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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

een nieuw jaar, nieuwe kansen. De tweede helft van het seizoen 
nadert met  rasse schreden. Het 1e team is na een verrassend 
goed begin iets teruggevallen, maar zal zeker in de komende 
competitiehelft laten zien, dat het in de derde klasse thuishoort. 
De foto op de voorzijde is wederom gemaakt door Arjen Biere, 
onze huisfotograaf.
De middenposter is nogmaals de foto van het 2e team, maar nu 
uitgedost in het uittenue. 

Verder hoopt de redactie weer op vele kampioenen en wenst een 
ieder dan ook een sportief, gelukkig, maar vooral gezond 2016.

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

n
a de algemene ledenvergadering zaten we 
in een volgepakt clubhuis nog naar het 
laatste stukje van Wales-Nederland te 
kijken en toen dat afgelopen was, ging de 

tv naar een Duitse zender. Daarop waren beelden te 
zien van Frankrijk-Duitsland; een gewone 
oefenwedstrijd leek het. Maar langzamerhand kwamen 
de nieuwsappjes binnen over aanslagen en doden in 
Parijs. En toen na de wedstrijd mensen massaal het 
veld opvluchtten, was het voetbal definitief naar de 
achtergrond verdreven. De volgende dag werd pas echt 
duidelijk wat er gebeurd was en iedereen was met 
stomheid geslagen. 
Hoe erg het ook is en hoe cru het ook klinkt: het leven 
gaat verder. Maar daarmee kom ik wel meteen weer 
terug op de rare wereld, die het op dit moment is. Er 
zijn op de dag dat ik de column aan het schrijven ben 
weer een aantal mensen van de FIFA 
gearresteerd. Allerlei affaires met geld en 
dat alles om hun eigen zakken te 
vullen. Het is nu wat mij betreft nog 
wachten op het moment dat de 
hoofdverantwoordelijken, de 
heren Blatter en Platini, 
aangepakt gaan worden. Je 
mag weliswaar niet 
veroordelen voor iemand 
schuldig bevonden is, maar 
ik neem de vrijheid middels dit 
schrijven om beide heren een 
lange gevangenisstraf toe te wensen. Het 
smeergeld dat ze gekregen of betaald 
hebben, moet boven water komen en terug 
naar de rechtmatige eigenaren, ofwel 
alle lidstaten en de daaronder 
hangende clubs. Inmiddels blijkt zelfs 
Kaiser Franz zich schuldig gemaakt 

te hebben aan omkoping om het WK 2006 naar 
Duitsland te halen. Binnenkort wordt duidelijk dat ook 
Frankrijk op onrechtmatige wijze het EK 2016 heeft 
binnen gehaald. Platini is toch een Fransman???   In die 
zin ben ik blij dat het Nederlands elftal zich op voorhand 
solidair met mij heeft verklaard door bewust de 
kwalificatie voor het eindtoernooi te laten lopen. Wij 
doen niet mee aan frauduleuze zaken; wij zijn schoon!! 
En ze weten daar bovenin dat ik daarvoor sta: ik ben 
nog nooit benaderd met een “duister” aanbod….
En dan weer terug naar het dorp Westervoort. Wij blijken 
gelukkig ook banden met de gewone wereld te hebben. 
We hebben zelfs een paar dagen een aantal 

vluchtelingen opgenomen; een druppel op de 
gloeiende plaat, maar toch…Ook de voetbalclub 
staat gelukkig nog steeds midden in het leven, 
midden in de normale wereld. En soms vormen 
we gelukkig zelfs een positieve uitzondering. 

Het aantal leden loopt immers weer 
langzaam op en ook het 
vrijwilligersbestand blijft hoog, hoewel 
extra hulp in het clubhuis wel dringend 
noodzakelijk is. Dus steek je handen 
eens uit de mouwen of mobiliseer 
vrienden of bekenden om een bijdrage 
te gaan leveren aan de mooiste club 

van Westervoort!
En dan is het 2016: een jaar zonder 

Nederlandse deelname aan het EK dus, maar 
met heel veel mooie dingen in het vooruitzicht. 
Ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, want wat 
mooi is moet iedereen voor zichzelf bepalen. 
Geniet er in ieder geval van en maak er een 
sportief, plezierig, gelukkig en hopelijk vooral 
gezond jaar van, samen met alle mensen die 
Sportclub Westervoort een warm hart 
toedragen! 

Het is een rare wereld op dit moment. Dat is de laatste weken wel weer ontzettend duidelijk 
geworden. De kranten staan vol met verhalen over de vluchtelingenstroom richting europa, de 
Nederlandse temperatuur wil maar niet onder nul komen en ook Zwarte Piet heeft het moeilijk om 
in deze barre tijden overeind te blijven. De afstand tussen het gewone leven en de voetbalwereld 
blijkt soms maar heel klein te zijn. 



scwestervoort.nl 6

Algemeen

Tijdens de toespraak van voorzitter John Kemper werd een 
groot aantal jubilarissen gehuldigd voor hun lidmaatschap, 
t.w.:
• 25 jaar:   Mitchell Gorel, Paul Maatman, Bob Jansen, Jan 

Meijer, Boy Bisschof, Robert Bisschof, Kevin 
Bisschof, Riky Rothengatter, Theo Alofs, Carla 
Alofs-Nass en Jeroen Smits. 

• 32 jaar:  Ronny Arends.
• 34 jaar:  Bob van der Veen.
• 40 jaar:   Tonnie Teunissen, Harold Stevens, Harry Smits, 

Henk Raaijmakers, Willem Kock, Geert Derksen, 
Jan van de Brink en Chris Budel.

• 50 jaar:   Harry Wanders, Bart Krechting, Theo Hulshorst, 
Hans van Workum en Johan Tukker.

• 60 jaar:  Willem Dibbes.
• 70 jaar:   mw. Riet Schriever (niet aanwezig).

Door: Jan

nIeuwjAArsreceptIe
Op vrijdag 1 januari vond weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaats. Het was een gezellig 
gebeuren en het was vooral heel druk.
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algemeen

overzIcht toernooIen
14 mei: e- en F-toernooi
15 mei (eerste Pinksterdag) Familie toernooi
21 mei: G-toernooi
28 mei: C /D Meiden toernooi
28 mei (avond) Spiegel toernooi
29 mei: Onderling toernooi

toernooi@scwestervoort.nl • scwestervoort.nl 

Geen eIGen DrAnK Meer 
MeeneMen!!

Het bestuur heeft de afgelopen maanden steeds vaker 
signalen van leden ontvangen, en ook zelf 
geconstateerd, dat spelers van teams hun eigen 
kratten bier (of andere al dan niet alcoholische 
dranken) meenemen naar ons sportpark om 
bijvoorbeeld hun verjaardag te vieren. Wij als 
hoofdbestuur verbieden dit met onmiddellijke ingang! 
Wij hebben immers een clubhuis waar men 
consumpties kan kopen. Als men een feestje wil 
vieren, kan dat dus in het clubhuis. 
Alhoewel we als bestuur het drinken van alcohol in de 
kleedkamer absoluut niet willen stimuleren, bestaat er 
de mogelijkheid om in het clubhuis een krat bier tegen 
een door ons vastgestelde prijs af te nemen.
Als we als hoofdbestuur constateren dat een team 
zich toch niet aan de nu opgelegde regels houdt, 
zullen er passende maatregelen worden genomen.
We vertrouwen erop dat ook het kader zijn 
verantwoordelijkheid hierin zal nemen.

Namens het hoofdbestuur,
John Kemper, voorzitter
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Mijn eerste kennismaking met Sportclub Westervoort was in 
de tachtiger jaren, toen ik mijn zoon René aanmeldde bij de 
vereniging. Vanuit Groningen verhuisde ik naar Westervoort 
om een job te aanvaarden bij de Stichting Arbeidszaken 
Betaald Voetbal (SABV) op Papendal. Deze stichting was door 
de overheid in het leven geroepen om te komen tot 
normalisering van de arbeidsverhoudingen in het betaald 
voetbal. Het kende een aantal taakgebieden, waaronder 
arbeidsbemiddeling, ontslagrecht en maatschappelijke 
begeleiding. 
Ik heb samen met een psychiater in die tijd een onderzoek 
gedaan naar “het zwarte gat”, waarin veel ex-topsporters 
vallen na beëindiging van hun actieve sportloopbaan. Eén van 
de belangrijkste conclusies was dat ex-betaald voetballers 
vaker te maken krijgen met psychische problemen dan niet-
topsporters. De SABV zorgde onder meer voor de installatie 
van commissies personeelsbeleid bij alle Betaald 
Voetbalorganisaties (BVO’s) in Nederland.

Na mijn verhuizing trainde ik onder meer Velpse Boys, SML, 
Achilles ’29 en Jonge Kracht. Ook was ik in dienst bij de 
afdeling Opleidingen van de KNVB in Zeist als docent en als 
trainer/coach van Jeugdplan Nederland. Vier fantastische jaren 
volgden en mensen als Bertus Nass, Jan Ubing, Hans van 
Workum en Johan Schriever zijn vrienden voor het leven 
geworden. De herinneringen aan het kampioenschap in de 
vierde klasse in 1991 en de daarop volgende festiviteiten zijn 
nog zeer levendig. Het is geweldig om te zien dat spelers van 
het kampioenschapsteam, zoals John Kemper, Edwin en Remco 
Grob nu belangrijke bestuursfuncties vervullen bij de club.

Toen ik na een aantal omzwervingen, bij SML en Arnhemse 
Boys, terugkeerde bij Sportclub Westervoort als hoofd 

technische zaken trof ik een mij inspirerende jeugdcommissie 
aan met de bestuurstoppers Ronald Schoonbeek en Marco 
Hensen. Bewijs voor hun klasse is, dat ze er al voor hun 
aftreden voor hebben gezorgd dat de kwaliteit van de 
jeugdcommissie gewaarborgd was.

Verhoging van de kwaliteit van onze jeugdopleiding is een 
belangrijk onderdeel van mijn takenpakket binnen de dit jaar 
uitgebreide technische commissie. Marco Willems, Marco 
Hensen en Jan Wolters zorgden voor meer structuur waarbij 
iedereen een aantal hoofdtaken heeft. Met Edwin Grob moet 
ik ervoor zorgen dat de selectieteams op peil blijven en met 
Marco Hensen verzorg ik de contacten naar de jeugd en de 
jeugdcommissie.

Het adviseren en stimuleren van trainers zie ik als zeer 
belangrijke taak. Willen we in de toekomst als club overeind 
blijven, dan zullen we moeten investeren in het belangrijkste 
kapitaal van onze vereniging, onze trainers en vrijwilligers. 
Interne en externe scholing zijn daarbij onmisbaar. In dat 
proces wil ik graag voor iedereen een klankbord zijn op 
technisch gebied.

Als ik dit stukje lees betrap ik me op de overwegend 
positieve inhoud ervan. Maar dat positivisme komt niet uit 
de lucht vallen en is gestoeld op veertig jaar ervaring bij een 
groot aantal verenigingen. Natuurlijk zijn er zaken waar we 
attent op moeten blijven en waakzaam. Deze maatschappij 
vraagt om voortdurende aanpassingen. Het tempo van 
veranderingen dwingt ons om mee te gaan met alle 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
communicatie en ook daar wordt in onze vereniging aan 
gewerkt. Maar laten we niet vergeten dat persoonlijk 

rolf oostInGA
Rolf Oostinga is een bekend gezicht bij de vereniging. Zowel in het verleden als in het heden heeft hij zich 
bezig gehouden met het voetbaltechnische deel van de vereniging, als trainer en hoofd technische zaken. 
Het is dan ook niet vreemd dat hij is verkozen tot Blikvanger van deze editie. in reactie op de vragen van 
onze redactie ontvingen we een vijftal pagina’s tellend, handgeschreven verhaal. Lees gauw verder over 
het toen en nu, vanuit het oogpunt van Rolf Oostinga.
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contact, met elkaar praten en in de ogen kijken, onmisbare 
communicatiemiddelen blijven. Ons kader zal zich moeten 
blijven scholen om alle uitdagingen van de toekomst 
tegemoet te kunnen treden en daar wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen.

Alles overziend zie ik een club die in beweging is en waar een 
gezonde balans ontstaat tussen prestatie en recreatie. Het 
hoort bij de sport om te blijven streven naar het hoogst 
haalbare, maar dat mag nooit ten koste gaan van onze 
clubcultuur van gezelligheid en saamhorigheid. Wat onze 
eerste elftallen betreft zijn we de laatste jaren uit een dal 
geklommen naar een niveau waar we in deze fase van de 
geschiedenis van onze club thuishoren. Ons streven zal er in 
ieder geval op gericht moeten zijn dat niveau te handhaven 
en waar mogelijk te verhogen.

We hebben een prachtige accommodatie, mede dankzij een 
zeer actieve VUT-ploeg. Ons vrouwenvoetbal zit in de lift en 
ook in bestuurlijk opzicht zorgen Ans Wolters en Simone 
Geurts voor een frisse kijk op het van oorsprong mannelijke 
voetbalbolwerk. Wat te denken van onze G-afdeling, die onder 
de bezielende leiding van Willem van Bussel eind vorig jaar 
het bejubelde kampioenschap naar Westervoort bracht. Onze 
sponsoren van de BASN steunen niet alleen ons eerste elftal, 
maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan al onze 
geledingen. Het is goed om te zien dat een groot aantal van 
hen niet alleen sponsor is, maar ook supporter. Allemaal 
factoren die ons met vertrouwen naar de toekomst kunnen 
laten kijken.

Voor mijn studie sociale wetenschappen studeerde ik heel 
lang geleden in Groningen af, met als titel van mijn scriptie: 
“Sport en Socialisatie”. Dat onderwerp is ook nu nog actueel. 
Hoe draagt sport bij aan de verinnerlijking van normen en 
waarden? Toen interessant en nog steeds interesseert me dat 
mateloos.

Na een periode van wankelende gezondheid voel ik me in 
staat er weer volledig tegenaan te gaan. Dat zal ik met plezier 
doen en ik wil besluiten met iedereen die de club een warm 
hart toedraagt een sportief en gezond jaar te wensen.

Door: Rolf en Joris

“ Het adviseren en stimuleren van 
trainers zie ik als zeer belangrijke 
taak”
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team in het voetlicht

sc westervoort D2 
toppers In De Dop
De D2 bestaat uit een groep enthousiaste jongens, die afkomstig is uit de e2, e1, D2 en D3. Het merendeel 
van de jongens speelt dit seizoen voor het eerst op een groot veld. Het team dat getraind wordt door 
Chios Slijkhuis en Ronnie Vink heeft robuuste verdedigers, een sprankelend middenveld, vliegensvlugge 
aanvallers op de flanken en een boomlange spits voorin. een aantal spelers is bovendien gezegend met 
een fluwelen traptechniek. Het doel wordt verdedigd door een keeper die het meevoetballen van Stanley 
Menzo persoonlijk lijkt te hebben geleerd.

De trainingen van Chios en Ronnie zijn gericht op mooi 
combinatievoetbal. In de voorbereiding op het seizoen 
kwam dat er bij een aantal oefenwedstrijden al heel goed 
uit. Prachtig combinatievoetbal met dodelijke efficiency in 
de afronding van kansen. Dit alles bij een groep jongens 
die net bij elkaar was gezet. De voorbereiding beloofde 
veel voor het komende seizoen. En het moet gezegd 
worden, de jongens hebben de toeschouwers een paar 

oogstrelende wedstrijden voorgeschoteld. Best knap als je 
bedenkt dat in de competitie vijf van de elf teams D1 
teams waren en je daarbij in ogenschouw neemt dat 
spelen op het grote veld conditioneel het nodige vergt. 
Slechts twee teams in de competitie waren duidelijk sterker. 
Tegen de overige teams hebben de jongens goed partij 
geboden, waarbij soms onfortuinlijk werd gelijk gespeeld 
of verloren. Het was mooi om te zien dat de jongens ook 

Bovenste rij van links naar rechts: Chios Slijkhuis (trainer/Coach), Thymon Mes, Angelo de Vries , Sverre Brands, 
Bart Wolters, Nino Meijer, Nick ter Maat, Levi de Riemer, Ronnie Vink (trainer/Coach)
Onderste rij van links naar rechts: Rens Balk, Tycho de Boer, Jesper Bouwman, Brent Slijkhuis, Stijn Staal, 
Anil Laigsingh, Mees Neyndorff
Afwezig: Bas van Elzen
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D2

meer en meer op elkaar ingespeeld raakten en vaak 
verrassend goed positiespel lieten zien. Uiteindelijk is de 
D2 op een gedeelde de vierde plaats geëindigd. Een mooie 
prestatie die veel goeds belooft voor de tweede 
seizoenshelft.

Aan het begin van het seizoen zijn er met de ouders van de 
spelers afspraken gemaakt over de randzaken rondom het 
team. Daarbij was het goed om te zien dat de ouders zich 
realiseerden dat hun kinderen alleen dan leuk kunnen 
voetballen als zij ook een bijdrage leveren. Dat begint 
vanzelfsprekend bij het vervoer naar de uitwedstrijden (er 
waren slechts drie uitwedstrijden waar daadwerkelijk 
gereden moest worden, de vierde uitwedstrijd was bij de 
buurman aan de overkant). Een aantal ouders heeft zich 
opgegeven als grensrechter en voor de thuiswedstrijden 
beschikt het team over een vaste scheidsrechter in de 
persoon van René Meijer die deze taak ook al bij de E1 op 
zich had genomen. Ook bij een aantal uitwedstrijden 
hebben de ouders als grensrechter gevlagd. De outfits, die 
gesponsord zijn door Balans Letselschade Advocaten, 
worden na elke wedstrijd gewassen door de oma van Bart 
Wolters. 

Om het groepsgevoel nog meer te versterken zijn er ook 
activiteiten met het hele team georganiseerd buiten de 
trainingen en wedstrijden om. De spelers en sommige 
ouders bezochten gezamenlijk de wedstrijd Vitesse – AZ in 
het Gelredome. Ook zijn de spelers in de Pals wezen disco 
zwemmen nadat zij daarvoor met vrijwel het hele team bij 
Le Promenade hadden gegeten. 

De spelers zijn van plan om in de tweede seizoenhelft door 
te gaan op de ingeslagen weg en klinkende resultaten neer 
te zetten.

Door: Huib Staal

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

ThermoshirtTrainingssweater

Rugzak

Kleine voetbaltas Trainingspak
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“ Het is terecht, dat het nederlands elftal 
niet naar het ek gaat in 2016”

jeroen herMsen (zAterDAG 2(
Het is terecht dat het Nederlands elftal het EK 
niet heeft gehaald. Wat ze hebben laten zien 
was teleurstellend. Een wissel van een 
bondscoach is altijd lastig, zeker als de 
voorganger er een succes van heeft gemaakt. 
Dat moet de nieuwe maar zien te evenaren. De 
keuze op Hiddink vind ik niet onlogisch. Hij 
heeft een uitstekende reputatie dus ik zie niet 
in waarom hij het niet zou kunnen. Waarom 
het niet met Hiddink is gelukt weet ik niet, zal 
waarschijnlijk een combinatie van factoren zijn 
geweest zoals andere aanpak trainer om 
spelers te motiveren, naast de schoenen lopen 
van spelers nadat ze na het WK een mooie 
transfer hebben gemaakt etc. Echter de KNVB 
heeft wel een grote fout gemaakt door zijn 
huidige opvolger aan te stellen met ´t idee om 
ons toch nog even naar ´t EK te brengen. Hoe 
kun je het bedenken dat iemand zonder enige 
noemenswaardige staat van dienst als trainer 
deze opdracht mee krijgt. En daar zitten we 
voorlopig ook nog aan vast! Jammer maar het 
feit blijft dat we niet naar het EK gaan en dat 
is volkomen terecht.

joren pIjpers (zAterDAG 2(
Ik ben het met de stelling eens, het Nederlands 
elftal heeft enkele spelers die een wedstrijd 
kunnen beslissen, maar samen vormt het geen 
team. Ze missen teveel kwaliteit en er zijn 
geen spelers die op Europees- of wereld niveau 
mee kunnen. Dit was te zien in de afgelopen 
kwalificatiereeks.

rolAnD tIMMers (zonDAG 7(
Ja, dit is terecht, vanwege gebrek aan kwaliteit 
en mentaliteit.

stAn jAnsen (A1(
Het is zeer terecht dat het Nederlands elftal 
zich niet geplaatst heeft voor het EK in 2016, 
dit omdat simpel gezegd IJsland en Tsjechië 
gewoon beter waren, en omdat Nederland niet 
goed speelde. Het was teveel afhankelijk van 
de sterspeler Arjen Robben en als hij er niet bij 
was konden de andere spelers het verschil niet 
maken.

julIus eDIAGBonyA (A1(
Ja ik vind het terecht, want het Nederlands 
elftal speelde ook gewoon echt slecht. En er 
zat ook gewoon geen beleving in het spelletje. 
Maar de bondscoach van het NL team  maakte 
ook gewoon rare keuzes door bijvoorbeeld veel 
spelers van Ajax te selecteren.

tAtuM sAnDers (zonDAG DA2(
Ja, ik ben het ermee eens, omdat ze slecht 
hebben gevoetbald. De voetbalkwaliteiten 
waren niet goed genoeg. 

stelling

scwestervoort.nl 12
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Kunstgras zorgt niet voor competitievervalsing

in december 2015 vond een KNVB kenniscongres 
plaats over het spelen op diverse soorten gras. 
in Nederland wordt naast natuurgras steeds 
meer gebruik gemaakt van kunstgras. Ook 
hybride grasvelden, waarbij natuurgras tussen 
kunstgras groeit, zijn in opkomst. 

Tijdens het congres werd gesproken over ‘het ideale veld’. 
Verschillende kenmerken zijn onderzocht en uitgelicht. Op 
het gebied van blessures heeft Frank Backx van de 
Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan. Als sportarts, 
met sportgeneeskunde als aandachtsgebied, heeft hij 
meerdere onderzoeken op zijn naam staan op het gebied 
van blessures. Hij kwam tot de conclusie dat voetballen op 
kunstgras niet meer blessures met zich meebrengt dan op 
natuurgras. Wel is er een verschil te zien in het type 
blessures. Op kunstgras ontstaan meer enkelblessures, 
maar minder bovenbeenblessures. Het aantal knieblessures 
is op beide ondergronden nagenoeg gelijk. Kunstgrasvelden 

zijn de afgelopen twintig jaar technisch sterk verbeterd. De 
verwachting is dat deze ontwikkeling nog voortduurt.
Naast blessureleed is ook gekeken naar de invloed van het 
type veld op het spel. Sportsocioloog Thijs Velema van de 
Universiteit van Taiwan deed onderzoek naar de invloed van 
kunstgras in het betaald voetbal. Met statistische toetsen zijn 
alle wedstrijden uit de Eredivisie en de Jupiler League tussen 
2003 en 2015 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het spelen op 
kunstgras geen extra competitief voordeel oplevert. Er is ook 
gekeken naar het aantal doelpunten en overtredingen. Met de 
huidige, al dan niet beperkte, beschikbare gegevens zijn geen 
significante verschillen gevonden bij de analyse van de 
wedstrijdstatistieken. De KNVB zal verder gaan met het 
verzamelen van data en blijft de ontwikkelingen nauwlettend 
volgen. Ook wordt gekeken of er eventueel meer onderzoek 
nodig is. In het voorjaar zal de KNVB een plan met elf 
speerpunten naar buiten brengen.

Door: Joris en KNVB



Je tegenstander
bij winst feliciteren
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meiden c1

De GIrlpower vAn  
westervoort… Mc1
Ja, je leest het goed! Na een geslaagd seizoen 
van de meiden D1, heeft ook Sportclub 
Westervoort dit seizoen een meiden-C1, dat erg 
veel van voetbal en gezelligheid houdt.

Wie zijn wij?
Met 14 leuke en sportieve meiden:
Bo Erdhuisen, Romy Gal, Lindi van Ingen, Micha Kroesen, 
Tessa van Laar, Alisha van Maanen, Dominique Neijndorff, 
Luna Pieplenbosch, Bo van Rijsewijk, Trijntje Smits, Tessa 
Vloemans, Juliette de Waij (k), Gerlinde Wiersma en Fenna 
Zweers vormen wij dit seizoen de meiden C1. Zonder een 
technische staf komen we er natuurlijk niet, wij worden 
elke week begeleid door enthousiaste trainsters en leiders: 
Arie van Laar, Bianca Gal, Amanda van Burik, Kelsey 
Limburg, Anne Matser en onze assistent-scheidsrechter Han 
van Ingen.

een uitdaging voor heel het team
Met een nieuw team en voor vele meiden een groter veld, 
was het voor ons op het begin allemaal erg wennen. Maar 
door de bekerwedstrijden werden we al snel één team en 
zijn we met z’n allen begonnen aan een grote uitdaging, 
de eerste competitiehelft starten in de eerste klasse. Helaas 
hebben wij hier geen wedstrijden kunnen winnen maar we 
hebben wel veel geleerd en erg genoten. Na de winterstop 
zullen wij verder gaan in de tweede klasse. 
Aan onze motivatie zal het niet liggen en met onze jel 
komen we er wel!

Meer dan een team
Ook buiten het veld doen we veel dingen samen, daardoor 
zijn we een hecht team geworden en doen we leuke 
dingen samen. Zo zijn we in september naar de 
Oranjeleeuwinnen geweest, hebben we al vaak de dames 
van Westervoort aangemoedigd en ook de Macdonalds 
mag niet ontbreken na de wedstrijden. 

Girls Cup Maastricht 2016
Van 25 tot en met 27 maart zullen wij deelnemen aan het 
internationaal toernooi in Maastricht. Dit is een toernooi 
waar meerdere teams uit Europa aan mee zullen doen, we 
slapen met z’n allen in een school, de wedstrijden zullen 
gespeeld worden bij VV Scharn en natuurlijk zullen we ook 
een bezoek brengen aan de stad Maastricht. 

Meer girlpower
Ben jij of ken jij een meisje tussen de 9 en 16 jaar en 
voetbal lijkt je een leuke sport?
Je bent van harte welkom om een keer mee te trainen. Wij 
trainen tegelijk met de meiden D1 op maandag- en 
donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. 
Hoe leuk zou het zijn als we volgend jaar ook een meiden 
E1 en meiden B1 bij Sportclub Westervoort hebben? We 
zien je graag!

Ten slotte
Ben jij een keer op sportpark Neaderhuyse? We zien je 
graag een keer op zaterdagmiddag langs onze lijn en dan 
zullen wij laten zien dat ook meiden goed kunnen 
voetballen. 
Want hoe meer supporters ons zullen aanmoedigen, hoe 
meer we zullen winnen en hoe gezelliger het is op het 
sportpark. Ons talent mag je zeker niet onderschatten!
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uit de oude doos

De tijd van improviseren was aangebroken. Een ruime 
kleedkamer werd ingericht als kantine, doucheruimte 
gebruikt als magazijn en de bestuursvergaderingen werden 
in de keuken gehouden. Maar de Westervoorters lieten zich 
door dit alles, waar ook nog de strenge winter bijkwam die 
de start van de herstelwerkzaamheden vertraagde, niet 
ontmoedigen. Eind januari kwam er schot in de zaak. In 
twee maanden tijd werd een hele ruimte omgetoverd tot 
een riante kantine. Daarover is ook het bestuur zeer te 
spreken. “Zelfwerkzaamheid” is de basis van ons succes. 
Neem je de vele uren die onze leden, jong en oud, aan de 
opbouw besteed hebben dan is het bijzonder fraai dat dat 
bij ons in Westervoort nog kan. Maar ook de medewerking 
van onze zustervereniging AVW die spontaan haar 
accommodatie aanbood, de federatie van Arnhemse 
amateurverenigingen, die onmiddellijk een hulpactie 
gestart is, de supportersvereniging  die meteen een 
bliksemloterij hield  en de opbrengst van de bingoavond ter 
beschikking stelde, beheerster Tiny Neijman en niet te 
vergeten de bedrijven en sympathisanten die goederen en 
arbeidskracht beschikbaar stelden voor de wederopbouw.

Al met al overweldigend en een teken dat echte 
clubliefde in Westervoort nog bestaat, aldus het 
tevreden bestuur.

Door: Geurt

heropenInG KAntIne
De participatiemaatschappij bestond in Westervoort al in de jaren tachtig.
“Op vrijdag 26 maart 1982 is de heropening van de nieuw gebouwde kantine”.

Op 29 november 1981 werden de leden van SC. Westervoort 
opgeschrikt door het bericht dat brand de riante kantine 
verwoest had. De gehele inventaris ging verloren, terwijl ook 
de toiletten en de bestuurskamer schade opliepen.
 
Een stevige brandmuur verhinderde dat de brand oversloeg 
naar het achterste gedeelte van het sportcomplex, waar de 
kleedruimtes zich bevinden. 30 november werd meteen 
begonnen met de wederopbouw. Overleg met de verzekering 
kwam op gang, terwijl ook de eerste gesprekken met de 
aannemer en binnenhuisarchitect werden gestart. De 
afgebrande kantine werd opgeruimd en de eerste 
werkzaamheden, het glas- en waterdicht maken van het 
gebouw, werden verricht.

Heropening kantine, door pupil Walter Bouwman en Henk 
Wanders, toenmalig voorzitter.
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teAMfoto
een teamfoto uit de rijke historie van onze 
 vereniging: wie weet of herkent welk team en/of 
 spelers dit zijn? Gaarne melden bij de redactie: 

ballenvanger@scwestervoort.nl

ArchIeffoto’s 
sportcluB westervoort
Kijk ook op onze clubwebsite:
www.scwestervoort.nl/historie

Advertentie
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column

spcl. westerwoorD
Vind ik mooi. Niet de pafplek zelf, maar het woord. KleedKamer. MateriaalMan. 
Samengestelde woorden waarvan de afzonderlijke onderdelen met dezelfde letter beginnen. 
Heet  ‘Alliteratie’ volgens mij, maar dat is dan weer geen mooi woord. Uitgesproken lelijk is 
zelfs: Stichting exploitatie Sportpark Naederhuyse (S.e.S.N.)., maar dat zijn meer woorden. 
Techniektraining, Vrouwenvoetbal, daar houd ik van.

B 
elangstelling voor taal heb ik altijd gehad. Ik heb 
zelfs in de vorige eeuw nog eventjes Nederlands 
gestudeerd, maar dat was van korte duur. Het 
doorzettingsvermogen ontbrak. In de vorige 

eeuw heb ik ook deel uitgemaakt van de selectie van 
Sportclub. Eveneens eventjes, echter niet uitsluitend 
vanwege gebrek aan doorzettingsvermogen; er ontbrak 
meer. Conditie (het liep voor geen meter), techniek (zonder 

techniek komt er geen bal van terecht), traptechniek 
(zonder gaat het mis), noem maar op. En met een gebrek 
aan schotkracht, schiet je ook al niet veel op. Ik had wel 
een messcherpe tackle, maar daarmee alleen, heb je in een 
1e elftal geen poot om op te staan. 
Ik hoop dat ‘Sjoemelsoftware’ het Woord van het Jaar 2015 
zal worden. Beurtbalkje, bolleboos, tuigdorp, lapzwans, 
augurk, proefkonijn, desalniettemin, euvel, Hermandad, 
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hottentottententententoonstelling…  Ach, er is zoveel 
moois en het hoeft dus niet te allitereren.  My All-Time-
Favorite - Word is: Melkboerenhondenhaar.

De Liefde voor Mooie Woorden is waarschijnlijk op de 
middelbare school ontstaan. Of misschien al eerder, maar 
daar las ik in ieder geval ooit het boek ‘Bint’ van Bordewijk. 
Daar kwamen personages in voor met achternamen als 
Punseli, Schattenkeinder, Kiekertak, Steijdt en Van der 
Karbargenbok. Fantastische familienamen, kleurrijke 
klanken die klinken. Daar ben ik gevoelig voor.
Op onze website, las ik in een verslag dat Dani Groos de 
2-1 heeft gescoord. Dani Groos… Applaus voor de 
doelpuntenmaker én voor zijn naamgevers!
Ik heb een Nederlands Elftal samengesteld uit onze 
pupillen, uitsluitend gebaseerd op hun klinkende 
voetbalnaam. Deze selectiemethode wordt, zo heb ik uit 
betrouwbare bron vernomen, ook door Bondscoach Blind 
overwogen; hij denkt er meer succes mee te gaan krijgen 
dan met zijn huidige selectiebeleid.
We spelen 3-4-3, met een verdedigende én een 
aanvallende middenvelder. En een keeper, uiteraard.

Doel: Son Stavenuiter
Achter v.l.n.r. : Menderes Kastrati – Stijn Staal – Diego 
Steinmann (let op de dubbele ‘n’!)
Midden v.l.n.r.: Sem Berben – Kosta Kedic (V) – Sacha 
Ockeloen  (A)– Stan Rosenbrand
Voor v.l.n.r.: Elijah Bakboord – Beau Kuun – Dani Groos 
Stijn is aanvoerder en Luca Gal, Tygo Diender, Christian 
Voet en Toon Stevens zijn de bank.

Ik hoor Frank Snoeks al, over een jaar of 12. Vanuit De 
Kuip, WK-kwalificatie tegen Noorwegen. Dat wordt gewoon 
genieten. Smullen. Smakelijk smikkelen…..

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

T-shirtPoloshirt

Trainingsbroek 

Trainingssokken Trainingspak

K
a

d
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Het waren drukke maanden, dat laatste kwartaal van 
2015. BASN hield haar jaarvergadering. De aanwezige 
leden constateerden dat we een goed seizoen 
2014/2015 achter de rug hebben. De doelstelling van 
BASN, het faciliteren van Sportclub Westervoort via 
het organiseren van netwerkactiviteiten en het 
exploiteren van een webwinkel t.b.v. de kledinglijn 
van de vereniging, wordt steeds beter gehaald. 

Voor het eerst een licht negatieve exploitatie ten gevolge 
van de investeringen in de webshop en noodzakelijke 
herdruk op de te vervangen gesponsorde tenues, maar in 
zijn algemeenheid, zowel organisatorisch als qua 
verdeling van de begroting over de geledingen in de 
vereniging, een seizoen waarop met tevredenheid kan 
worden teruggekeken. 

Na afloop van de vergadering organiseerde BASN in 
Zalencentrum Wieleman een activiteit waarvoor de gehele 
vereniging werd uitgenodigd. Topscheidsrechter Bas 
Nijhuis en zijn vaste grensrechter Coen Droste hielden een 
presentatie over het wel en wee in de top van het 
scheidsrechterscorps. BASN zette in op een grote opkomst 
en kondigde e.e.a. aan in deze Ballenvanger en via flyers 
in het clubhuis. Jammer genoeg vond maar een handjevol 
SC Westervoort leden (wel waren er belangstellende niet-
leden) het item blijkbaar leuk genoeg om deze avond vrij 
te maken. Een kleine 70 personen vermaakten zich prima 
tijdens deze goede en vermakelijke presentatie. Jammer 
dat zich ook van de selectie elftallen, waarop BASN toch 
eigenlijk zwaar inzet, maar een paar mensen geroepen 
voelden om op deze avond aanwezig te zijn.
Met tevredenheid stellen we vast dat de ontwikkeling van 
de webwinkel niet voor niets is geweest. Mirjam mag zich 
verheugen in een grote belangstelling voor 
verenigingskleding. De shop is toegankelijk en voorzien 
van het gemak van Ideal, zodat contante afwikkeling niet 
nodig is. 

(Te) kort voor de feestdagen heeft BASN waardebonnen 
gelanceerd. Hier is nog niet veel aandacht aan gegeven, 
maar vanaf nu zijn er bij Mirjam waardebonnen 
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verkrijgbaar in coupures van € 10-20-30-40 en 50, 
inwisselbaar bij de webwinkel. Leuk om te geven bij 
verjaardagen en feestdagen, zodat men zelf een gewenst 
artikel kan uitzoeken. 

De volgende stap is het ontwikkelen van een gadgetslijn. 
Hier gaan we in 2016 mee aan de slag. Dit vergt de nodige 
voorbereiding en onderzoek naar de meest voordelige 
manier om e.e.a. op te tuigen. 

Positief nieuws is verder dat we in de persoon van Mireille 
de Waij ( MDW Notareas| Estateplanning) een nieuwe 
kracht hebben gekregen in de sponsorcommissie van BASN. 
Mireille gaat zich inzetten voor de tenuesponsoring bij de 
jeugdelftallen. De komende periode zullen we e.e.a. nader 
uitwerken. Mireille, welkom bij het team. 
Op het moment dat ik dit schrijf heeft de selectie van heren 
1 en 2 net een geslaagd trainings- en 
teambuildingsweekend achter de rug in Kerkrade. Bestuur 
en TC hebben hier acte de présence gegeven en ook een 
aantal sponsors is hierbij aanwezig geweest. Een nuttig en 
leuk weekend, dat hoop ik, de basis mag leggen voor een 
goede tweede seizoenshelft voor beide elftallen in de 
competitie.

Inmiddels hebben de jeugdafdeling en damesafdeling 
invulling gegeven aan het budget voor dit seizoen. Diverse 
elftallen doen mee aan internationale toernooien en er is 
een bezoek gepland aan een thuiswedstrijd van Vitesse 
voor een deel van onze jeugd. Dit jaar voor het eerst is er 
ook een klein budget beschikbaar voor de G-afdeling, we 
zijn met de leiding bezig om hier gekoppeld aan een 
sportieve activiteit invulling aan te geven. 



voorwoord
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Nog even ter herhaling de procedure voor het aanvragen 
van bijdragen: Verzoeken worden ingediend bij het 
hoofdbestuur (voor de jeugd via het jeugdbestuur, dat dit 
doorspeelt richting hoofdbestuur), BASN ontvangt het 
verzoek via het hoofdbestuur. Op deze wijze hebben we 
het tussen de beide besturen afgesproken, ter 
bevordering van de structuur.

Zoals te zien is er voldoende beweging. Om e.e.a. te 
kunnen blijven realiseren is het van belang dat we blijven 
zoeken naar partijen die het interessant en leuk vinden 
om hun naam te verbinden aan een team of een 
reclamebord willen plaatsen. Zonder deze partijen kunnen 
we niets. Een ieder die dit overweegt is van harte 
welkom. Meld je dan bij Paul Koenen, Maurits Pelgrim of 
ondergetekende en binnenkort bij Mireille de Waij. We 
zullen haar nog nader introduceren. 

Tot slot nog even een mededeling van bestuurlijke aard: 
I.v.m. ontwikkelingen op het persoonlijk vlak heeft Jos 
Jansen na overleg met het BASN bestuur aangegeven zijn 
taken als BASN bestuurder in ieder geval tot aan de 
komende jaarvergadering, die in het najaar gehouden 
wordt, neer te leggen.
   
Ik spreek namens het BASN bestuur de wens uit dat 2016 
voor iedereen sportief gezien, in de privésituatie, 
bedrijfsmatig en op het werk, maar bovenal qua 
gezondheid een bijzonder mooi jaar mag worden. 

edwin Peters, Voorzitter BASN

Advertentie
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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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Op 30 oktober organiseerde de businessclub in zaal Wieleman een voetballezing gepresenteerd 
door Bas Nijhuis en zijn compaan 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 levendige en vooral humoristische wijze al hun ervaringen. Beide 
heren gaven daarnaast een multimediaal kijkje in de soms lastige wereld van de arbitrage.

BasN (Bas Nijhuis) bij BASN

De avond was zeer geslaagd en was uiteraard 
toegankelijk voor alle BASN-leden, maar ook voor alle 
leden van sportclub.
Jammer was, dat op zo´n groot ledental, dat sportclub 
heeft, maar zo weinig leden kwamen opdraven. Er 
waren plm. 50 personen aanwezig in de zaal.
De thuisblijvers hadden dit keer ongelijk.
De avond was namelijk vol met humor van de bovenste 
plank en de beide heren hadden er kennelijk zoveel 

plezier in, dat een avond van ruim een uur uitliep naar 
twee uur lezing.
Deze presentatie verdient dan ook volle zalen, getuige 
alleen maar lovende reacties.
Wellicht kan in de naaste toekomst nogmaals een 
dergelijke show georganiseerd worden.

Door: Jan
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businessclub
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leDenverGADerInG voor  
BAsn-leDen
Op vrijdagavond 30 oktober jl. is de jaarlijkse ledenvergadering van BASN georganiseerd in zaal 
Wieleman.
De ledenvergadering verliep vlot en goed, en werd bezocht door 20 leden (incl. Bestuur).

In de vergadering zijn de volgende zaken gerealiseerd in 
het afgelopen verslagjaar (1 juli 2014 – 30 juni 2015:
•  Vanaf het seizoen 2014/2015 worden door BASN 

programmaboekjes gemaakt voor de thuiswedstrijden 
van het eerste elftal. Alle sponsors staan erin vermeld 
en tevens de sponsors, die bij thuiswedstrijden van 
het eerste elftal een bal sponsoren.

•  Het organiseren van ledenontvangst van BASN bij de 
thuiswedstrijden van het 1e elftal. Daarbij ook het 
organiseren van de verkiezing van man of the match 
bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal.

•  Als kerstattentie werd een heerlijke kerststol van 
bakkerij Koenen bezorgd bij de leden.

•  Het winter trainingskamp naar Turkije heeft plaats 
gevonden van vrijdag 9 januari tot dinsdag 13 januari 
2015. Er hebben plm. 39 personen (incl. sponsors) 
deelgenomen.

•  Op maandag 19 januari heeft de vorige 
ledenvergadering plaats gevonden met als special 
act: het muziekprogramma voor bedrijven door Jos 
Jansen en Cor Knegjens, getiteld “Ik verkoop lucht”. 
Cor Knegjens was door ziekte geveld, maar werd 
prima vervangen door een jeugdig talent uit 
Zevenaar. In deze clinic kregen enkele leden de 
gelegenheid hun kunsten te vertonen op de 
bastrombone van Jos. Tot winnaar werd gekroond 
Ries Kniest van BIBOB Academie. Mirjam Koenen 
werd tijdens deze vergadering gekozen tot 9e 
bestuurslid. Zij heeft als speciale taak de verzorging 
van kledij en webshop.

•  De oude kledinglijn “Napoli” wordt via Hummel 
vervangen door een nieuwe kledinglijn. Intersport 
Luising uit Zevenaar wordt de nieuwe leverancier van 
kleding, nadat Sport2000 failliet is gegaan.

•  BASN heeft bijgedragen aan de keepersclinic bij sc. 
Groessen. Deze clinic is op 10 donderdagavonden vanaf 
12 maart 2015 georganiseerd door Jan en Danny Lucke 
van Keepersaction. Van sportclub hebben plm. 20 
keepers deelgenomen. Als tegenprestatie zal in het 
najaar een keepersclinic worden aangeboden door 
keepersaction, op 1 dag, bij voldoende aanmeldingen 
van onze jeugdkeepers.

•  BASN heeft bijgedragen aan het internationale toernooi 
van de A1 en B1 in Bensheim, Duitsland.

•  BASN heeft bijgedragen aan het eindtoernooi van de C1 
in Hamont, België.

•  BASN heeft bijgedragen aan het internationale 
eindtoernooi van de C2 in Landgraaf, Nederland. 

•  BASN heeft bijgedragen aan de eindtoernooien van 
Dames 1 en 2 in Gramsbergen. 

•  BASN heeft de juryleden voor de 
techniekkampioenschappen voor de jeugd samengesteld. 
Dit is door de juryleden kosteloos gedaan.

•  Op zondag 10 mei (kampioensdag van het eerste elftal) 
is door BASN een brunch georganiseerd in zaal 
Wieleman voor BASN-leden en de selectie en staf van 
het eerste elftal. Tijdens de brunch werd door de 
hoofdsponsors Maurits Pelgrim en Paul Koenen het 
wedstrijdshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd 
aan aanvoerder Pelle Gerretzen. Tevens is van die dag 
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ledenvergadering

een video-opname voor een kampioens-DVD gemaakt. 
Toen het kampioenschap een feit was, zijn door BASN 
kampioensshirts aangeboden aan de kampioenen, en 
tevens een ingelijst exemplaar van het kampioensshirt 
voor het eerste elftal. Trainer Pim Scholten ontving van 
BASN een attentie voor kader en staf als dank en 
waardering voor de prestaties in het afgelopen seizoen. 

•  Op woensdag 17 juni is door BASN de netwerkactiviteit 
kleiduivenschieten in Halle georganiseerd voor BASN-
leden. Helaas was er een kleine opkomst, maar het was 
reuze gezellig met als afsluiting een prima verzorgd 
jachtbuffet door zaal Wieleman. De beste schutter was 

Patrick Gal en ook vielen Toon Krechting en Maurits 
Pelgrim in de prijzen.

•  BASN heeft een financiële bijdrage aan de eerste 
kaderavond voor de jeugdtrainers van Sc Westervoort 
gedaan.

•  In het afgelopen verenigingsjaar is weer een aantal 
nieuwe sponsors aangetrokken als kleding- of 
bordsponsor om het aantal contracten op peil te 
houden en eventueel uit te breiden.

Door: Jan

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 de trainers van het C1 junioren team aan het woord, namelijk Maarten Cornelissen, Walter 
Bouwman en Niek Koenders. 

Naam: Maarten Cornelissen.
Leeftijd: 28 jaar.
Woonplaats: Dieren.
Partner: In januari alweer 4 jaar met mijn vriendin Sandra.
Kinderen: Voorlopig nog niet!
Werk: 1e medewerker Cafetaria bij De Saks in Arnhem.

Wat zijn je hobby’s? 
Vanzelfsprekend als trainer op het veld staan. Daarnaast 
darts op TV en wandelen met mijn vriendin en ons hondje 
Bailey.

Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Bourgondische levensgenieter. Bloedfanatieke trainer. 
Eerlijk.

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou 
 omschrijven? 
Als veel te fanatiek en hoge ambities, ha ha. 
Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? Dit is het 3e 
seizoen.

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Hoofdtrainer bij de C1, samen met Niek Koenders en Walter 
Bouwman. Daarnaast ben ik sinds dit seizoen ook 
D-coördinator.

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
Trainer 3 jaar en coördinator het 1e seizoen.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Via een oproepje op trainerssite.nl.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Een gezellige vereniging, die een hoofdtrainer C1 nodig 
had.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Ik werk op woensdag, vrijdag en zondag van 11 tot 19 uur 
en op dinsdag en donderdag van 11 tot 16 uur, zodat ik 
dinsdag- en donderdagavond kan trainen en zaterdags kan 
coachen. De maandag is voor mij en Sandra. Net als de 
vrijdagavond.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Zie vorige vraag.

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Met voorbereidingen een uur of 10.

Voetbal je zelf ook? 
Beter van niet! 
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Maarten cornelissen

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen  
Sc Westervoort? 
Als D-coördinator volg ik natuurlijk de D1 t/m D4 en de 
MD1. Als C trainer vind ik de C2 en C3 belangrijk. Omdat ik 
Dennis Kitaman een erg passievolle trainer vind en onze 2 
speelsters Sanne en Ellen bij de Vrouwen meedoen volg ik 
ook Vrouwen 1 via voetbal.nl 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Gezellige vereniging met respect voor iedereen.

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen?
Voorlopig kost dit tijd genoeg!

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Het vrijblijvende. Het ambitieniveau mag wel wat omhoog!

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Prestatiever beleid. Trainers meer faciliteiten bieden om tot 
hoger niveau te komen.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk? 
De handhaving met de C1 in mijn 1e seizoen was 
weergaloos. Bij de winterstop stonden we laatste, maar 
met een ware inhaalslag werden we nog 9e van de 14. De 
ontlading was enorm.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
De dankbaarheid die je krijgt. Daarnaast ben ik een echt 
voetbaldier en geniet van het spelletje. 

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
Het feit dat de beste stuurlui meestal aan de kant staan…

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
De handhaving in het 1e jaar. Hard werken werd beloond.
Wat krijg je er zelf voor terug? Een hoop voldoening en 
een reiskostenvergoeding.

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
100%.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Mensen waarderen wat je doet en laten dat merken op 
hun manier.

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Ik zou graag zien dat mensen wat ambitieuzer zijn. Dat ze 
zien wat nodig is om tot maximale prestaties te komen. 
Daarin voel ik me niet altijd begrepen.
Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar geweest? 
Nee, maar dat vind ik ook echt een beloning voor echte 
clubgenoten die altijd klaar staan voor de club en dit al 
veel langer doen.

Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Je haalt voldoening uit je hobby en kan er wat mee terug 
doen voor de maatschappij. 

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Meer ondersteuning bieden aan nieuwe vrijwilligers. Maak 
ze wegwijs in de club en laat zien waarom hun inzet zo 
belangrijk is!

Wat wil je nog meer kwijt? 
Wij als C1 kunnen momenteel alle steun gebruiken dus 
kom zaterdags vooral naar het sportpark om de jeugd aan 
te moedigen! De jeugd is de toekomst voor het 1e elftal en 
moet met clubbinding behouden worden.
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vrijwilligers van het kwartaal

Naam: Niek Koenders.
Leeftijd: 21 jaar.
Woonplaats: Westervoort. 
Partner: Anne Matser.
Kinderen: Geen.
Werk: Technicus bij E-Care.

Wat zijn je hobby’s? 
Ik voetbal en wij hebben postduiven thuis. 

Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Eerlijk, Behulpzaam, Spontaan, Gedreven, Gezellig.

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou 
 omschrijven? 
Direct, gezellig, Spontaan, Eerlijk.

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? 
Vanaf mijn 5e voetbal ik al bij dé club van Westervoort.

Welk vrijwilligerswerk doe je: 
Ik ben assistent-trainer bij de C1. 

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al: 
Dit wordt mijn derde jaar bij de C1 en daarvoor was ik een 
jaar trainer van de D3.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Ik ben als kleine jongen begonnen met voetballen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Omdat een team trainen mij leuk leek. Daarnaast wil ik 
graag iets voor de club doen.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Ik kan het makkelijk combineren met mijn studie en werk. 

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief?
Dinsdag, donderdag en zaterdag. 

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Geen idee. 

Voetbal je zelf ook? Ja zeker!
Ik voetbal in het kampioensteam van Westje 5!

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
Sc Westervoort? 
Eigenlijk volg ik alle teams wel binnen de club. 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Het is een gezellige club waar prestatie goed gecombineerd 
wordt met plezier. 

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Op dit moment zou ik naast het trainen geven geen tijd 
hebben om andere werkzaamheden te doen binnen de 
club. 
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niek Koenders

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Dat er zoveel clubjes in de club zijn, zodat er voor veel 
leden onduidelijkheid is over hoe het met de club gaat en 
wie voor wat verantwoordelijk is binnen de club. 

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Het verzorgen van een goede en duidelijke communicatie 
naar alle leden. 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meege-
maakt tijdens het uitvoeren van je vrijwilligers-
werk? 
Een overwinning is altijd leuk! Daarnaast is het leuk om te 
proberen om de jeugd beter te maken. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
De betrokkenheid bij de club. Ik ben gek van voetbal en ik 
probeer dat enthousiasme wat ik heb over te brengen op 
de jeugd. 

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
Dat sommige mensen zich er niet van bewust zijn dat je 
een vrijwilliger bent die het beste wil voor de club. 

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
De degradatiewedstrijd Eldenia C1 – Sc Westervoort C1 
voor lijfsbehoud in de Hoofdklasse. 

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Gezelligheid en energie!

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Ja, ik voel mij zeker gewaardeerd.  

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Dat de ouders en jeugd het fijn vinden dat je waardering 
krijgt en betrokken bent bij het team. 

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Geen idee.

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

Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Omdat Sc Westervoort een gezellige club is en de club elke 
vrijwilliger goed kan gebruiken!

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Een kop koffie na een training zou wel lekker zijn! 

Wat wil je nog meer kwijt? 
Ik vind Sc Westervoort de mooiste club van het dorp en 
hoop hier nog jaren te kunnen voetballen en trainen!
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vrijwilligers van het kwartaal

Naam: Walter Bouwman.
Leeftijd: 41 jaar.
Woonplaats: Westervoort.
Partner: Natasja Bouwman.
Kinderen: 2 kinderen: Dennis 14 jaar, speelt in de C1 en 
Jesper 11 jaar, speelt in de D2.
Werk: Grafisch Vormgever bij Giesbers Communicatie in 
Velp.

Wat zijn je hobby’s? 
Trainen, zaalvoetbal en wielrennen

Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Sociaal, bescheiden, gestructureerd, sportief en 
resultaatgericht 

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou 
 omschrijven? 
Ik denk ongeveer zoals ik mezelf omschrijf.

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? 
Zelf heb ik als speler alle jeugdelftallen doorlopen en heb 
bijna 10 jaar in het eerste elftal gespeeld.
Daarnaast ben ik bijna 10 jaar actief als trainer en leider 
van de teams waarin mijn zoons spelen.

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Ik ben assistent trainer  en leider bij de C1 en verzorg de 
opmaak van ons clubblad.

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
Al bijna 10 jaar.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Een familietraditie, mijn vader en mijn oudste broer 
speelden al voor Sportclub. Ook veel andere familieleden 
en vrienden van vroeger spelen of speelden bij deze club.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Omdat mijn kinderen wilden gaan voetballen.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Strak (vooruit)plannen.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief?
Dinsdag- en donderdagavond als trainer en zaterdag op de 
wedstrijddag.
Daarnaast verzorg ik 4 keer per jaar de opmaak van ons 
clubblad.

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Naast de gebruikelijke trainingen, de wedstrijddag, de 
nodige communicatie en voorbereidingen, gemiddeld 7/8 
uur per week.

Voetbal je zelf ook? 
Ik voetbal nog regelmatig in de zaal. 

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
Sc Westervoort? 
Ik bekijk op zaterdag altijd alle uitslagen van onze 
jeugdteams en volg de D2, daarin speelt mijn jongste zoon 
Jesper. Verder volg ik de resultaten van ons 1e elftal.
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Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Zoals bij elke andere vereniging, zodat iedereen met 
enthousiasme zijn of haar favoriete sport en/of hobby zo 
goed en prettig mogelijk kan uitoefenen.

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Ik vind het prima zo!

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Het ballenhok, dit kan veel efficiënter en professioneler.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Het weghalen van de rookruimte, onbegrijpelijk voor een 
sportvereniging anno 2016! 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk? 
De techniekcursus van Cock van Dijk en het voetbalkamp 
van afgelopen jaar in België met de C1 waren leuke 
hoogtepunten.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Het plezier en fanatisme in het spelletje van mijn kinderen 
en spelers.

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
De soms stroeve manier van communiceren.

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
Een liedje zingen voor Sinterklaas.

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Ik krijg voldoening na een lekker gelopen training en als ik 
spelers zich zie ontwikkelen.

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Daar houd ik me niet mee bezig. Dit is voor mij van minder 
belang.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Zie vorige vraag.

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Onbelangrijk, het gaat om het plezier van de spelers. 

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee. Gezien mijn vorige antwoorden, hoeft dat dus ook 
niet. 

Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Het geeft voldoening als je als ouder op deze manier een 
bepaalde betrokkenheid toont in de hobby van je eigen 
kinderen.
 
Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
De uitstraling van de club (blijven) vergroten, meer ambitie 
tonen, meegaan in nieuwe ontwikkelingen op trainings- en 
voetbalgebied. 

Wat wil je nog meer kwijt? 
Trainers vertonen soms een behoorlijk ego gedrag, men 
vergeet soms dat we allemaal met hetzelfde belang bezig 
zijn; dat van de club!

walter bouwman
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talenten

DuBBel IntervIew Met 2 MAnnen 
vAn het elftAl D2

Sinds wanneer zijn jullie lid van SC. Westervoort?
Nino en Brent glimlachen nog wat bescheiden maar 
vertellen als snel dat ze al  samen spelen vanaf de 
Champions League, F4,F1, E3, E1 en nu in de D2 samen.

Op welke positie spelen jullie nu en waar gaat 
 jullie voorkeur naar uit?
Nino: “Ik speel nu als centrale middenvelder maar mijn 
voorkeur is Links voorin. Ik vind het leuk om te passen 
maar als je voorin speelt kun je vaker scoren”.
Brent:”Ik speel als rechtsachter en dat is ook mijn 
voorkeur. Als verdediger kun je de bal tegenhouden en af 
en toe eens lekker beuken” aldus Brent met een grote 
grijns op zijn gezicht.

Hoe vaak trainen jullie en wat is daar leuk aan? 
Nino en Brent zijn het hier ook helemaal met elkaar eens: 
“Op woensdag is de training leuker dan op maandag. Op 
maandag doen we veel aan positiespel maar op woensdag 
doen we vaak een partijtje of gaan we afwerken op de goal”.
“Onze trainers Chios en Ronny zijn echt oké”, aldus beide 
mannen.

Wat is het leukste aan voetballen?
Nino: “Het is goed voor je conditie en ik vind voetballen 
gewoon leuk”.
Brent:“Ik vind het leuk om een teamsport te doen en dat is 
voetballen”.

Wie vinden jullie de beste voetballer van de wereld?
“Messi, is duidelijk de allerbeste, het is een echte teamspeler 
en hij juicht ook met het hele team en niet zoals Ronaldo, 
die staat altijd alleen te juichen, zo goed vindt hij zichzelf”.

Komen jullie later ooit in het 1e elftal van  
SC. Westervoort?
Nino: “Als ik blijf voetballen dan denk ik het wel”. 
Brent: “Het lijkt mij mooi als we samen ook met nog een 
paar andere jongens vanaf de Champions League in het 
eerste elftal komen.

Wie wordt de kampioen van Nederland?
Nino: “Vitesse, ik heb al vanaf 6 jaar een seizoenskaart en 
ga samen met mijn vader altijd naar Vitesse”.
Brent: “Toen Memphis Depay nog bij PSV speelde was ik 
voor PSV maar nu ben ik ook voor Vitesse”. 

Naam: 
Brent Slijkhuis 
Geboortedatum:
20-04-2004 
Geboorteplaats:
Zevenaar

Naam: 
Nino Meijer

Geboortedatum: 
10-01-2004

Geboorteplaats: 
Zevenaar
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Brent slijkhuis en nino Meijer

Hoe gaat het in de competitie?
Beide mannen grijnzen en zeggen: “We hebben vandaag 
DVV met 6-1 verslagen, dus het gaat wel lekker”.

Hebben jullie nog andere hobby’s?
“Playstation 4, en dan FIFA 2016 spelen”.

Naar welke school gaan jullie en in welke klas zit-
ten jullie?
Brent: “Ik zit nog op de basisschool groep 8 IKC de Hoge 
Hoeve”.
Nino:“Ik zit op het Candea College Havo klas 1”.

Wat willen jullie worden als je volwassen bent?
Brent: “Het liefst profvoetballer maar als dat niet lukt, wil 
ik bioloog worden. Ik vind het leuk om met dieren en in de 
natuur te werken”. 
Nino: “Ik wil advocaat worden, eerst rechten studeren en 
daarna veel geld verdienen”. 

Wat vinden jullie leuk aan school en wat niet?
Brent is wel heel stellig in zijn reactie: “Het mooiste 
moment is de laatste bel, dan mogen we naar huis. Ik heb 
niet zoveel met school”.
Nino: “Ik vind de tussenuren wel leuk, minder is dat ik 
best wel veel huiswerk heb”.

Wat is jullie lievelingseten?
Brent:“Pizza Margherita” en dat met een dikke grijns en 
stralende ogen.
Nino:“Friet met curry en een twijfelaar”. (Wie weet wat 
een twijfelaar is?)

Wat zijn jullie favoriete televisieprogramma’s?
Brent: “Ik kijk niet zoveel televisie maar ik vind voetbal en 
Fox Sports wel gaaf”.
Nino: “Voetballen en expeditie Robinson, ik hoop dat 
Danny dit jaar gaat winnen”.

Hebben jullie een Facebook account?
Brent:“Nee, ik speel wel eens via mijn vaders facebook 
een paar spelletjes”.
Nino:“Heb ik wel gehad toen ik nog in groep 6 zat maar 
nu niet meer”.

Zijn jullie mobiel?
Brent:“Ja ik heb een LG, maar ik weet niet welke type”.
Nino:“Ja ik heb een Samsung Galaxy S4 mini”.

Wat is jullie favoriete vakantie?
Brent en Nino zijn het ook hier eens met elkaar: “de 
zomervakantie en wij gaan altijd naar Italië, Brent naar het 
Gardameer en Nino ergens in het noorden”.

Brent / Nino, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit 
interview en ik hoop jullie allebei nog eens te zien 
debuteren in het eerste elftal van SC. Westervoort. Als dat 
gebeurt, kom ik kijken en wil ik opnieuw met jullie een 
interview doen.
Het is leuk om te zien, hoe beide mannen in het begin van 
het gesprek nog een beetje verlegen waren maar terwijl ze 
over voetbal en andere zaken praatten langzaam laten zien 
hoe ze in elkaar steken. Mannen ik vond jullie 2 leuke 
gozers om mee te praten en ik wens jullie veel succes.

Door: Geurt
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sinterklaas

‘ er werD Met z’n Allen GeDAnst 
op De ‘zwArte pIeten vIBe’

Sinterklaas is weer in het land en ook dit jaar 
kwam de Sint met zijn pieten op bezoek bij al onze 
sportieve jongens en meiden van sportclub 
Westervoort.

De kinderen zaten vol verwachting te wachten op 
Sinterklaas en zijn pieten, maar hoofdpiet was niet zo snel 
ter been en dus kwamen eerst de snelle pieten bij sportclub 
Westervoort aan. Hoofdpiet, fysiotherapie-piet en 
Sinterklaas hadden door de blessure van hoofdpiet wat 
vertraging opgelopen. Vanaf de parkeerplaats konden Sint 
en zijn pieten de kinderen al horen zingen, het was een 
warm onthaal. Nadat de kinderen veel snoepgoed en 
pepernoten hadden gekregen van de doldwaze pieten, kon 
het heerlijke avondje beginnen. Het sportclub Westervoort 
Sinterklaas journaal gepresenteerd door Bliewertje Dok, 
had een avondvullend programma. 
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sinterklaas

Advertentie

Het eerste nieuwsbericht meldde dat John Kemper, de 
voorzitter van sportclub Westervoort, was gevallen van het 
dak omdat hij Sinterklaas en zijn pieten welkom wilde 
heten. Een live-film van de val deed de kinderen in lachen 
uitbarsten, leedvermaak zit er al vroeg in! Maar wat lief 
van de kinderen, ze zongen als troost een lied voor John 
zodat hij snel kon herstellen. De Champions League werd 
bij Sinterklaas geroepen, kleine Mike werd uitgeroepen tot 
mooiste zwarte piet van de avond! Ook werden de mooiste 
tekeningen uitgekozen, wat hadden de kinderen weer hun 
best gedaan. De tekeningen waren fantastisch mooi! Het 
nieuws ging weer aan en het volgende item vertelde dat de 
Nur-piet het schoentje van Isabel vergeten was te vullen, zij 
moest voor straf een dansje doen. Er werd met z’n allen 
gedanst op de ‘zwarte pieten vibe’.

Wat kleine Mike zich wel afvroeg was hoe het kwam dat 
hoofdpiet zoveel pijn aan zijn been had, het sportclub 
Westervoort Sinterklaas journaal gaf hier antwoord op. 
Hoofdpiet had in Spanje een eigen doelpunt gemaakt en 
hij moest voor straf voetballen met de dames van sportclub 
Westervoort. Hoofdpiet was tijdens de wedstrijd door zijn 
enkel gegaan en hij werd door Laura en Aafke met de 
brancard van het veld afgetild. Dit ging meerdere malen 
mis, maar uiteindelijk kon hoofdpiet veilig met de 
ziekenwagen naar het ziekenhuis. Nadat de F’jes bij 
Sinterklaas mochten komen moesten de trainers naar voren 

komen, ze moesten een liedje zingen. Dit deden zij 
uiteraard vals, wat de kinderen en pieten natuurlijk allang 
verwacht hadden. De avond kwam ten einde, wat nog 
restte waren de cadeaus, maar waar waren de cadeaus? 
De enige die wist waar de cadeaus waren was hoofdpiet, 
maar die was door de val op zijn hoofd gevallen en was 
vergeten waar ze lagen. Toen bedacht ICT-piet een goed 
plan, de camerabeelden moesten wel vertellen waar de 
cadeaus waren. Hij zette de beelden aan en de kinderen 
keken vol spanning naar de verschillende camerabeelden, 
en ja hoor daar waren ze!!! De pieten haalde de cadeaus 
op en zo konden de kinderen allemaal met de jas aan en 
de cadeaus onder de arm naar huis om ’s avonds lekker te 
dromen van de avonturen die ze beleefd hadden.

Sinterklaas en zijn pieten willen alle kinderen bedanken 
voor de leuke avond.
Groetjes en tot volgend jaar,

Sinterklaas en zijn pieten
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steenBoK | 22-12 tot 19-1
Floris Pelkman is een man van vlees en bloed. Gelukkig voor hem zal dat 
voorlopig nog wel even zo blijven, maar je weet nooit wat de toekomst 
brengt. Tenzij je astroloog bent. 

wAterzAK | 20-1 tot 18-2
De planeet Pluto verschanst zich achter Saturn- wacht eens... Pluto is 
geen planeet. En dit is bovendien helemaal geen sterrenbeeld. Wat een 
nepperij! 

vIssen | 19-2 tot 20-3
De beste manier om een koffievlek uit je shirt te krijgen is de vlek in te 
smeren met rode wijn en vleesjus. Probeer het eens als je indruk wilt 
maken op Frank Wanders. Daarbij is het raadzaam om in het vervolg wat 
minder goedgelovig te zijn. 

rAM | 21-3 tot 19-4
Oké, laten we eerlijk zijn... Er staat je vrijwel niets noemenswaardigs te 
gebeuren. Helemaal niets. Een prima moment om die serie op Netflix 
verder te kijken en te wachten op je volgende horoscoop. 

stIer | 20-4 tot 20-5
Je sportieve prestaties van de afgelopen drie weken zijn niet 
onopgemerkt gebleven en je hebt er een basisplaats in de C2 mee 
verdiend. Baal jij even dat je Bob Vermeulen heet en in Zaterdag 2 
voetbalt. 

tweelInGen | 21-5 tot 20-6
De voorspellingen uit je horoscoop zijn door de astroloog gebruikt om de 
loterij te winnen en om wat oude politiezaken op te lossen. Volgende 
keer beter! 

Kreeft | 21-6 tot 22-7
Bo Aarns uit VR2 vraagt je mee om lekker gezellig een filmpje te pakken 
bij een Boogschutter. Wanneer je twijfelt, kun je volgens de sterren het 
beste wel of niet meegaan. 

leeuw | 23-7 tot 22-8
De stand van Mercurius onthult dat je ooit geboren bent. Nu wil het 
toeval dit weekend dat je directe tegenstander ook ooit geboren blijkt te 
zijn! Jullie wisselen nog wat oninteressante woorden uit. 

MAAGD | 23-8 tot 22-9
Timo Jansen zou strafschoppen het liefst koppend willen nemen. Profiteer 
ervan wanneer de kans zich voordoet. 

weeGschAAl | 23-9 tot 22-10 
Door een verschuiving van Venus krijg je te maken met personen uit je 
naaste omgeving. Dat kan beide kanten op gaan. 

schorpIoen | 23-10 tot 21-11
Er hangt de komende periode een hoop liefde in de lucht. Boven Noord-
Italië om precies te zijn. Mocht je daar toevallig niet in de buurt zijn, dan 
wordt het duimen voor een gunstige windrichting. 

BooGschutter | 22-11 tot 21-12
De nieuwe Star Wars-film draait in je horoscoop. Dus pak een bak 
popcorn en een koud colaatje, want dit kan nog wel even duren. Wie 
weet word je vergezeld door een dame uit het tweede vrouwenelftal en 
een Kreeft. 
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KeRSTMiS
PASeN
HeMeLVAART
PiNKSTeReN
KONiNGSDAG
OUDeJAARSDAG
SiNTeRKLAAS
MOeDeRDAG

DieReNDAG
PRiNSJeSDAG
VADeRDAG
CARNAVAL
CHAOeKA
RAMADAN
SJABBAT
PeSACH

Oplossing puzzel: Christelijke Joodse Islamitische Feestdagen
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Sc Westervoort toernooi voor F- en E-pupillen
Aanmelden: vóór 15 maart via toernooi@scwestervoort.nl



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
Van essen Banden
Vredenborg Woonmakelaars
Watd?
West Music
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

overIGe  sponsors

Aerofil Zonwering B.V.
Aannemersbedrijf Poppinghaus
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade
Boulangerie Pascal
Candea College

Claasz Coockson
Comafin Franchise B.V.
Gaba Makelaars
Heijting Milieu
Jansen Tractoren
KWD
Makro
Marco Hubers Dienstverlening
MdW Notareas
Notarissen Swetselaar
NTP Groep
Pennekamp Fietsen
René Wigman Transport
Schoonmaakbedrijf Drost en 
Zonen BV
Slagerij Hetterschijt
Spiegelfabriek Visser
To Count On Accountants & 
Belastingadviseurs de Liemers
Van den Brink Onderhoudsbedrijf
Van essen Sierbestratingen
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




