dat ik van zijn enorme archief 
gebruik mag maken. 
Wim heeft in mijn ogen een uiterst kostbaar archief met 
bijna alles wat er maar is gepubliceerd over SC. 
Westervoort, ook weer een bewijs, dat SC Westervoort 
zoveel meer is dan alleen maar een voetbalvereniging.

Door: Geurt 

Samen met zijn ploeggenoten van SC Westervoort stond de aanvoerder in de middencirkel. De armen 
waren stevig geklemd om de schouders van zijn buurmannen. De gezichten strak van de spanning. Met 
een gespannen blik volgde hij Rogier van Schukkman, de spits die strafschoppen serie tegen Eibergen kon 
forceren. Hij schreeuwde hem nog wat toe, hield even zijn adem in en barstte vervolgens in vreugde uit 
toen Rogier de bal hard tegen de touwen schoot. Na een sprint van zeker 30 meter drukte de aanvoerder 
Rogier tegen de borst.
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Aan de zijlijn

10 jAAr s.c. westervoort 4,5,6
Zo ergens in het voorjaar van 2005 hebben 
Ramses Messing en Koen de Wijs een idee op 
tafel gelegd om een eigen vriendenteam te 
beginnen met spelers die inmiddels hun sporen 
hebben verdiend in diverse selectie-elftallen, 
waardoor het tijd werd dat een jongere 
generatie een kans zou krijgen. 

Toppers als Erwin Hoogveld, Frank Wanders, Willem Bastein 
en Frank Arends werden gekoppeld aan de technicus André 
v/d Brink, Bob v/d Veen en Ramses Messing.  Waterdragers 
Tino Messing, Koen de Wijs en Jacco Kemperman zorgden 
voor de stabiliteit in het team. Volgevreten vedettes als 
Victor Reijers, Michel Evers en Ronny Arends werden 
opgevangen door Ronnie Gerretzen, Frank de Reus en 
Remco Hermsen. Omdat wij regelmatig de weg niet wisten 
is TomTom Krijgsheld tijdens het eerste seizoen ingevlogen. 
John Kemper had alle elftallen behalve het 4e nog niet 
gehad dus die wilde heel graag nog ff in zijn 
nadagen bij ons ballen, alleen als routinier 
Hans van Workum erbij kwam en Theo van 
Workum regelmatig ingeschakeld zou 
worden in de risicowedstrijden. In de latere 
jaren is de Messing-clan uitgebreid met 
Davey Hollander en is zijn broer Mickey en 
diens boezemvriend Robin Garssen aan het 
team toegevoegd. Broodvoetballers Danny 
Kampschreur, Martijn Wieleman, Jan Hein Wisse, Stefan 
Hermsen en Jaap Terhaard doen steevast drie  keer per jaar 
mee omdat zij dan aan het criterium voor de afsluitende 

bbq voldoen. Wouter Neelis, Ron Vink, Bart de Wijs, Marcel 
Tebbes, Jeroen Wieleman en Dennis Dahm zijn aan komen 
waaien. Ronald Weiss kwam meer voor de gezelligheid dan 
voor het aantal gespeelde wedstrijden. Het laatste seizoen 
is de vriendenploeg, bestaande uit Jorn v/d Sterren, Patrick 
v/d Meij, Daryll Mongula, Jeroen v/d Vliet en mooie jongen 
Rick Dekker bij ons aangesloten.
Het eerste weekend van januari is al jaren gereserveerd 
voor het traditionele weekendje weg, waar andere 
activiteiten aan bod komen als badminton, karten, poolen, 
racketball, vechtsport, schermen en korfbal. De zaterdag-
avond staat in het teken van een quiz onder leiding van 
quizmaster Ronnie Gerretzen met echte ludieke prijzen.
Om de trainingen een vleugje strijd te geven heeft Frank 
Wanders de Trés puntos in de tassos geïntroduceerd waarbij 
je per training punten kunt verdienen om zo aan het eind 
van het seizoen met de trofee naar huis te kunnen gaan.
1 mei 2015 hebben we ons 10-jarig jubileum gevierd met 

een museum/tentoonstelling over 10 jaar S.C. 
Westervoort 4,5,6 (want die zijn we in de loop 

van de jaren allemaal geweest) van 
wedstrijdverslagen, aantal doelpunten/gele - 
en rode kaarten/topscoorders/ aantal 
wedstrijden en een “buut” van Arie.

Als je een keer wilt komen kijken; wij spelen 
onze thuiswedstrijden op zondag om 10.00 uur 

onder leiding van de door de FIFA aangestelde heer 
M. Hubers. Er is altijd spektakel en veel goals.

Door: Amanda, Anne en laura
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van het hoofdbestuur

BestuursBerIchten 
septemBer 2015

Om de leden beter op de 
hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en besluiten 
van het hoofdbestuur 

hebben we in overleg met 
redactie van de 

Ballenvanger besloten een 
rubriek “Bestuursberichten” 

in de Ballenvanger op te 
nemen. Deze rubriek zal 

natuurlijk worden 
ondersteund door 

berichtgeving op de site, 
omdat de Ballenvanger 

zoals bekend niet wekelijks 
op de mat valt. Als er naar 

aanleiding van de berichten 
vragen zijn kunnen jullie 

altijd een van de leden van 
het hoofdbestuur 

aanklampen, bellen of 
mailen via  

bestuur@scwestervoort.nl

• Bennie Heijmen
Vanaf augustus 
2015 loopt 
Bennie 
Heijmen mee 
als kandidaat 
bestuurslid. 
Bennie was tot 
voor kort voorzitter van drumfanfare 
Liberté. Hij was in het verleden reeds 
actief als vrijwilliger achter de bar en 
ook actief in de toenmalige 
sponsorcommissie. Mocht het van 
beide kanten bevallen, dan zal Bennie 
zich op de algemene 
ledenvergadering in november 2015 
officieel kandidaat stellen en 
vervolgens al dan niet door de 
vergadering benoemd kunnen 
worden. Het idee is dat hij zich vooral 
bezig gaat houden met projecten, 
zoals het ontwikkelen van 
vrijwilligersbeleid.

• Vrijwilligersbeleid
In het voorjaar van 2015 heeft er een 
onderzoek plaats gevonden door een 
aantal studenten, dat in het kader van 
hun studie onze club globaal 
doorgelicht heeft. Hun voornaamste 
conclusies waren dat de 
communicatie op allerlei fronten 
verbeterd kan worden en dat het 
belangrijk is dat er een nieuw en 
duidelijker omschreven 

vrijwilligersbeleid dient te komen, 
liefst gecoördineerd door een 
vrijwilligerscommissie c.q. 
vrijwillligerscoördinator. Wij hopen dat 
daar door Bennie Heijmen een aanzet 
toe kan worden gemaakt.

• Van Jupiler naar Hertog Jan
In de kantine wordt na de herstart 
van het seizoen in augustus geen 
Jupiler meer geschonken, maar alleen 
nog Hertog Jan. Dit komt voort uit het 
feit dat de vraag naar Hertog Jan veel 
groter bleek te zijn dan naar Jupiler. 
Het is mogelijk een kleintje pils te 
bestellen naast een gewoon biertje. 
Daarnaast zullen er ook speciale 
biertjes op het vat aangesloten 
blijven.

• Communicatie
Tot slot nog een algemeen 
aandachtspunt met betrekking tot 
communicatie: willen leiders, trainers 
of aanvoerders bij het niet doorgaan 
of verplaatsen van trainingen of 
wedstrijden dit ook even 
communiceren naar met name de 
kantinecommissie en waar nodig ook 
naar de aangestelde scheidsrechter. 
Dit voorkomt dat mensen voor niets 
klaar staan!!

Namens het hoofdbestuur:
John Kemper, voorzitter
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Boven: Maurice Meurs, Tim Mecking, Nick van Zuijlen, Wouter Hubers, Joris Boss, Mitchel Stokkink, Arjan Koenen
Midden: Manfred Pelgrim (Huis ter West), Bas van Snippenburg, Martijn Busser, Michel Nass (leider), Frank Wanders (trainer/coach), 
Freddy Dahm, Roni Atac, laura Versteeg (Bodywear Superstore)
Onder: Fabian Gutierrez, Dennis Koenen, Thomas Kroon, Kevin Streutgers, Danny de Vos, Thomas de Jonge, Randy van de Rhee

zonDAg 2
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voorwoord
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Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen. Zo ook voor 
BASN. De veelbesproken en lang beloofde webwinkel 
voor de kleding van de verenigingslijn is opgetuigd 
en actief. Mijn complimenten aan de personen die 
hier hun inspanningen aan hebben geleverd. In het 
bijzonder dank voor de ondersteuning van Joris Boss 
bij het tot stand komen van het geheel. 

Neem de moeite en bekijk de webwinkel, het is de moeite 
waard. Inmiddels wordt er wekelijks op de 
woensdagavond op ons complex de mogelijkheid 
geboden om individueel kleding te bestellen. Mirjam 
Koenen is op deze avond aanwezig om één en ander in 
goede banen te leiden. Op de website staan de 
contactgegevens voor degenen die haar nodig hebben.
Nagenoeg de gehele vereniging loopt m.i.v. dit seizoen in 
het nieuwe Hummel Teamlijn tenue. Ook dit heeft forse 
inspanningen gekost om één en ander goed van de grond 
te krijgen. Velen hebben geen notie van de omvang van 
de werkzaamheden die nodig zijn om één en ander in 
deze omvang te lanceren. Een bewerkelijk geheel, waarbij 
je voor een tijdige uitvoering afhankelijk bent van een 
aantal schakels. Allereerst tijdige uitlevering door de 
leverancier. De switch naar Intersport Luising te Zevenaar 
is een verademing gebleken. Vervolgens de belettering, 
logo’s en bedrukkingen. Ook hier zijn we vorig seizoen 
van partner gewisseld. Er zijn nog wat stappen te maken 
in de onderlinge afstemming en uitlevering, maar het 
leeuwendeel kon voor aanvang van de seizoenstart 
worden uitgeleverd door Erren Protectie. Tot slot de 
afstemming met de leden en teams. Vele 
contactmomenten en afstemming van benodigde 
kledingmaten etc. zijn nodig om de leden tevredenheid bij 
uitlevering te bieden. In tegenstelling tot eerdere jaren is 
dat dit jaar in de grote lijn goed gelukt. Heel erg goed 
werk Mirjam, en bedankt maar weer.
Ook op het vlak van de sponsorwerving is alles in 
beweging. Met name bij de jeugd ligt de focus op de 
kledingsponsoring. De vorig jaar verlaagde pakketprijzen 
voor kledingsponsoring en sponsoruitingen bij niet-
selectie teams werpt zijn vruchten af. Steeds meer ouders 
hebben de bereidheid om teams te voorzien van 
trainingspakken en/of tassen. Een mooie ontwikkeling. 

Echter wel zaak om de lijn die is uitgezet te bewaken. 
Soms wordt nog uitgegaan van de belangen van de eigen 
zoon of dochter bij het aangaan van een overeenkomst. 
Dit druist in tegen de gedachte van verenigingssponsoring. 
Niet het individuele belang maar het verenigingsbelang 
wordt nagestreefd bij het uitzetten van het sponsorbeleid. 
Contracten die als basis hebben het koppelen van aan 
een team te sponsoren kleding of tassen aan het team, 
waarin de zoon of dochter voetbalt, zullen niet worden 
gesloten. Dit is praktisch niet uitvoerbaar. 
Kledingcontracten worden afgesloten voor drie seizoenen. 
Los van groeiperikelen bij de jeugd dienen lopende 
contracten gedurende die periode te worden 
gerespecteerd. Het mee verhuizen van team gebonden 
items met een spelertje/speelstertje gaat problemen 
opleveren indien er op het nieuwe team al een contract 
loopt. Wij kunnen en zullen deze contracten dan ook niet 
afsluiten.
De afgelopen maanden zijn er bij de jeugd nieuwe 
kledingcontracten gesloten met MDW Notareas 
(trainingspakken MC1), Candea College (shirtsponsoring 
voor het E1, E2 en E3) en Balans Letselschade 
(wedstrijdshirts D2). Ook bij de senioren is er een 
overeenkomst gesloten en wel voor het 2e elftal met Huis 
Ter West en Body Wear Superstore, die gezamenlijk de 
volledige kleding- en taslijn voor het team op zich nemen.
Ook op het vlak van de BASN leden en reclamebord-
overeenkomsten kennen we nieuwe namen. Met 
Hoefsmederij Gal, Heijting Milieu en Boulangerie Pascal 
werd een overeenkomst gesloten. 
De jaarvergadering van BASN staat gepland op  
30 oktober a.s. en wordt gehouden in Zalencentrum 
Wieleman. Na afloop daarvan vindt vanaf 20.00 u. een 
bijeenkomst plaats die door BASN tevens is 
georganiseerd voor de leden van de vereniging. 
Topscheidsrechter Bas Nijhuis zal met zijn team dan een 
uitvoerig inkijkje geven in het wel en wee van de 
landelijke en internationale arbitrage. Verdere informatie 
hierover is te vinden op de flyers die inmiddels op diverse 
plekken op het sportpark zijn neergehangen. Wij hopen 
op een grote belangstelling en een gezellig samenzijn. 

Edwin Peters, Voorzitter BASN
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Het Candea College gaat de komende jaren 
samenwerken met diverse sportverenigingen 
in de gemeenten Duiven en Westervoort. In 
eerste instantie is gekozen voor de 
teamsporten voetbal, hockey, korfbal, 
volleybal en handbal. Door samen te werken 
pakt de school haar bredere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op. 

cAnDeA college en sc westervoort 
werken sAmen

Onderwijs en samenleving.
Scholen staan midden in de samenleving. Alleen al 
omdat school niet zonder leerlingen en ouders kán 
bestaan. Het onderwijs houdt daarom niet op bij de 
poort van het schoolplein. Zo stelt Candea een aantal 
keren per jaar de school beschikbaar voor vrijwilligers-
organisaties en voeren onze leerlingen maatschappelijke 
stages uit. Een ander voorbeeld is de samenwerking 
met bedrijven en instellingen. Beide partijen profiteren: 
leerlingen krijgen stageplaatsen, terwijl werkgevers 
jongeren kunnen interesseren voor hun bedrijfstak. Het 
gaat om de toekomst van jongeren én bedrijven. 

Samenwerking met sportclubs.
Het Candea College wil zich de 
komende jaren nog meer verbinden 
in onze regio. Daarom is gekozen 
voor nauwe samenwerking met 
een aantal sportclubs zoals bijv. 
SC Westervoort. De besturen van 
deze verenigingen hebben 
enthousiast gereageerd. Zij zien 
dat niet alleen het onderwijs belang 
heeft bij dit initiatief, maar dat het 
ook hun club veel kan opleveren. Candea 
sponsort, beperkt, ook initiatieven die zijn 
gericht op de jeugd in de clubs: onze leerlingen of 

toekomstige leerlingen. De concrete inhoud van de 
samenwerking verschilt per vereniging. 
Uitgangspunt is steeds: vertel ons waaraan binnen de 
club behoefte is. Waar kunnen we (elkaar) helpen? 

Jeugdactiviteiten.
De ondersteuning richt zich, zoals gezegd, 

primair op jeugdactiviteiten. Het Candea 
College kan bijvoorbeeld leerlingen 

met sport als examenvak inzetten 
bij activiteiten. Stages zijn een 
belangrijk onderdeel van hun 
opleiding. Ook de 
maatschappelijke stages in de 
onderbouw bieden soms 

mogelijkheden. Verder kunnen de 
verenigingen een beroep doen op 

de combinatie functionarissen sport, 
die het Candea College in dienst heeft. Zij 

verzorgen onder meer clinics op school, of 
geven instructie aan trainers. Zo promoten we de club 
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op Candea. Op het sportcomplex wordt duidelijk 
gecommuniceerd dat de vereniging samenwerkt met het 
Candea College. Ook hiervoor zijn afspraken gemaakt die 
passen bij de club. 

Gezondheid.
Een ander belangrijk doel voor Candea is de gezondheid van 
onze leerlingen. Daarom is sport belangrijk op het Candea 
College. In alle leerjaren staat bewegings onderwijs op het 
lesrooster en ook daarbuiten zijn er veel sportactiviteiten. We 
weten dat voldoende bewegen niet meer vanzelfsprekend is. 
Al jaren loopt er op Candea een project “De Gezonde 
School”, met aandacht voor gezond leven, met goede 
voeding en voldoende beweging. Dat vraagt voortdurende 
aandacht. 

Elke dag sporten.
Sportdocenten zijn het erover eens dat jongeren 
eigenlijk iedere dag een uur moeten sporten. Het is niet 
mogelijk dit via het lesrooster te realiseren. Daarom 
vervullen sportverenigingen een enorm belangrijke rol. 
Het Candea College wil daarin samen optrekken met de 
clubs. Gezond eten, voldoende bewegen en mét plezier, 
zodat het ook een vast onderdeel blijft in je leven. Om 
daadwerkelijk samen iets te bereiken, willen we de 
samenwerking tussen de clubs en Candea een 
structureel karakter geven. 

Door: Drs. l.H.M. lucas, voorzitter centrale 
directie Candea College

Advertentie



scwestervoort.nl 28

voor jos jAnsen Is muzIek
mAken topsport
Jos Jansen is eigenaar van West Music, een eenmansbedrijf, dat opgericht is in 1993 en zetelt aan 
de Vredenburgstraat 30 in Westervoort. Daar heeft hij zijn eigen studio (West Music genaamd), 
waar hij oefent met zijn instrument, de bastrombone. Dat is de plek, waar mooie muziek ontwikkeld 
wordt. De naam West Music is ontleend aan ons mooie dorp Westervoort.

Doel van het bedrijf
West Music is tweeledig: Enerzijds kunnen andere 
mensen, organisaties enz. Jos Jansen boeken als artiest. 
Hij geeft workshops en clinics in binnen- en buitenland, 
en tevens trainingen aan conservatoria. Jos heeft ook 
geacteerd o.a. op het trombonefestival in Colombia en 
ook in Tsjechië, Amerika, Zwitserland enz.
Anderzijds is hij vaste dirigent bij 2 grote orkesten (50 à 
60 personen). Ook is hij nog steeds de vaste dirigent bij 
DT Orchestra (voorheen de Dieseltrekkers), een orkest, dat 
destijds is opgericht door zijn vader en Rein Beerntsen.

Opleiding / Carrière
Toen Jos er achter kwam, dat zijn passie in het muziek 
maken lag, is hij gaan studeren aan conservatoria. Zijn 
vooropleiding (klassieke muziek) deed hij in Enschede, 
zijn specifieke opleiding voor de bastrombone vond plaats 
in Zwolle en lichte muziek studeerde hij in Hilversum. 
Zijn carrière begon met 2 jaar spelen in het orkest van de 
beroemde dirigent / componist Rogier van Otterloo. 
Daarna deed hij audities voor de Marinierskapel, werd 
aangenomen en heeft jarenlang bij de marinierskapel 
gespeeld. Voor repetities moest hij dan altijd naar 
Rotterdam, de standplaats van de kapel. Ook trad Jos 
veel op met het Gelders orkest.
In klein verband speelde Jos regelmatig met Cor 
Knegjens. Dat is geen vast koppel meer, maar incidenteel 
treden ze nog samen op.

Solist
Jos is zelf solist, maar zet ook andere solisten in bij 
optredens, bv. Karin Bloemen. Dit vergt eigenlijk wel veel 

“ BASN is niet alleen maar voor de 
selectie opgericht”
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organisatie, hij voelt zich meer artiest dan organisator. Hij 
maakt dan ook gaarne gebruik van zijn vaste sponsor 
Willson (zijn trombonemerk), die ook actief is voor 
concerten en clinics en helpt met advisering en organiseren 
van zaken. 
Samenwerking met anderen (orkesten enz.) door inhuur
Jos treedt ook vaak op als solist bij een orkest. Hij levert 
dan uit eigen repertoire muziek aan, stuurt hiervoor 
bladmuziek, zodat een orkest deze muziek voorafgaand 
aan een optreden kan oefenen. 
In 2017 gaat Jos een theatertour doen met een Belgische 
zangeres Micheline van Houtem. West Music krijgt 
voldoende boekingen, die veelal via Willson lopen.

Toekomst
Voor de toekomst wil Jos zich vooral focussen als solist. In 
zijn eigen studio schrijft hij zijn muziek. Hoe je dat doet, is 
volgens hem een kwestie van sfeer proeven, hetzij thuis of 
elders en vooral in alle rust, vooral ´s avonds laat of tot 
diep in de nacht zijn inspiratie op papier zetten. Ook 
bewerkt hij bestaande liedjes in eigen opzet. Zo is Jos bezig 
met het maken van een eigen CD.
Acquisitie wordt vooral gepleegd richting orkesten. Ook 
facebook is hiervoor een goed medium.
Trombonefestivals zijn er wereldwijd. De aandacht richt zich 
nu vooral op de Japanse markt. Optredens in Griekenland, 
Thailand en Colombia moesten helaas afgezegd worden 
wegens te weinig tijd. Jos wil evenwel goed zichtbaar 
blijven in de markt.
Hij is bij de Koninklijke Militaire Kapel en andere orkesten 
beschikbaar als invaller. 
Tevens heeft Jos het plan opgevat om een eigen 
lesmethode uit te gaan brengen als een soort cursusmodel 
vanuit eigen ervaring.

Conditie
Om zijn beroep goed te kunnen blijven uitoefenen moet er 
net als bij het voetballen veel getraind worden. Hiervoor 
traint Jos dagelijks en onder begeleiding van een personal 

trainer traint Jos driemaal per week thuis om met behulp 
van trainingsapparatuur conditie op te bouwen. Hij heeft 
flink veel uithoudingsvermogen gekweekt dankzij het 
trombone spelen. Muziek maken in die tak van sport is 
pure topsport, volgens Jos. “Ik verkoop lucht” was een 
workshop, die hij samen met Cor Knegjens deed voor 
instellingen en bedrijven. 

Relatie met sportclub
Jos begon al vroeg met voetballen bij sportclub en heeft 
vanaf zijn 10e levensjaar gevoetbald tot en met B1, 
daarna had hij niet veel zin meer in voetballen en kwam 
hij erachter, dat zijn hart toch veel meer bij de muziek lag 
en is daarin verder gegaan. Hij is wel rustend lid gebleven 
bij sportclub.
In 2005, 2006 heeft Jos de sponsorcommissie nieuw 
leven ingeblazen en samen met Aldert Doelen en Bennie 
Heijmen de sponsorgroep van 4 uitgebreid. Daarna heeft 
hij zich ingezet om van de Ballenvanger een meer 
professioneel clubblad te maken, hetgeen heel goed 
gelukt is getuige de huidige uitgaven van de 
Ballenvanger.
Voor begeleiding bij het uitspreken van reclameteksten 
tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal heeft Jos 
een nieuwe tune gecomponeerd.
In 2011 was hij (samen met Edwin Peters en Frank van 
Eldik) één van de oprichters van de businessclub BASN.
Tot slot geeft Jos te kennen, dat er een leuk en goed 
team is ontstaan, dat de businessclub bestuurt, hoewel 
hij nog steeds het idee heeft, dat er negatief en sceptisch 
tegen BASN aan gekeken wordt, hetgeen hij zeer 
betreurt.

Wat hem betreft, mogen de leden van de club zich wel 
wat meer gaan verdiepen in wat BASN allemaal doet, en 
uiteraard is BASN niet alleen maar voor de selectie 
opgericht.

Door: Jan
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Op woensdag 17 juni werd weer een netwerk-
activiteit gehouden voor BASN-leden. Dit keer 
vond kleiduivenschieten plaats bij wapenhandel 
Colenbrander in Halle.

Het weer was prima, alleen was de opkomst met 17 
personen helaas wat matig, maar daarom niet minder 
gezellig. Na introductie werden we in 2 groepen gesplitst 
en kon het schieten onder leiding van een deskundige 
beginnen. Een ieder moest 25 schoten afvuren, telkens 
vanuit een andere positie. Er werd veel geschutterd, maar 
ook professionele schoten afgeleverd.
Overtuigende winnaar werd Patrick Gal met 16 kleiduiven 
raak. Verdere  prijswinnaars waren  Maurits Pelgrim en 
Toon Krechting. Mirjam Koenen reikte de prijzen uit.
Nadien werd een verrassingsbuffet geserveerd door de 
Catering van zaal Wieleman, een verrukkelijk buffet, 
geheel in stijl van de jacht opgemaakt. 

Na het eten gingen we voldaan weer huiswaarts.

Door: Jan

kleIDuIvenschIeten In hAlle
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algemeen

BASN organiseert op vrijdag 30 oktober 2015 
een voetballezing door topscheidsrechter Bas 
Nijhuis, samen met zijn assistent scheids rechter 
Coen Droste. 

Internationaal scheidsrechter Betaald Voetbal Bas Nijhuis 
en zijn assistent scheidsrechter Coen Droste zijn inmiddels 
graag geziene gasten voor een verrassend leuke avond bij 
een voetbalvereniging, businessclub of onderneming. Zij 
vormen een ingespeeld team, dat naast de Eredivisie ook 
actief is in de UEFA Europa League en Champions League. 
Middels hun voetballezing delen zij op humoristische wijze 
al hun ervaringen. Beide heren geven u daarnaast een 
multimediaal kijkje in de soms lastige wereld van de 
arbitrage. Deze voetballezing is gratis toegankelijk voor alle 
leden van sportclub en wordt gehouden in zaal Wieleman, 
aanvang 20.00 uur. Bijgaande poster is reeds uitgebreid bij 
sportclub opgehangen.
Opgeven kan d.m.v. een e-mail aan Jan Koers 
jankoers@online.nl of telefonisch 
026-3113259.
Om vooraf een indruk te hebben van het aantal 
deelnemers verzoeken wij een ieder zich uiterlijk 
vóór vrijdag 23 oktober op te geven.

Door: Jan

voetBAllezIng

Advertentie
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vrijwilligers van het kwartaal

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. Elke editie van ons clubblad laten wij deze helden in 
‘vrijwilligers van het kwartaal’ vertellen over wat ze precies doen en wat vrijwilligerswerk nou zo leuk 
maakt. Dit keer een echtpaar aan het woord, namelijk Bianca en Patrick Gal.
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Naam: Bianca Gal
leeftijd: 40
Woonplaats: Westervoort
Partner: Patrick Gal
Kinderen: 2 kanjers, Romy en luca
Werk: Administratief medewerkster

Wat zijn je hobby’s? 
Mijn kids, voetbal en de carnaval (dansles geven).
Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Zorgzaam, gezellig, vastberaden, gedreven, perfectionist.

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou 
 omschrijven? 
Iemand die zich 100% ergens voor inzet, de boel regelt en 
zorgt dat het gezellig is.

Hoe lang ben je al actief bij sc Westervoort?  
Vanaf januari 2015.

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Ik train samen met Amanda van Burik, Anne Matser en 
Kelsey van Limburg het MC1

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
Nog maar kort, begin dit jaar.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen?
Ik was al bekend met de club maar we zijn via onze zoon 
Luca, die bij de CL ging voetballen weer hier terecht 
gekomen!

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
sc Westervoort?
Omdat ik graag weer het meidenvoetbal binnen  
sc Westervoort op de kaart wilde zetten, en we als gezin 
dan ook allemaal actief zijn bij de vereniging.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Kwestie van strak plannen.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
3 dagen: maandag/donderdag/zaterdag.

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Uurtje of 5 à 6.

Heb je zelf gevoetbald? 
Ja, ik heb zelf ook gevoetbald bij Dames 1 Sc Westervoort. 

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
sc Westervoort?
Jazeker, van onze Luca het E3 en natuurlijk Dames 1 en 2, 
maar ook Heren 1 en als we tijd hebben kijken we ook nog 
bij andere teams.

Wat maakt sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken?
1 woord: gezelligheid.

Wat zou je nog meer bij sc Westervoort willen 
doen? 
Eventueel helpen met jeugdactiviteiten.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
sc Westervoort?  
Kan nu eigenlijk niks bedenken.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij sc Westervoort?
-  Het meiden/dames voetbal nog veel meer in het licht 

zetten, we zijn al op de goede weg!!
-  Een klein puntje, meer parkeergelegenheid, als de 

mogelijkheid er zou zijn.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk?
Het Leukste is eigenlijk afgelopen seizoen, we zijn gestart 
met een meidenelftal dat gelijk ongeslagen kampioen is 
geworden, hoe leuk is dat!!
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Naam: Patrick Gal
leeftijd: 42
Woonplaats: Westervoort
Partner: Bianca Gal
Kinderen: 2, Romy en luca
Werk: Hoefsmid

Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal en training geven en het carnaval.
Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Actief, vriendelijk, fanatiek, altijd goede zin, eigenwijs.

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou 
 omschrijven? 
Ik hoop hetzelfde.

Hoe lang ben je al actief bij sc Westervoort? 
5 jaar

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Ik train het E3 samen met Niels Vink.

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
5 jaar.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Toen mijn zoon Luca bij de CL begon hadden ze te weinig 
trainers en toen heb ik mezelf aangemeld.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
sc Westervoort? 
Omdat ik het heel leuk vind om te doen, en het is tevens 
ontspanning voor mij.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Mijn werk is meestal overdag en ´s avonds het voetbal dus 
goed te combineren.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Maandag, woensdag, donderdag soms, zaterdag.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Het actief bezig zijn met je kinderen maar ook andere 
kinderen en een stukje gezelligheid wat daarbij hoort.

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?  
Afzeggen van een training door slecht weer, want dan zijn 
de meiden niet blij. 

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
Een nachtje blijven slapen met pupillen weekend, had een 
week nodig om bij te komen.

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Waardering van de meiden, ouders en vereniging maar ook 
stukje ontspanning zelf.

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Ja hoor.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Door de leuke woorden en berichten van de ouders en 
kinderen, maar ook de club.

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Dat is helemaal niet nodig.

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee, nog niet, maar ben natuurlijk nog maar net actief.

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Omdat het gewoon een gezellige club is, en met nog meer 
vrijwilligers wordt het alleen maar gezelliger.

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Uhm, nog meer gezellige vrijwilligeravonden.

Wat wil je nog meer kwijt?  
Ik wil iedereen een ontzettend leuk, gezellig maar vooral 
sportief seizoen wensen.
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Hoeveel uur steek je er in de week in? 
6 uurtjes.

Heb je zelf gevoetbald? 
Ja, van m´n 7e tot m´n 18e bij DVC.

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
sc Westervoort? 
Jazeker het A1, dames 1, MC1, E3, heren 1 en zoveel 
mogelijk andere teams.

Wat maakt sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Het is er gezellig en de sfeer is goed.

Wat zou je nog meer bij sc Westervoort willen 
doen?  
Ik vind 3 à 4 dagen wel voldoende.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
sc Westervoort? 
Ik zou het zo ff niet weten.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij sc Westervoort?
Op dit moment niet zoveel, ik ben erg tevreden.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk? 
Dat het MD1D ongeslagen kampioen is geworden, dat was 
fantastisch.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Dat het gewaardeerd wordt, wat je doet.

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
Ik vind alles leuk.

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
Dat zijn toch echt de beslissende wedstrijden zowel van 
mijn eigen team als dat van andere teams.

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Voldoening en ontspanning.

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Ja, absoluut.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Op alle manieren zowel van de club en de ouders en de 
kinderen 

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Het is prima zo.

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee. 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Het is leuk en dankbaar werk, en vele handen maken licht 
werk.

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Ik denk dat de club het al prima doet, het ligt toch echt bij 
de omstandigheden van mensen zelf om vrijwilliger te 
worden.

Wat wil je nog meer kwijt? 
Dat ik iedereen een gezond en sportief seizoen wens en 
mocht je vrije tijd hebben dan weet je waar je zijn moet.

Door: Amanda, Anne en laura
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uitgelicht

knvB heeft stAtIstIeken vAn 
het neDerlAnDs elftAl uIt 
1905 AAngepAst
Op 14 mei 1905 speelde het Nederlands elftal 
tegen België voor de eerste keer een 
thuiswedstrijd. Diverse bronnen hadden sterke 
bedenkingen bij de officiële statistieken en 
daarom worden deze door de KNVB aangepast. 
Van de vier Nederlandse doelpuntenmakers 
stonden er maar liefst twee verkeerd genoteerd.

Het Nederlands elftal speelde op 30 april 1905 zijn eerste 
officiële wedstrijd. In het Kiel-stadion in Beerschot werd die 
dag na verlenging met 1-4 gewonnen van de Belgen. Twee 
weken later was de eerste thuiswedstrijd van Nederland in 
Rotterdam, opnieuw tegen de Belgen. Inzet was de 
zogenaamde Rotterdamsch Nieuwsblad Beker.

Na het laatste fluitsignaal stond er 4-0 op het scorebord. 
De KNVB is altijd uitgegaan van de statistieken die 
gebaseerd zijn op de gegevens van Matty Verkamman. 
Deze journalist van onder meer De Rotterdammer en Trouw 
versloeg jarenlang alle wedstrijden van het Nederlands 
elftal en schreef meerdere boeken over de geschiedenis van 
het Nederlands elftal, waaronder Het Nederlands elftal 
1905-1989. Volgens Verkamman werden de doelpunten 
gescoord door respectievelijk Willem Hesselink, Eddy de 

Neve (strafschop), Guus Lutjens en nogmaals Eddy de 
Neve.

De laatste tien jaar hebben meerdere journalisten 
vraagtekens gezet bij deze doelpuntenmakers. In 2006 
trokken de heren Cupedo en Weemhoff het doelpunt van 
Hesselink in twijfel. In 2012 schreef Frans van den 
Nieuwenhof in Voetbal International dat naast het eerste 
doelpunt ook het laatste doelpunt van Eddy de Neve niet 
klopt met de oorspronkelijke bronnen.

Het Nederlands elftal voor de eerste interland tegen België, 
op 30 april 1905 in Antwerpen.

vut-ploeg
“ Heisa in de tent”, als onderdeel van Westervoort in 
Beweging is weer achter de rug.

Op het terrein achter van Essen hebben een aantal leden 
van de Vutploeg en een aantal leden van Sportclub 
Westervoort hun steentje bijgedragen bij de opbouw van 
de tent van Heisa met een omvang van 32 bij 45 meter. 
Na afloop van de gedane arbeid mocht een pilsje niet 
ontbreken.
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In 2013 vroeg de KNVB Jurryt van de Vooren, 
sporthistoricus, om een onafhankelijk oordeel te geven over 
de vraag of Verkamman wel of geen gelijk heeft. Van de 
Vooren is meteen aan de slag gegaan en heeft de drie 
belangrijkste bronnen geraadpleegd: de Nederlandsche 
Voetbalbond (voorganger van de KNVB), de Belgische 
Voetbalbond en het Rotterdamsch Nieuwsblad.

In het nieuwsblad stond een groot verslag, waarbij zelfs 
enkele wedstrijdtekeningen waren geplaatst. Dat gebeurde 
in die tijd alleen bij bijzondere gebeurtenissen. Volgens het 
verslag in de krant werden de doelpunten gemaakt door 
respectievelijk Bok de Korver, Eddy de Neve (strafschop), 
Guus Lutjens en Dolf Kessler. De eerste en de laatste 
doelpuntenmaker verschilden van officiële statistieken van 
de KNVB.

In Het Sportblad, officieel orgaan van den Nederlandschen 
Voetbalbond stond ook een verslag. En net als volgens het 
Rotterdamsch Nieuwsblad maakte De Korver het eerste 
doelpunt en Kessler de laatste.

Voor onderzoek bij de Belgische Voetbalbond werden Filip 
Strubbe van het Algemeen Rijksarchief in Brussel en Stijn 
Knuts van de KU Leuven bereid gevonden mee te werken. 
De enige bron die werd gevonden, La Vie Sportive, schreef 
in het nummer van 17 mei 1905 dat Bok de Korver het 
eerste doelpunt maakte. Guus Lutjens werd in het tijdschrift 
genoemd als maker van het vierde doelpunt. Dat verschilt 
weer van de vorige twee bronnen.

Drie onafhankelijke bronnen uit die tijd vermelden Bok de 
Korver als eerste doelpuntenmaker. De statistieken van 
Verkamman, die door de KNVB waren overgenomen, 
kloppen dus niet. Over het laatste doelpunt blijft twijfel 
bestaan. De geraadpleegde bronnen verschillen hierover 
van mening. De KNVB gaat echter uit van de eerste twee 
bronnen en heeft haar statistieken gewijzigd. De officiële 
statistieken zijn na meer dan honderd jaar gewijzigd en als 
doelpuntenmakers staan nu respectievelijk Bok de Korver, 
Eddy de Neve (strafschop), Guus Lutjens en Dolf Kessler 
genoteerd.

Door: Joris

Je tegenstander
bij winst feliciteren



Tegenstanders, 
scheidsrechter en 

supporters bedanken
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team in het voetlicht

e1 sportcluB westervoort
Het E1 van sportclub Westervoort  is een team dat 
al enkele seizoenen met elkaar samen voetbalt.
Dit zie je terug op het veld maar ook buiten het 
veld, regelmatig wordt er na de wedstijden 
afgesproken om bij elkaar te gaan spelen.
Op het veld is het een hecht team dat voor elkaar 
wil knokken om telkens weer die overwinning 
binnen te slepen.

Maar eerst zal ik deze matadoren van de E1 even 
voorstellen:
•  Jens (Neuer) Deenen, onze goalkeeper en rots in de 

branding, pakt zeker een aantal punten per seizoen
•  Nils (Alves) de Haan, man van weinig woorden maar 

een sterke effectieve verdediger die nooit opgeeft
•  Toon (Mascherano) Stevens, een zekerheidje achterin, 

scoort altijd een voldoende en gaat voorop in de strijd
•  Kaj (Iniesta) van Rijsewijk, de man op het 

middenveld met een puik speloverzicht en prachtige 
steekpassen

•  Quincy (Isco) Degen, de dartelkoning op het 
middenveld, snel en behendig met goede 
schijnbewegingen

•  Jorn (Robben) lenting, een echte buitenspeler op 
snelheid niet te kloppen en pikt regelmatig zijn 
doelpuntje mee

•  Sascha (Kroos) Rutten, de blonde Socrates op het 
middenveld, snel, sterk, goed inzicht en prima schot

•  Wessel (Götze) Smits, de allrounder van de E1, die 
klein van stuk is, maar voor niemand bang en op veel 
posities inzetbaar

•  Raya (Messi) Hoogland, de spits die voetbalt op 
intuïtie, met zijn onnavolgbare acties maakt hij menig 
verdediger en keeper moedeloos. Het liefst dribbelt hij de 
bal over de doellijn.

Dit seizoen zijn we vroeg begonnen met de trainingen om 
goed voorbereid aan de competitie te beginnen. Omdat het 
nog vakantietijd was, waren we niet elke keer compleet 
maar door de goede samenwerking met de E2 konden we 
toch de complete trainingen afwerken.

Het voordeel van een eerste team is dat je ingedeeld wordt 
in de beker. Hierdoor hebben we al drie bekerwedstijden in 
de benen zitten. Deze wedstrijden hebben we dan ook als 
oefenwedsrtrijden benaderd, spelers op meerdere posities 
ingezet en een ander systeem uitgeprobeerd. Uiteraard 
wilden we deze potjes nartuulijk wel winnen, helaas met 
wisselend resultaat, toch was de manier van voetballen 
voor ons als trainers nog belangrijker. We zijn tenslotte 
bezig om de spelers en het team beter te maken. Ook 
hebben we al een voorbereidingstoernooi bij Viod 
gespeeld, helaas niet met het gewenste reslutaat maar de 
manier waarop soms werd gevoetbald, was top.
De E1 is een team met slimme technische spelers die nu al 
over voetbal en posities nadenken.

Zaterdag de 12de speelden we onze eerste competitie-
wedstrijd uit tegen DCS. We komen uit in de 1ste klasse en 
dat betekent dat we flink aan de bak moeten maar met de 
voetbalkwaliteiten van deze jongens moeten we een goed 
seizoen kunnen draaien. Want voetballen, dat kunnen 
ze!!!!

Dus wanneer je zaterdags een leuk potje voetbal wil zien 
kom dan gerust een keertje bij de E1 kijken, support 
kunnen we altijd gebruiken.

Met sportieve groet,
Trainers van de E1:
Maurice Smits, Niek Huuskes en Rob Stevens



babycorner horoscoop

steenBok | 22-12 tot 19-1
Er is een goaltjesdief actief binnen de gelederen van sportclub 
Westervoort. Dat wordt weer over de lijn dribbelen om te scoren!

wAterzAk | 20-1 tot 18-2
Voor alle Waterzakken die zich afvragen wat Tim van Guilik en Cryptodira 
gemeenschappelijk hebben, biedt een rondje langs de velden op 
zondagochtend uitkomst.

vIssen | 19-2 tot 20-3
Jupiter staat de komende maanden tussen je benen. Zo wordt je voorlopig 
niet gepoort, maar je krijgt er wel o-benen van!

rAm | 21-3 tot 19-4
Joep Gerretzen is nog zoekende naar zijn vorm. Een nationaal 
rechercheteam biedt de komende maanden ondersteuning.

stIer | 20-4 tot 20-5
Wanneer je de scheidsrechter er van beschuldigt dat hij thuis niets te 
vertellen heeft, komt de beste man je even uitleggen dat hij en zijn vrouw 
gezamenlijk tot beslissingen komen waarbij zij elkaars argumenten 
aanhoren en op waarde schatten. Sta jij eventjes met je mond vol tanden!

tweelIngen | 21-5 tot 20-6
Een carrière als pinch-hitter is Lan Lan Zhang wel op het lijf geschreven! 
Door wie het is geschreven en hoe je het er weer af kan wassen blijft 
echter een raadsel.

kreeft | 21-6 tot 22-7
Que si, que no
Que nunca te decides
Yo se que tu me quieres
Y no me lo dices

leeuw | 23-7 tot 22-8
Door een dramatische seizoensstart verkeert Westervoort 6 in zwaar weer. 
Sneeuwstormen, tsunami’s, extreme droogte en dichte mist, niets blijft 
deze jongens bespaard.

mAAgD | 23-8 tot 22-9
Als je je trainer eens flink de waarheid vertelt, sta je eindelijk weer eens in 
de basis. Een foutieve astrologische voorspelling gooit echter roet in het 
eten.

weegschAAl | 23-9 tot 22-10 
Brent Slijkhuis, niet te verwarren met de Namibische topschutter Tangeni 
Shipahu, heeft een techniek waar Sony jaloers op zou zijn. Kijk niet raar op 
wanneer je Brent dus ziet schitteren in FIFA 16.

schorpIoen | 23-10 tot 21-11
Je horoscoop wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel bier, Gilette, Toto 
en de stand van Mercurius.

Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Spreken is zilver, zwijgen is goud. Je grijpt echter net naast brons met een 
tirade over de invalbeurt van Martijn van Betuw.
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joB vAn BurIk
Zoon van Brenda en Javerny van 
Burik. 
Papa trots, Mama blij! Buikje weg, 
Ik erbij.
Ik ben op 7 juli 2015 om 19.43 
geboren, was toen 53 cm lang en 
woog 3560 gram.
Ik heet Job Ronald Cornelis.
En pap Javerny voetbalt in het 7e.

lucAs gorel
Dit is lucas Gorel, zoon van 
 Mitchell Gorel en lisanne Kern. 
Hij is op 2 juli geboren. 
En papa voetbalt in het derde 
elftal.



puzzel
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Vanuatu
liberia
Tuvalu
Macau
Eritrea
Malawi
Djibouti
Mauretanie
Guam
Mali
Belau
Micronesia
Benin
Nauru

Comoren 
Niue
Gabon
Tokelau
Samoa
Tonga
Fiji
Palau
Taiwan
Zweden
Togo
Jemen
Iran
Peru

Oplossing puzzel: Favourite vakantie landen / Oplossing humorfoto: Bert Jansen
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frank

I
k ging aan de hangtafel staan bij mijn vrienden en 
goede bekenden. Tot mijn verbazing zei niemand mij 
goedendag. Ik ben wel een aantal kilo’s afgevallen, 
maar om nou te zeggen dat ik ineens helemaal 

onherkenbaar was, dat ook weer niet. Ik controleerde tien 
keer of ik mijn sleutel wel in de zak had gedaan en ik wreef 
een aantal keren langs mijn neus. Typische kenmerken 
zodat mijn vrienden wel moesten weten dat ik echt Frank 
Arends ben, toch had niemand mij nog herkend, of hadden 
ze me überhaupt niet gezien? Ik denk het laatste.

Iedereen was op dat moment namelijk heel druk met zijn 
telefoon, ze hadden geen oog voor elkaar en dus ook niet 
voor mij. Ik zei nog: “maar goed dat we allemaal een 
telefoon bij hebben, anders moeten we met elkaar 
praten”.....stel je voor zeg, een verjaardag zoals vroeger, ik 
zou het nog wel eens mee willen maken. 

20.30u putje koffie, 21.00u pilsje, 21.30u even samen op 
teletekst kijken wat de eredivisie uitslagen waren, 21.35u 
TV weer uit en dan, gewoon lekker verder ouwehoeren met 
elkaar. Echt praten!! 100 keer dezelfde verhalen, grapjes en 
tussendoor nog ff kaartje blazen. Daarna allemaal rustig 
naar huis en de volgende dag zag je elkaar weer op de tijd 
die je de avond ervoor met elkaar had afgesproken, dus 
niet via de groepsapp, want dat bestond nog niet. 

Er is wel wat veranderd zeg! Als je nu op een feestje bent 
wordt er elke minuut wel even gekeken op de FC Update 
app hoeveel Zwolle tegen NEC staat en of Foor al gescoord 
heeft, want die heeft iedereen aanvoerder in de 
competitiemanager.
Of kijken we met z’n allen ff op Facebook om te zien of de 
pelikaan er wel is, of om te zien wat mijn oom heeft 
gegeten en of mijn nichtje al bevallen is, wie Ludo heeft 

neergeschoten, wie er naar de kermis gaat en waar er weer 
is ingebroken.
Er is een knuffel blijven liggen bij de kop van de IJssel, welk 
arm kindje is deze verloren? Tjemig, heftig zeg, een kind 
zonder knuffel! Momentje, even appen naar m’n “dinnie” 
want die is van d’r zoontje! Eén minuut later, nog geen app 
terug, pfff er zou toch niets gebeurd zijn? Er staan nog 
geen twee blauwe vinkjes, dus heeft ze hem niet gelezen. 
Normaal had ze al lang geantwoord. Ik kijk wel op P2000 
of er misschien iets gebeurd is. Gelukkig niets aan de hand, 
geen melding. 
Yessssss!!! Foor heeft gescoord, een hele opluchting. 

“Schat, hoe was de verjaardag gister”? “Was wel gezellig” 
“Wie waren er allemaal”?
“Weet ik niet, zou ik even op de groepsapp moeten kijken”

De zomervakantie is inmiddels weer voorbij. Iedereen heeft 
het leuk gehad, tenminste dat las ik op Twitter. Vroeger 
was het belangrijk wat voor weer het zou worden op de 
plaats van bestemming, nu is het belangrijker of er Wifi is. 
Ik dacht van mezelf dat ik het gebruik van mijn telefoon, 
vooral in gezelschap, redelijk kon beperken, totdat ik 
afgelopen dinsdag met Mees en Puck op een bankje zat in 
Trier.

“Mees, wat een leuke vakantie is het hè?” 
“Ja heel erg leuk”
“Wat vind je tot nu toe het allerleukste”? 
“Dat je geen telefoon hebt meegenomen”.

Oeps.........

Ik was laatst op een verjaardag. Zoals gewoonlijk kwam ik als één van de laatsten 
binnen. Dat is nou eenmaal zo als je lange werkdagen maakt, dat heb ik inmiddels 
al geaccepteerd. 

oeps.........



BAsn leDen

Advieskring voor Ondernemers B.V.
Age Time
BIBOB Academie
Body Wear Superstore
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Cébin
Club van 100
Drukwerk Planet
Erren Protectie
Faas Audiovisuele Dienstverlening
GvA Gevelwerken
HDR Direct Delivery
Hoefsmederij Gal
Horeca Service Oost 
Huis ter West
Intersport luising
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jupiler / Inbev
Koenen Echte Bakker
la Promenade Restaurant

liemers Bouw
liemers lantaren
loodgietersbedrijf Rutten &Zn
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
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

overIge  sponsors

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

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning



Boven: Martijn Derksen, Bas Berendsen, Julian Hensen, Marco Hubers, Jordie Hengelman, Timothy Polman, Dylan Voorend
Midden: René Beerntsen, Timo Jansen, Twan van der Sterren, Stefan Vleeming, Mike van Beek, Sander van der Meij, Pelle Gerretzen, 
Hein Smink, Dennis Koenen, Bertus Nass
Onder: Joey van Zanten, Justin Kreleger, Jeroen Tacke, Pim Scholten, Danny Kampschreur, Cas van Wijhe, Jelle Apeldoorn

selectie 2015 | 2016

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning


