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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

Nu het einde van het seizoen 
nadert, kunnen we ons gaan 
opmaken om weer de nodige 
kampioenen te begroeten. 
Hopelijk kan het eerste elftal zich 
in de derde klasse handhaven. Dat 
zou mooi zijn en behoort nog 
steeds tot de mogelijkheden.

De foto´s voor de voorzijde en 
middenposter zijn wederom 
gemaakt door onze huisfotograaf, 
Arjen Biere.

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 het succes van vorig jaar (de dames 
wonnen en kregen naar ik meen een 
weekend Walibi cadeau) wilde men het 
succes van vorig jaar minimaal gaan 

evenaren. Hoe het af gaat lopen is op het moment van 
schrijven niet bekend, maar ik wil toch even stil staan 
bij die reeds gememoreerde dubbelrol. Bedoeling van 
het feest om zoveel mogelijk omzet te maken en wie 
dat voor elkaar krijgt, is winnaar. Via flyers, facebook, 
website, apps en weet ik al niet meer werden mensen 
uit alle hoeken en gaten opgeroepen te komen en daar 
hun steentje bij te dragen aan de baromzet. Ook vader 
en moeder Kemper werden gevraagd en zegden hun 
komst toe. En daarbij zouden dus meteen ook de 
voorzitter van de club en zijn vrouw blijk geven van 
hun betrokkenheid bij dit mooie initiatief. 
Bij binnenkomst in Manhattan werd echter 
meteen duidelijk dat er hoe je het wendt 
of keert toch sprake is van een 
generatieconflict. Ondanks de 
vooraf door de dames aan ons 
gedane belofte dat de muziek in 
ieder geval qua volume 
aangepast zou worden, was 
er sprake van een voor mij 
oorverdovende basstamp. 
Verstaan kun je elkaar niet, 
maar daar gaat het blijkbaar 
ook niet om. Ik schreeuw de ook 
aanwezige Boy Bisschoff in zijn oor dat ik 
zijn draaikunsten niet altijd waardeer, 
maar dat ik er nu veel voor over zou 
hebben als hij de d.j. zou zijn. 

Als vader zou ik dan wat geld gegeven hebben en zijn 
vertrokken, maar als voorzitter bijt je door de zure appel 
heen. En als dan ook nog de medebestuursleden Grob, 
de tweede trainer van het eerste en prins carnaval je in 
je taak komen ondersteunen, wordt het toch nog 
draaglijk. Dan wordt ook weer duidelijk waarvoor je het 
allemaal doet. En dan bedoel ik niet de nodige biertjes 
die we moesten nemen om de omzet op te krikken, maar 
dan doel ik op de mensen die langzamerhand allemaal 
binnen druppelen. Van heel veel teams laten mensen 
hun gezicht zien en dragen bij aan de feestvreugde. Het 
geeft weer eens aan dat Sportclub staat voor 

gezelligheid en saamhorigheid. En dat dit twee 
dagen later in de prestaties van allerlei elftallen 
terug is te zien, nemen we dan maar op de 
koop toe. Gelukkig zijn de dames zelf vrij.

Als het druk wordt, is dat een mooie 
gelegenheid om er stiekem tussenuit te 

piepen en de jongeren achter te laten. 
We gaan met een ploegje “ouderen” 
naar het Moortgat, rustig een biertje 
drinken onder de klanken van jaren 
’70-muziek. We fietsen erna gezellig 
samen terug naar ons geliefde dorp 
en we denken: het leven is zo slecht 

nog niet….. 

Soms is de rol van voorzitter mooi te combineren met die van vader van twee dochters die 
voetballen bij Sportclub. Je vangt twee vliegen in één klap zal ik maar zeggen. Dit was vorige 
week weer eens het geval toen de dames van Sportclub voor de tweede keer het “De beste 
derde helft van Nederland”-feest organiseerden in een discotheek in Arnhem. Het thema was: 
SCW Ladies going wild again. 



toto
Het Europees Kampioenschap start dit jaar 
zonder het Nederlands elftal. De laatste keer dat 
Nederland zich niet kwalificeerde voor een EK 
was in 1984. Onze leeuwen lieten bij de 
daaropvolgende deelname in 1988 zien dat het 
ook anders kon en wonnen in Duitsland de 
beker. Misschien wordt 2020 ook wel zo’n 
toernooi!

Prijzen!
Sportclub Westervoort houdt een EURO 2016 voetbaltoto 
voor alle leden, vrijwilligers en hun familie. Iedereen die 
deelneemt, maakt kans op een prijs, ook als je veel 
verkeerd hebt geraden. Doe dus gezellig mee met het hele 
gezin!

We vragen een kleine bijdrage van elke deelnemer. De 
opbrengst komt ten goede aan de vereniging en wordt 
besteed in het belang van alle leden. De prijzen worden 
allemaal gratis ter beschikking gesteld door onze 
sponsoren.

eK toto

wIn leuKe

prIjzen!
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Hoe Doe IK mee?
Scoor voor drie euro een registratiecode 
waarmee je je kunt aanmelden op de 
website. Lees op de website hoe je zo’n 
code kunt bemachtigen. Lees na aanmelding 
de spelregels door en start meteen met 
voorspellen!

Website
www.scwestervoort.nl/toto

Je kunt de website op elk apparaat bekijken 
en gebruiken. Lekker makkelijk!

euro 2016 toto

Vanaf maandag 2 mei is het mogelijk om je aan te 
melden. Nadat je bent aangemeld op de website kun je 
voorspellingen gaan doen. Je kunt elke voorspelling nog 
aanpassen tot de wedstrijd begint. De prijzen, punten-
verdeling en spelregels staan uitgelegd op de website.

Door: Joris
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Algemeen

sc westervoort contrActeert 
roBert grAuwDe Als tecHnIscH 
jeugDcoörDInAtor

De jeugdcommissie en het bestuur van SC Westervoort zijn erg trots te 
melden dat Robert Grauwde een contract heeft getekend als Technisch 
Jeugdcoördinator. Vanaf het seizoen 2016 – 2017 zal Robert 
verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid bij de jeugd.

Als voetballer is hij begonnen bij VV Wivos / Elsweide, 
om daarna over te stappen naar de jeugd van Vitesse. 
Zijn trainersloopbaan is hij gestart bij Alexandria, om 
vervolgens onder andere bij Groessen en Ruurlo als 
hoofdtrainer te hebben gefunctioneerd. Daarnaast heeft 
Robert de afgelopen jaren bij De Graafschap de A1 en 
C1 getraind. Hij is in het bezit van TC1, TC2 en TC3 en 
kan zo ook van grote toegevoegde waarde zijn voor 
onze trainers. Vanuit deze rijke ervaring zijn wij er als 
Sportclub Westervoort van overtuigd dat we na een jaar 
zonder Technisch Jeugdcoördinator weer flinke stappen 
kunnen maken in de ontwikkeling van onze jeugdspelers. 

Dit jaar weer drie A-elftallen
Het is wellicht al opgevallen, maar sinds de start van dit 
seizoen hebben we bij SC Westervoort maar liefst drie 
A-elftallen. Na de komst van een aantal A-spelers aan 
het begin van het seizoen hebben we besloten een A3 te 
formeren. Met de winterstop is deze A3 zelfs 
gepromoveerd naar de 3e klasse, waar ook de A2 in uit 
komt. Tijdens de winterstop heeft het er even om 
gespannen: door het vertrek van een trainer en een 
aantal spelers als ook door het doorschuiven van twee 
A1-spelers naar de selectie, werd het aantal A-spelers 
wel heel krap. Gelukkig is door de inzet van de trainers 
en zeker ook door de spelers zelf gezocht naar een 
oplossing. Binnen twee weken waren er weer zes nieuwe 
spelers gevonden, die zowel de A2 als de A3 kwamen 
versterken. Met wat kunst en vliegwerk zijn we zo in 
staat de competitie uit te spelen. Bijkomend voordeel: 
we houden deze jongens aan het spelen, waardoor er 
volgend seizoen waarschijnlijk weer een extra zaterdag 

seniorenelftal samengesteld kan worden. Ook zijn er goede 
vooruitzichten om volgend jaar weer drie A-elftallen samen 
te stellen.

Trainers, leiders en commissieleden gezocht
Voor het seizoen 2016 – 2017 wordt er achter de 
schermen al weer hard gewerkt aan de indeling en 
bezetting van de elftallen. Hiervoor zijn als ieder jaar 
handjes nodig die mee willen werken aan het slagen van 
weer een prachtig voetbalseizoen. Wil jij je volgend jaar 
inzetten als trainer, leider, scheidsrechter of zaterdag 
commissielid, meld je dan aan bij de jeugdcommissie.

Meidenvoetbal groeit hard!
Het meidenvoetbal staat dit jaar voor het eerst echt goed 
op de kaart bij SC Westervoort. Natuurlijk doen de dames 
van onze club al jaren van zich spreken, maar er was tot dit 
seizoen nog geen sprake van meidenelftallen. Door de 
beslissing om meiden vanaf de D-elftallen met elkaar te 
laten voetballen is een weg ingeslagen om zo aansluiting 
te maken met de senioren. Uitzondering hierop zijn de 
talentvolle meiden die met de selecties in de D1, C1 en 
eventueel de B1 blijven meevoetballen.

Met een meisjes D1 en een meisjes C1 hebben we nu 
twee elftallen die leuk meedraaien in de 2e klasse. Voor 
het komend jaar ziet het er zelfs naar uit dat we een 
meiden B1 kunnen gaan formeren. Mocht je nog meiden 
kennen die mee willen gaan voetballen, laat dit dan 
weten via meidenvoetbal@scwestervoort.nl of kom een 
keer bij de training van de meiden D1 of C1 kijken en 
meetrainen.
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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 

De DolBotters BIj sportcluB
Op donderdagavond 4 februari, 2 dagen voordat het carnavalsfeest zou losbarsten in Doldorp, werd 
sportclub Westervoort vereerd met bezoek van het prinsenpaar Edwin II en prinses Jeanette met hun 
gevolg.
De carnavalsprins van dit jaar was niemand minder dan Edwin Stevens, lid van sportclub en in zijn 
gevolg ook page Edwin Grob, lid van het hoofdbestuur van sportclub.
Zij hadden het geweldig naar hun zin en het werden nog gezellige uurtjes in de kantine. 

Door: Jan
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mArIje verBeeK en jAn Koers vrIjwIllIgers vAn Het jAAr
mArIje verBeeK
Marije is ruim tien jaar geleden bij Sportclub 
Westervoort betrokken geraakt toen haar zoon 
Roan ging voetballen. In de jaren erna heeft ze 
meerdere dingen gedaan voor de club. Ze 
verrichtte hand- en spandiensten tijdens 
jeugdtoernooien, ze draaide bardiensten, ze was 
een aantal jaren lid van het JAC (de Jeugd 
Activiteiten Commissie) en ze was altijd 
betrokken bij de deelname van het team van 
haar zoon tijdens toernooiweekenden.

Ze was daarnaast jarenlang vrijwilliger in de 
zaterdagcommissie en de laatste jaren is ze actief als 
voorzitster van de toernooicommissie. Hierin zorgt ze er 
samen met de andere commissieleden voor dat er jeugd- 
en seniorentoernooien worden georganiseerd en daarnaast 
het jaarlijkse familietoernooi. Kortom: een hele rij aan 
activiteiten waarvoor we haar graag eens in het zonnetje 
wilden zetten.

Het toeval wilde dat ze een kleine twee weken geleden in 
het profiel van de  Westervoort Post heeft gestaan. Daar 
konden we natuurlijk een aantal zaken uithalen die 
typerend zijn voor Marije. Haar levensmotto luidt: leef, 
geniet en koester het leven. Ze is niet snel onder de indruk 
van mannen en dat is wel handig in het mannenbolwerk 
dat voetbal ondanks alle damesactiviteiten nog steeds is. 
Ze gaat altijd door, ook als het even tegen zit. Haar 
favoriete voetbalclub is Sportclub Westervoort en dit heeft 
zeker meegewogen in het maken van de keuze voor haar. 
Ze geeft ook aan dat het aardigste wat mensen over haar 
kunnen zeggen dat men haar een leuke aardige meid vindt. 

In het profiel staat ook dat ze als haar onrecht wordt 
aangedaan ze behoorlijk boos kan worden en kan gaan 
vloeken en tieren. Dat dit ze dit niet alleen doet als haar 
onrecht wordt aangedaan, ondervonden we zaterdag. Ze 
was in eerste instantie (en zelfs later nog) een beetje boos 

dat zij als vrijwilligster was gekozen. “Er zijn nog zoveel 
anderen die er recht op hebben” en “ik doe dit met liefde 
voor Sportclub, waarom moet ik daar een prijs voor 
krijgen?”. Dit typeert Marije. Ze wil niet op de voorgrond 
treden en vindt het vanzelfsprekend dat ze alle 
vrijwilligerswerk doet zoals ze het doet. Maar dat is juist 

Door: John Kemper
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 vrijwilligers van het jaar 2016

mArIje verBeeK en jAn Koers vrIjwIllIgers vAn Het jAAr
jAn Koers
Na een voetbalcarrière in Rheden (hij kon echt 
goed voetballen) kwam Jan in Westervoort 
wonen. Via zijn zoon, die wilde voetballen, 
kwam hij bij Sportclub terecht en hij is nooit 
meer vertrokken. Jan is sinds 1994 actief voor 
het clubblad de Ballenvanger. Hij verzorgt al 
jaren de eindredactie en hij is de man die de 
schrijvers en columnisten voor elk nummer 
achter de broek moet zitten om op tijd hun 
stukken aan te leveren. Om zijn taak nog beter 
te kunnen vervullen heeft hij vorig jaar zelfs een 
cursus journalistiek gevolgd. En toegegeven: 
elke Ballenvanger ziet er keer op keer weer 
prachtig uit!

Voor het 75-jarig jubileum in 2012 heeft hij allerlei 
herinneringen, foto’s en nog veel meer bij elkaar verzameld. 
Dit resulteerde in een prachtig jubileumnummer en een 
mooie tentoonstelling. Jan heeft inmiddels de voorzitter al 
opgedragen om ervoor te zorgen om in overleg met de 
familie het archief van Sportclubspullen dat Wim Evers 
verzameld heeft, veilig te stellen. En dat gaat lukken Jan!

Naast het clubblad is Jan al jaren lid van de 
communicatiecommissie en sinds een paar jaar ook 
secretaris van BASN. Jan is een man die zijn woord houdt 
en nooit kwaad spreekt over anderen. Hij zet zich positief 
en constructief in voor de club zonder daarbij op de 
voorgrond te willen treden. En Jan is er overigens, in 
samenwerking met Gert Zwilling, verantwoordelijk voor dat 
de club een voorzitter heeft……

Wij als bestuur hebben als dank voor zijn inzet hem 
benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2016 en hem 
daarvoor beloond met een bos bloemen, een oorkonde en 
een bon voor de Missionaris. Jan: bedankt en we hopen 
nog vele jaren van jou en je werk voor Sportclub te mogen 
genieten en profiteren!

voor ons als bestuur de reden om haar eens voor het 
voetlicht te halen en haar te bedanken met een bos 
bloemen, een oorkonde en een restaurantbon van de 
Missionaris! Marije: we hopen nog jaren te mogen 
genieten van je inzet voor Sportclub Westervoort!
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club van 100

“ cluB vAn 100” Al BIjnA 20 jAAr 
ActIeF voor sportcluB 
 westervoort

In de jaren negentig (1997 om precies te zijn) is de 
Stichting Vrienden van Sportclub Westervoort 
opgericht.
Met het lidmaatschap van € 45,38 (tot op de cent 
nauwkeurig 100 gulden) per jaar steunen de leden 
van onze stichting projecten die conform haar 
statuten ten gunste komen van Sportclub 
Westervoort.

Tot de invoering van de euro in het jaar 2002 werd de 
stichting in de volksmond ook wel
de Club van 100 ( gulden ) genoemd.  Deze naam wordt 
nog steeds gebruikt.
De stichting telt op dit moment ongeveer 250 leden.
In de loop der tijd heeft de Club van 100 in financiële zin 
veel bijgedragen aan de modernisering van het huidige 
sportcomplex.
Denk hierbij aan:

• Renovatie tribune.
• Nieuwe bestrating en afrastering om het hoofdveld.
•  Geautomatiseerde beregeningsinstallatie voor alle 

velden.
• Bijdrage aan de ‘fietsenstalling’
• Speeltuin voor kinderen tot de leeftijd van 8 jaar.
• Nieuw scorebord.

Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor het 
opnieuw betegelen van alle doucheruimtes.
Dit jaar is financieel bijgedragen aan de renovatie van de 
toiletten bij de hoofdingang van het clubhuis.

Het aloude logo van de Club van 100 is bewerkt tot een 
modernere versie door het full service ontwerpbureau 
Mediaz dat ook lid is van de Club van 100 en van onze 
businessclub BASN.
Waarvoor dank!

Zonder de Club van 100 had Sportpark Naederhuyse er 
simpelweg minder fraai bijgelegen.

Om in de toekomst Sportclub Westervoort financieel te 
kunnen blijven ondersteunen is de Club van 100 continu 
op zoek naar nieuwe leden die een steentje willen 
bijdragen aan de realisering van doelen die onze 
sportvereniging ten goede komen.
Twee maal per jaar heeft het bestuur van de Club van 100 
overleg met het bestuur van Sportclub om te horen wat de 
wensen van de vereniging zijn.

ÉÉN VOOR ALLE
N

A
L

L
E
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 VOOR ÉÉN
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Voor de leden van de Club van 100 biedt de stichting:
1.  Vermelding naam/bedrijf op een bord in de kantine van 

Sportclub Westervoort.
2.  Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur met 

aansluitend een gezellig samenzijn.
3.  Gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie 

en een uitnodiging voor de eventuele feestavond van de 
voetbalvereniging.

Tijdens de jaarvergadering van de Club van 100 wordt door 
de leden het project bepaald waarvoor financiële 
ondersteuning wordt geboden.

Wilt u lid worden van de Club van 100; het kost u slechts  
€ 0,90 per week ( nog geen half pilsje ). Door het grote 
aantal leden kan onze stichting veel betekenen voor onze 
mooie vereniging Sportclub Westervoort.

Voor informatie of vragen (inschrijfformulier) kunt 
u zich wenden tot:

WORD OOK LID
 V

A
N

:

Jan Ubing 
T 026-3113163
E j.ubing@tele2.nl

Rob v.d.Veen 
T 026-3112062
E Annie-rob@live.nl

Piet Stevens 
T 0316-261185
E piet.stevens@ziggo.nl

Riny Weiss-van Mierlo
T 026-3112824
E rinyweiss@kpnmail.nl
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romy gal 
Geboortedatum: 15-11-2002
Plaats: Zevenaar

lindi van Ingen
Geboortedatum: 11-04-2000
Plaats: Zevenaar

Sinds wanneer voetbal je en hoe ben je bij  
Sc. Westervoort terecht gekomen?
Romy – Ik ben in 2014 begonnen in de D4. Mijn moeder/
vader en broer speelden al bij Sportclub.
Lindi – Ik ben in 2015 bij Sportclub gekomen daarvoor heb 
ik 5 jaar bij DVV gespeeld, ik ben bij Sportclub gekomen 
vanwege de sfeer en het was tijd voor iets anders.

Wat is er leuk aan voetballen?
Lindi – Het feit dat het een teamsport is, vind ik leuk, ik 
vind de competitie leuk en we hebben ook gewoon een 
leuk team.
Romy – Voetballen vond ik altijd al leuk en toen mijn 
vriendinnen onder voetballen gingen, ben ik mee gegaan.

In welke elftallen heb je tot nu gespeeld?
Romy – D4, MD1 en nu MC1.
Lindi – Nu in het MC1 en daarvoor bij DVV.

Op welke posities heb je gespeeld en waar speel je 
nu?
Lindi – Rechts- of linksbuiten. 
Romy – Middenveld.

Op welke positie zou je willen spelen?
Romy – Gewoon op het middenveld, ik vind het fijn om 
aan te vallen maar ook om te verdedigen.
Lindi – Keepster en anders in de verdediging, bij DVV heb 
ik ook een aantal jaren op doel gestaan.

Wat zijn je sterke punten als speelster?
Lindi – Ik ben meestal rustig in het veld en probeer het 
overzicht te bewaren.
Romy – Ik vind dat ik wel een goed spelinzicht heb en 
probeer dat verder te verbeteren.

Wat is je beste herinnering tot nu toe?
Romy – Onze 1e wedstrijd in de MD1 wonnen we met 
19-0 en daarna werden we ongeslagen kampioen.
Lindi – Ik heb vele jaren met plezier gekeept bij 
verschillende teams van DVV.

Wat is je slechtste herinnering tot nu toe?
Lindi – Bij DVV onverwacht weg gegaan.
Romy – In het begin toen ik ging voetballen was ik best 
wel een beetje klungelig.
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Interview

DuBBel IntervIew met 2 DAmes 
vAn Het elFtAl mc1

Kom je nog in het 1e dames elftal?
Romy – Ik wil graag uiteindelijk in het 1e dames elftal 
spelen.
Lindi – Ik hoop dat we eerst nog een Dames B1 krijgen, 
maar ik wil ook graag later in Dames 1 spelen. 

Wat vind je goed geregeld bij Sc. Westervoort?
Lindi – Gezelligheid, de scheidsrechterscommissie.
Romy – Het allerbelangrijkste vind ik de gezelligheid.

Wat kan er beter bij Sportclub?
Romy – Helemaal niets.
Lindi – Het scheidsrechterstekort moet nog opgelost 
worden.

Wordt het dames voetbal serieus genoeg genomen 
bij Sportclub?
Lindi – Dat gaat steeds beter maar het kan altijd beter. 
Vvoetballen is niet alleen voor jongens maar ook gewoon 
voor meisjes.
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Romy – Bij Sportclub is men op de goeie weg  maar dat 
het kan nog beter. Het damesvoetbal is snel aan het 
groeien in een korte tijd.

Hoe vaak trainen jullie in de week en welk type 
training heeft je voorkeur?
Romy en Lindi – Wij trainen op maandag en op donderdag 
bij Sportclub en daarnaast volgen wij ook nog eens 10 
weken de Meulensteen Academy bij vv. Groessen.

Heb je zwarte of gekleurde voetbalschoenen?
Beide dames beginnen spontaan te lachen en tenslotte 
blijkt Romy op roze schoenen en Lindi op groene schoenen 
te voetballen.

Vind je het een goed idee dat er in het betaalde 
voetbal een video scheidsrechter komt?
Romy – Ik denk dat het goed is en er betere beslissingen 
genomen kunnen worden.
Lindi – Ik vind het goed maar alleen als ondersteuning van 
de normale scheidsrechter.

Wie wordt kampioen van Nederland?
Lindi – Ik ben voor Vitesse maar ik denk dat PSV kampioen 
word.
Romy – Vitesse, omdat ik een fan ben.

Wat is je favoriete voetballer?
Romy – Messi van Barcelona omdat ik hem een goed 
voorbeeld vind en Barcelona een topclub is.
Lindi – Klaas-Jan Huntelaar en Anouk Hoogendijk die bij 
Ajax speelt

Ga je weleens bij het 1e dames elftal kijken?
Beide dames bevestigen dit meteen en als het kan gaan we 
ook naar de uitwedstrijden van de Dames 1 kijken.

Heb je nog andere hobby’s?
Lindi – Ik ben ook nog scheidsrechter en verder vind ik het 
leuk om met mijn vriendinnen en mijn voetbalteam om te 
gaan.
Romy – Ik doe ook nog aan Garde- en Showdansen.

Welke opleiding/school volg je?
Romy – Ik zit op Het Venster in Velp VMBO, ik ben 2e jaars.
Lindi – Ik zit op het Candea College in Duiven en in het 
examen jaar.

Welke opleiding wil je hierna gaan doen?
Lindi – Hierna wil ik de opleiding pedagogisch medewerker 
en daarna onderwijsassistent volgen aan het Rijn&IJssel 
college in Elst.
Romy – Ik heb nog 2 jaar de tijd om daar over na te 
denken. 

Welk vak heeft je voorkeur?
Romy – Dit kost Romy nog geen seconde als ze volmondig 
zegt: “GYM” en daarbij heeft ze een enorme grijns.
Lindi – Nederlands, Gymnastiek, Zorg&Welzijn. 

Wat doe je over 10 jaar?
Lindi – Over 10 jaar wil ik nog steeds voetballen in een 
leuk team, nog steeds wedstrijden fluiten en als juf voor de 
klas staan. 
Romy – In dames 1 voetballen en over de rest moet ik nog 
nadenken. 

Wat is je lievelingseten?
Romy – McDonalds en pizza.
Lindi – McDonalds, pizza, pannenkoeken en patat. 

Wat is je favoriete vakantieland?
Lindi – Turkije en de Canarische eilanden omdat alles daar 
heel vertrouwd is.
Romy – Spanje en Italië, ik ga daar al vanaf heel klein naar 
toe, Spanje in de zomer en Italië in de winter. 
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Gaan de Oranje dames nog naar de Olympische 
spelen?
Romy – Ik hoop van wel.
Lindi – Ik denk op het nippertje niet.

Wat zijn je favoriete tv programma’s?
Lindi – ik vind “Als je mij echt zou kennen”, erg leuk.
Romy – Niet echt één programma maar verschillende 
programma’s.

Kijk je thuis naar voetbal of tv?
Romy – Alleen eigenlijk naar Barcelona en als ik mee naar 
een wedstrijd mag, ga ik zeker mee.
Lindi – Ja thuis studio sport en ik heb ook een seizoenkaart 
voor Vitesse.

Hebben jullie nog iets toe te voegen aan het 
bovenstaande?

Lindi – Ik ben heel trots op de E- en F- elftallen en ik hoop 
dat er meer mensen zich aanmelden voor de 
scheidsrechtersopleiding want we komen nog steeds 
scheidsrechters tekort. Verder zie ik wel dat vaak dezelfde 
mensen de club helpen als vrijwilliger.
Romy – Ik ben erg blij met ons team en alles en verder wil 
ik nog wel zeggen dat ik heel trots ben op mijn broertje 
Luca, die is helemaal top.

Dames, ik moet jullie bekennen dat ik het erg leuk 
vond om met jullie dit interview te mogen doen.
Ik heb bij jullie allebei overduidelijk gezien hoeveel plezier 
jullie beleven aan het voetballen bij Sportclub Westervoort. 
Jullie enthousiasme is ook weer een compliment voor alle 
vrijwilligers die week in week uit voor onze club in de weer 
zijn.
Dames hartelijk bedankt voor dit interview en als jullie straks 
in Dames 1 voetballen, kom ik zeker nog een keer kijken.

Door: Geurt
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“ ik dacht: de vutploeg is misschien 
wel wat voor mij” 



Blikvanger
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Rob, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog 
niet kent!
Ik ben Rob Polman, geboren op 26 oktober 1951 te Geleen. 
Mijn gezin bestaat uit drie kinderen: Jordy, Dunja en Noery. 
Twee zijn er inmiddels uit huis en wonen in Silvolde (Jordy) en 
Venray (Dunja).

Mijn tienerjaren bracht ik door op een internaat, waar er niet 
zoveel aandacht aan sport werd besteed. Ik heb dus nooit in 
teamverband gevoetbald.

Toen ik in 1975 in Westervoort terecht kwam bij de familie 
Schriever, kreeg ik er een voetbalfamilie bij. Ik had verkering 
met Ria Schriever, met wie ik trouwde en drie kinderen kreeg. 
Helaas kwam zij in 2007 te overlijden. Vader Jan, zwagers 
Johan, Hans Hetterscheit, Jos Brom en Toon Volman, allemaal 
blauw-witten. Dus was het niet vreemd dat ik terecht kwam 
bij Sportclub Westervoort.

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Het was dus niet verwonderlijk dat, toen Jordy geboren was 
en de leeftijd had om te voetballen, dit SC Westervoort werd. 
Samen met Hans en zijn zonen Joost en Ronnie meldden wij 
ons aan bij Harrie Wanders. Harrie, die net met een twintigtal 
F-jes aan het trainen was, vond nog een aantal van die 
kleintjes wel erg veel worden en vroeg ons om de helft onder 
onze hoede te nemen en als leiders/trainers te gaan 
functioneren. Omdat er toen ook al een tekort was aan 
leiders/trainers, hebben wij dit op ons genomen en het een 
aantal jaren met veel plezier gedaan.

Ik ben leider geweest bij de D, C en B. Jaren later ook nog 
grensrechter bij het elftal van Harrie waar Jordy ging 
voetballen. Helaas scheurden mijn enkelbanden en was mijn 
carrière als grensrechter afgelopen.

Mijn jongste zoon Noery voetbalt nog steeds, nu in Westje 5 
(Westervoort 5, red.), onder leiding van Harrie. En omdat ik 

roB polmAn
elke thuiswedstrijd ging kijken, werd ik al gauw gevraagd om 
in de commissiekamer dienst te doen bij het opvangen van 
scheidsrechters en tegenstanders. Dit doe ik nog steeds met 
veel plezier. 

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Dat zijn er veel, maar de mooiste was wel dat ik de kleintjes 
mocht trainen. Zien hoeveel plezier ze erin hebben en hoe ze 
zich ontwikkelen. Ook het voetballen in Duitsland, 
uitgenodigd worden voor het Nike toernooi en dan spelen 
tegen o.a. de jeugd van FC Twente en PSV. Prachtige ervaring 
voor de jongens!

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Op dit moment even niet. Ik ben ook nog vier dagen in de 
week oppas opa, dus erg druk. Maar wie weet in de 
toekomst.

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze  
 vereniging?
De Vutploeg verdient meer aandacht. Toen ik een aantal jaren 
geleden thuis kwam te zitten, had ik niet zoveel om handen 
en dacht: de vutploeg is misschien wel wat voor mij. Dat had 
ik eigenlijk veel eerder moeten doen: wat een fantastische 
groep is dit! Allemaal een blauwwit hart en erg begaan met 
de club. Ik hoop dat ik dat nog lang kan en mag doen.

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Ik zou zeggen: alle vrijwilligers. Iedere vrijwilliger draagt zijn 
steentje bij en zonder deze mensen zou de vereniging slecht 
af zijn. 

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Hierbij wil ik het laten. Ik wens alle spelers en speelsters een 
sportief en succesvol seizoen.

Door: Joris
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pAuw.
… en Witteman? Nee, Zo Trots Als Een!  Een blije blik, zelfs glunderend. Maar ook een tikkeltje 
verrast. Het is dan ook het eerste officiële optreden en direct al succes. Daar heb je nu 4 jaar 
lang alle vrije avonduren aan besteed. En dan nu dit… Ge-Wel-Dig met een Grote G. Zonder 
dat iemand van het gezelschap het heeft gezien of gemerkt, is de penning van de 
ambtsketting van de Burgemeester gehaald.

H 
et was een opoffering, al die avonden naar de 
Tommy-Cooper-Academie. Na het werk snel 
eten en dan door, soms zelfs zonder eten. En 
laat thuis natuurlijk. Met vervelende situaties. 

‘Gerrit, weet jij waar de krant is?’ In 120 stukjes, want 
alleen het scheuren ging goed. Een gezellige 
klaverjasavond met vrienden zat er niet meer in; de 

speelkaarten waren telkens verdwijnseld. Maar nu is het 
klaar: ‘Gerrit Gudden – Goochelaar‘ staat er op het 
visitekaartje. Verdiend. Meer dan.
Om onder de ogen van een vijfkoppig publiek deze truc te 
laten slagen, is het natuurlijk van belang dat je hen weet af 
te leiden; dat is in lesjaar 1 uitvoerig behandeld. Gerrit 
heeft er voor gekozen om hiervoor het Algemeen 
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Rijksambtenarenreglement te gebruiken. En dan met name 
de passage waarin de Premie voor Vrijwillig Vertrek wordt 
toegelicht. De Burgemeester verkneukelt zich en de andere 
vier kijken verbaasd. 

En dan sla je toe. Niemand heeft het in de gaten. De 
dollartekens vertroebelen het zicht van de burgervader en 
de Grobjes hadden vroeger wel een Hanky-Panky-doos 
maar die moesten ze delen dus hebben ze er maar half kijk 
op. Gerda wilde vroeger al rechterhand van Fred Kaps of 
Hans Kazan worden. Met zo’n fraai glitterbadpak op hoge 
hakken een charmante assistente zijn en met een brede 
glimlach hoeden, touwen, duiven of zagen aangeven, dat 
leek haar het einde. Haar gedachten dwalen hier weer naar 
af. Half zichtbaar op de foto is Edwin Peters. Hij is de enige 
met goochelervaring want hij heeft een 
administratiekantoor. Maar ook hij heeft het niet door. (Als 
afleidingsmanoeuvre hadden ook de statuten van de 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie op de hangtafel 
gelegd kunnen worden (artikel 14, lid 7: Ontslag 
Bondsbestuurslid), maar dat kon Gerrit toen nog niet 
weten. (Mindf*ck werd als eenjarige vervolgcursus 
aangeboden maar alleen als dagopleiding en dat paste niet 
in zijn schema.) 
In de deuropening staat André Heutink in hoogsteigen 
persoon. Hij is niet in functie maar incognito; niet in vol 
ornaat maar juist zonder pauwenveren. We kennen hem 
allemaal als de Grootvorst der Dolbotters, maar hij is ook 
tweedejaarsstudent en dat weet (bijna) niemand. Hij komt 
zijn act met de enveloppe zo uitproberen, is zenuwachtig 
en friebelt wat aan zijn kin. 

Ik vind het leuk om af en toe eens iets helemaal anders te 
bekijken, met andere ogen, vanuit een ander perspectief of 
zelfs van de totaal andere kant. Laten we dat ook doen 
met de ranglijst in de 3e Klasse C van de KNVB. Ik schrijf 
dit op 11 maart en we doen volop mee om het 
kampioenschap. Maar alleen met veel toverkracht wordt 
het een successeizoen. Als dat lukt, ben ik blij verrast. En 
ook trots. Als een … 

webshop
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Het verhaal van het kwartaal

wInterKAmp

Vrijdagmiddag 8 januari vertrok de selectie samen 
met sponsoren en genodigden naar het exotische 
Kerkrade om het weekend te spenderen in het 
zonovergoten Limburg. 

Na aankomst bij het hotel, gelegen ín het stadion van Roda 
JC, werd er genoten van een heerlijk buffet en nadat iedereen 
was bijgekomen van de reis, werd de algemene voetbalkennis 
getest tijdens een quiz met vragen over o.a. de Eredivisie, de 
hoed van Willy Messing, penalty’s en de snor van Frans Brink. 
De rest van de avond kreeg men vrijaf, waardoor er vertier 
kon worden gezocht in en rondom het hotel of in de Kromme 
Toeter in Heerlen, waar maar liefst een twee meter lange bak 
met bier kon worden besteld en de barman het verschil niet 
kende tussen Brand en Karmeliet. Enfin, 1+1=2 en dus lag 
iedereen op tijd in bed. 

De volgende ochtend stond iedereen weer fris en fruitig op 
een winderig kunstgrasveld van een plaatselijke FC om een 
stevige training af te werken. 
’s Middags werd in een grote bus afgereisd naar Maastricht, 
waar de blauwwitte brigade de Limburgse cultuur kon 
snuiven (al zijn de meesten niet verder gekomen dan een 
cafeetje of gokhal om de hoek). Men ontmoette elkaar ’s 
avonds weer in eetcafé de Zwaan waar een luxe 
driegangendiner op het menu stond. De dag werd afgesloten 
met een groot feest in een carnavalesk tentje genaamd ‘In 
Den Ouden Vogelstruys’, waar ook daadwerkelijk oude struise 

dames enkele Westervoortse jongens niet ongemoeid lieten 
en Bertus Nass met onnavolgbare moves de harten van 
menig dansliefhebber stal. Al met al heeft de selectie van 
Westervoort de Limburgers (letterlijk) een poepie laten 
ruiken wat betreft feestvieren. 

De zondagochtend is inmiddels aangebroken, de koffers zijn 
gepakt en de mannen in het blauw en wit vertrokken 
langzaam maar zeker weer richting het thuisfront. Onderweg 
werd gestopt bij All in Echt, waar de laatste activiteiten op 
het programma stonden. Er werd een stevig potje gebowld 
en op een veldje ietsjes verderop –althans verderop genoeg 
om Hein Smink de wc niet meer te laten halen- ontstond er 
een felle strijd met paintballgeweren waarbij Timo Jansen, 
die normaal gesproken alle ballen weg kopt, liet zien ook 
wel raad te weten met het koppen van verfkogels. Op de 
weg terug naar huis werd er nog even snel een 
hamburgertje gehapt bij de McDonalds en een kleine 
delegatie reisde nog af naar de Chinese Muur om het 
weekend met een lopend buffetje af te sluiten. 

Via deze weg wil ik, namens de selectie, de sponsoren en 
organisatie nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit 
weekend waarin de neuzen weer dezelfde kant op zijn gaan 
staan en we weer vol goede moed en nieuwe energie aan 
de tweede seizoenshelft konden beginnen. 

Door: Pelle
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uit de oude doos

De reis verliep tot vlak voor Dordrecht voorspoedig en ja 
hoor ook toen waren er al files en kwam men vast te staan 
in een file. Willem Evers loste dit op een voor hem 
geëigende wijze, vakkundig op.
In de Merwedehal werd men ontvangen door de 
medewerkers van de TROS televisie en kreeg men 10 roze  
t shirts. Met deze prachtige shirts werd men ingedeeld in 
het roze toeschouwervak. 
Gelukkig werd men ontvangen met koffie en na deze 
versnapering toog men opgewekt naar de opnamehal. De 
bedoeling was dat onze roze jongens het helemaal 
zouden gaan maken, helaas is dat niet gelukt en werd men 
uitgeschakeld. 

Al met al voor alle deelnemers toch een leuke ervaring.

Door: Geurt

De grote cluBActIe
In oktober 1994 mochten van Sc. Westervoort 10 leden van boven de 18 jaar de 
opnamen bijwonen en deelnemen aan de spellenshow in de Merwedehal in 
Dordrecht. Ieder seniorenelftal werd gevraagd een deelnemer te leveren, toen 
bestond het poldermodel al.

Helaas waren de reacties minder dan verwacht wellicht 
ingegeven door de angst voor de grote stad (haha). Slechts 
door enkele teams werden één of meerdere deelnemers 
gemeld.
Uiteindelijk lukte het toch om 10 leden bijeen te krijgen en 
kon men zich opmaken voor vertrek op donderdag  
6 oktober 1994. 
Na in de kantine de inwendige mens versterkt te hebben 
(catering verzorgd door John) vertrok men om 16.45 uur te 
weten: Matty Bouwhuis, John Bouwman, Karel Driever, 
Willem Evers, Taco Karsten, Marc Kemperman, Willie 
Messing, Bertus Nass, Ton Pierik en Remon Verfuurden 
richting het mooie Dordrecht. Uiteraard waren allen gehuld 
in het trainingspak van de selectie en door John van de 
kantine voorzien van een pet van Sportclub Westervoort.

Voor de reis naar Dordrecht Had W. Evers een taxibus 
geregeld bij Taxi 511 511.
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Historie

IntervIew met jAn jAnsen en 
HenK rAAIjmAKers

Hoewel Jan Jansen aan de ziekte van Parkinson lijdt en 
daardoor slecht ter been is, weerhoudt dat hem er niet van 
zondags de wedstrijden van het 1e te bezoeken. Zijn vriend 
Henk Raaijmakers haalt hem dan met de auto op en 
gezamenlijk gaan ze dan naar de wedstrijd. Opmerkelijk, 
zeker ook gezien hun leeftijd: Jansen is namelijk 81 en 
Raaijmakers 73. Dat trouwe wedstrijdbezoek heeft 
natuurlijk veel met clubliefde te maken, maar daarnaast 
beschouwen ze het ook als een leuk uitje. 

In zijn werkzame leven heeft Jan Jansen, geboren en 
opgegroeid in de Pals, als vrachtwagenchauffeur door heel 
Nederland gereden met onder meer eieren en bananen en 

Deze keer staan besteden we in deze rubriek 
aandacht aan twee geboren en getogen 
Westervoorters: Jan Jansen en Henk Raaijmakers. 
Beiden zijn al sinds mensenheugenis lid van 
Sportclub en bezoeken nog steeds alle wedstrijden 
van het 1e elftal, zowel uit als thuis!

moest ook op zaterdag werken. Dan is het logisch dat je, 
als je van voetbal houdt, alleen op zondag tijd hebt om te 
gaan kijken. In die tijd is zijn dochter bovendien lid 
geworden van Sportclub, omdat ze daar veel kennissen 
had. Na een aantal jaren heeft het echtpaar Jansen het 
lidmaatschap van hun dochter overgenomen en is nu zelf al 
ruim 42 lid! 
Ook Henk Raaijmakers, werkzaam geweest bij o.a. de 
betonfabriek en melkfabriek Camiz (de voorloper van 
Coberco), heeft een echt blauwwit hart. Voor hem is er in 
Westervoort maar één club en sinds zijn 15e is hij al trouw 
supporter en lid! Niet echt verwonderlijk ook, omdat hij 
achter de kerk bij sportpark Naederhuyse gewoond heeft. 
Samen met Kees Evers heeft hij bovendien zo’n 35 jaar 
geleden de supportersvereniging opgericht.
Zowel Jansen als Raaijmakers gingen beiden vroeger zelf 
met een ploegje mensen naar de wedstrijden van 
Sportclub, maar in de loop der jaren vielen er steeds 
mensen af. Uiteindelijk besloten ze samen te gaan en dat 
doen ze nog steeds. 
Als hoogtepunt in al die jaren beschouwen beiden nog 
steeds het behalen van het kampioenschap van de 4e 
klasse in Didam. Dieptepunt voor hen was de degradatie 
naar de 5e klasse. Kenmerkend voor Sportclub vinden ze 
vooral de onderlinge vriendschap, het elkaar helpen waar 
het kan. In dat verband noemt Henk Raaijmakers 
bijvoorbeeld het feit, dat hij bij thuiswedstrijden met de 
auto tot de kantine mag rijden, omdat Jan Jansen slecht ter 
been is. 
Tegenwoordig kennen ze de namen van alle spelers van het 
1e niet meer, nu spelen de kinderen of kleinkinderen van 
de vroegere spelers. Sportclub is en blijft echter hun club en 
op zondag bij de wedstrijd wordt nog steeds de hele week 
besproken. 

Beiden zijn ervan overtuigd dat Sportclub zich dit jaar in de 
3e klasse zal handhaven. Jan Jansen verwijst hierbij met 
name naar het feit, dat Sportclub al tegen de hoger 
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ArcHIeFFoto’s 
sportcluB westervoort
Kijk ook op onze clubwebsite:
www.scwestervoort.nl/historie

sportclub westervoort B elftal 1964:
Staand van links naar rechts: Mart Messing, Jan Ubing, Gery Bouwman, Boudewijn Jansen, Sjors Bosveld, 
Jos Brom en Bertus Nass.
Zittend van links naar rechts: Eef Rutjes, Cornelis Cobussen, Hans Koster, Cornelis Cobussen, Riny Wanders 
en Bert Jansen.

geclassificeerde clubs heeft gespeeld. Henk Raaijmakers 
gelooft vooral dat de spelers, juist omdat ze zoveel moeite 
gedaan hebben om in de 3e klasse te komen, er ook alles 
aan zullen doen om in die klasse te blijven. Daarbij geeft hij 
aan dat Sportclub in zijn ogen soms voetballend tekort 
komt, maar tot veel meer in staat is dan wat nu getoond 
wordt. Daarom ook hoopt hij dat de leden van Sportclub 
het 1e ondanks een mindere periode komen steunen. 
Raaijmakers: “Er moet meer strijd komen, daarom moeten 
we er met zijn allen achter gaan staan!” Tot slot noemt 
Henk Raaijmakers een aantal punten, dat in zijn ogen 
verbeterd kan worden: als er wedstrijden van het 1e zijn, 
zouden er aanplakbiljetten bij de winkeliers moeten 
hangen. Bovendien staan er nergens borden langs de weg. 
En tot slot mist hij een programmaboekje bij de 
thuiswedstrijden. 
Een programmaboekje bij thuiswedstrijden is al sinds vorig 
seizoen aanwezig (red.).

Door: Gert
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Staand v.l.n.r.: Paul Rutgers (leider), Michel Schrader, René Hartgers, Niek Schut, Willem van Bussel (leider), Ricardo Gijsberts, 
Dave v.d. Hurk, Jeremy Rutgers, Martin Vente (leider), Mike v.d. Hurk (trainer, coach).  
Zittend v.l.n.r.: Andy Rasoelbaks, Riemer Vos, Kevin Köster, Ryan Sanders, Gerard van Weelden, Patrick Hartgers.
Op de foto ontbreken Wim v.d. Hurk (trainer, coach) en de spelers Roy te Brake, Tom de Geest en Jasper v.d. Oosterkamp.

g1
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Het eerste kwartaal van 2016 zit er weer op. Een 
kwartaal waarin zich binnen BASN niet veel 
ontwikkelde. Een positieve ontwikkeling vormt de 
webwinkel. Steeds meer leden weten de winkel via de 
site te vinden en er bestaat bij de organisatie 
tevredenheid over de gang van zaken. 

Bestuurlijk en op het vlak van de sponsorwerving was het 
rustig. Wel werd er een nieuwe overeenkomst gesloten 
voor de reclame uiting op het scorebord. KSPB (Keuken 
Studio Peter Boekesteijn) sloot een 3 jarige overeenkomst 
voor zijn reclame uiting. Peter Boekesteijn is woonachtig in 
Westervoort en heeft zijn winkel in Kleve (Dld). We heten 
hem welkom als sponsor van Sportclub Westervoort. Ook 
mochten we Marco Hubers verwelkomen als lid van de 
Businessclub, nadat hij eerst al was aangeschoven als 
bordsponsor. Marco, welkom.

Bennie Heijmen is door het bestuur van Sportclub 
Westervoort aangesteld als contactpersoon voor BASN. 
Bennie heeft onze bestuursvergadering bezocht en er zijn 
een paar afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat 
de informatie uitwisseling tussen de besturen verder wordt 
verbeterd. Zijn er wensen of ideeën op het vlak van het 
faciliteren van de vereniging door BASN, meld ze bij het 
secretariaat van de vereniging of bij Bennie, ze worden dan 
periodiek in ons overleg besproken. 

BASN zal in het 2e kwartaal nog een netwerkactiviteit 
organiseren. Onze leden ontvangen daarvoor binnenkort 
een uitnodiging. Onlangs werden we tijdens onze 
ledenontvangst in de bestuurskamer na de wedstrijd van 
het 1e elftal tegen VIOD nog verrast met het bezoek van 

Rafaël van der Vaart, die spontaan aansloot bij de 
ontvangstactiviteiten en de formaliteiten rondom de “man 
of the match” en “pupil van de week” opluisterde. Dit 
vormde een leuke afwisseling van het gebruikelijke ritueel.

Wij wensen iedereen een sportief goed laatste deel van de 
competitie toe en hopen dat ons vlaggenschip zich zal 
kunnen handhaven in de 3e klasse.

Edwin Peters, Voorzitter BASN
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Al ruim 30 jaar is Chris Claasz 
Coockson gespecialiseerd in 
brandbeveiliging

Zijn bedrijfsmotto: Eerlijkheid 
duurt het langst.
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sponsorinterview 

Het bedrijf
Coockson Brandbeveiliging is een NCP erkend bedrijf, dat 
zorgt vooral voor veiligheid bij bedrijven op het gebied van 
brandbeveiliging, maar is zowel op bedrijven als 
particulieren gericht. Het is een eenmansbedrijf met een 
vast klantenbestand en af en toe inhuur van medewerkers. 
Hij werkt hierbij ook samen met een bedrijf in Veenendaal. 
Hij richt zich niet op al te grote bedrijven. Coockson 
bestrijkt plm. 80% in de regio, Arnhem en omstreken, maar 
ook daarbuiten.
Het bedrijf biedt een compleet pakket van brandbeveiliging 
aan, o.a. brandblussers, verbandtrommels, alles met BHV-
koffers, noodverlichting en pictogrammen.
Tevens worden BHV-cursussen aangeboden, die worden 
gegeven door een erkend medewerker van Rijnstate. 
Vertrouwen, goede communicatie en service bieden staan 
bij Chris hoog in het vaandel. 

Historie
Voordat Chris met brandbeveiliging begon, was zijn doel 
om verder te gaan in de sport. Hij was toen o.a. 
sportdocent bij het fitnessbedrijf van Willem Zweers. 
Hij heeft een jaar lang in het leger doorgebracht en was 
toen al veel betrokken bij oefeningen, was brandwacht en 
leidde hierbij een groep militairen. Wellicht is hier de liefde 
voor brandbeveiliging ontstaan.
Na zijn diensttijd solliciteerde hij bij Saval en werd daar 
aangenomen. Hij heeft 22 jaar bij dit bedrijf gewerkt en is 
er in het vak opgegroeid. Hij heeft schik in zijn werk en 
lacht altijd.

Nadien heeft hij samen met zijn vrouw op 1 januari 2006 
een eigen bedrijf opgericht. Chris is begonnen aan huis en 
had zijn opslag bij een vriend aan het Hazeland, daarna is 
hij met zijn bedrijf verhuisd naar een pand in een boerderij 
achter Sportclub Westervoort en toen toch weer 
teruggegaan naar het pand aan het Hazeland bij Rob 
Peters.
Vorig jaar heeft hij een nieuw pand naast het BP 
tankstation betrokken op het Westervoorts industrieterrein. 

Het is groter en ruimer en heeft meer opslagruimte. Zijn 
klanten ontvangt hij in een gezellige ruimte met 
comfortabele stoelen. Hij zit nu 33 jaar in het vak.

Ook bediening van particulieren
Chris maakt in zijn vak vaak mee, dat particulieren te 
licht denken over brandbeveiliging in huis. Zij zouden 
veel alerter moeten zijn op brandbeveiliging. Pas als het 
mis gaat en er is brand ontstaan, is de reactie: “Had ik 
maar een brandblusser of brandmelder aangeschaft”. 
Brand kan zich heel snel ontwikkelen en het is dan ook 
zinvol op zijn minst 2 blussers in huis te hebben.
Men moet zich echter niet te snel rijk rekenen met 
goedkope blussers, die vaak te beperkt zijn, b.v. Ikea 
verkoopt blussers niet te duur, maar heeft het eigen 
pand met professionele blussers beveiligd. 
Het is dus beter een blusser bij een erkend bedrijf als 
Coockson aan te schaffen, dan bijvoorbeeld bij Ikea. 
Bovendien wordt vakkundig advies gegeven en wordt in 
onderhoud voorzien.
Een goede blusser is een schuimblusser, een 
poederblusser kan ook, maar is schadelijk voor 
elektrische apparatuur. Blussers zijn ingedeeld in 
nummers. Hoe hoger het nummer, hoe beter de 
bluscapaciteit. Een schuimblusser heeft een nummer, 
dat hoog genoeg is en voldoet dus uitstekend.

Relatie met sportclub
Vroeger heeft Chris wel gevoetbald, maar sponsoring bij 
sportclub is later op gang gekomen, omdat zijn zoontje 
daar ging voetballen. Coockson Brandbeveiliging heeft 
toen alles bij sportclub beveiligd. 

Tot slot
Een voorbeeld van snel handelen: Onlangs was er een 
autobrand aan de Rivierweg, waar Chris al aanwezig 
was en geblust had, voordat de brandweer ter plaatse 
was.

Door: Jan
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KADoBonnen
Help,  wat geven we kado!!  Een welbekend  
probleem van deze tijd. Tegenwoordig is het zo 
veel makkelijker om te kopen wat we graag 
willen hebben. In de winkel en online is van alles 
te koop.
Des te moeilijker wordt het om een passend 
kado te vinden voor iemand die eigenlijk alles 
(of veel) al heeft.

Daarom komt de BASN/KledingCommissie met een 
oplossing voor het “kadoprobleem”, bij verjaardagen, 
jubilea, of voor zomaar een verrassing:  
De Sc Westervoort Kadobon. 
Deze is te verkrijgen in de coupures €.10,00, €.20,00, 
€.30,00, €.40,00 en €.50,00 en is te verkrijgen via de 
KledingCommissie. Je kan ze bestellen via e-mail  
kleding@scwestervoort.nl of je kan ze direct kopen/
afhalen op één van de dagen dat de KledingCommissie in 
de kantine aanwezig is.

Iedere “even week” zit de KledingCommissie op woensdag 
tussen 18.00uur en 20.00uur in de kantine van Sportclub 
Westervoort. Er is dan de mogelijkheid om artikelen uit de 
webshop te zien en te passen. Bestellingen kunnen (na 
bericht van de Kleding Commissie) worden afgehaald en er 
kunnen ook nieuwe bestellingen worden geplaatst. De Sc 
Westervoort Kadobon is daar ook te koop.

De Sc Westervoort Kadobon is te besteden in de  
Sc Westervoort Webshop. Je geeft dan bij jouw bestelling 
aan dat je contant wenst te betalen bij afhalen van de 
bestelling. Zodra jouw bestelling binnen is zal de 
KledingCommisie bericht doen wanneer deze is af te halen 
bij Sportclub. 
Graag zien we jullie op één van de woensdagavonden in 
de kantine van Sportclub Westervoort.

Door: KledingCommisie Sc Westervoort

Advertentie



scwestervoort.nl 34

van het hoofdbestuur

“De toelichting op het financieel jaarverslag van de ledenvergadering in het afgelopen najaar had in 
de vorige Ballenvanger geplaatst moeten worden maar dit is abusievelijk niet gebeurd. Het 
hoofdbestuur hechtte er desondanks aan het stuk alsnog te laten plaatsen.(red.)”.

Toelichting op het financieel jaarverslag seizoen 
2014/2015 
Sportief gezien kende het seizoen 2014/2015 de ultieme 
ontknoping met een kampioenschap voor ons vlaggenschip 
als resultaat! Voorafgaand aan het seizoen werd de lat ook 
hoog gelegd en voldeed de titel wellicht ook wel aan 
menig verwachting. Financieel gezien kunnen we ook best 
stellen dat het seizoen aan de verwachtingen heeft 
voldaan: het boekjaar 2014/2015 heeft een negatief 
resultaat opgeleverd van € 732,- waarbij een negatief 
resultaat van € 972,- was begroot. Op totaalniveau liepen 
we dus volledig in de pas, enkele incidentele posten laten 
echter toch een afwijking zien.

Het opheffen van de Supportersvereniging heeft geleid tot 
een incidentele bate van ruim € 2.600,- doordat de op dat 
moment aanwezige liquide middelen in de verenigingskas 
zijn gevloeid. De entreeheffing tijdens de thuiswedstrijden 
werd gedurende het seizoen weer overgenomen door de 
vereniging wat eveneens heeft geresulteerd in een niet 
begrote inkomstenpost van € 1.210,-. Ook laten de 
papieropbrengsten en de gemeentesubsidies een 
behoorlijke plus zien ten opzichte van de begroting.  De 
subsidie pakte hoger uit vanwege een toename van de 
subsidie op leden met een functiebeperking. Dit heeft 

geresulteerd in een toename van circa € 2.500,-. De netto 
papieropbrengst liet een plus zien door met name een 
reductie in de kosten die daarmee gepaard gaan, denk dan 
met name aan de containerhuur. 

Wat zorgen baart is de forse procentuele afname van de 
kantinemarge. Was de marge vorig seizoen met 58,8% nog 
uitstekend, dit jaar daalde de marge naar het niveau van 
50,5%! Deels debet hieraan zijn prijsverhogingen door 
onze leveranciers welke niet doorberekend zijn in de 
kantine verkoopprijzen (met name bier). Ook hebben we 
helaas een behoorlijke hoeveelheid bier moeten afschrijven. 
Als we deze effecten eruit filteren dan zou de marge 
53,0% geweest zijn. Dan nog resteert er dus een enorme 
margeafname die nog niet verklaard is en die nader 
geanalyseerd dient te worden.

De kosten lopen verder over de gehele breedte prima in de 
pas. De personeelskosten zijn ongeveer  € 1.500,- lager dan 
de begroting. Dit komt vooral doordat het opleidings budget 
niet volledig gebruikt is. Het opleiden van ons kader blijft 
overigens speerpunt. Verder zijn de kosten voor de JAC-
activiteiten wat hoger geweest dan het jaar ervoor. Deze 
activiteiten worden verder grotendeels door eigen bijdragen 
bekostigd en vorig jaar zijn ze wat zuiniger geweest. 
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van het hoofdbestuur

Het netto werkkapitaal is iets verbeterd ten opzichte van 
vorig jaar maar is nog steeds fors negatief: nu € 13.205 
negatief tegen vorig jaar € 14.410 negatief. We zijn dus 
nog steeds niet in staat om op korte termijn aan onze 
betalingsverplichtingen te voldoen. 

Afgelopen jaar hebben we getracht om door middel van 
crowd funding extra financiële middelen binnen te halen. In 
de praktijk blijkt helaas dat de interesse hiervoor gering is. 
Er is slechts € 500,- binnengehaald waardoor we besloten 
hebben om te stoppen met deze manier van werving van 
middelen.

Verder heeft in het voorjaar van 2015 een groep studenten 
onze vereniging doorgelicht. Ondanks het feit dat de 
representativiteit van dit onderzoek discutabel was omdat 
slechts een zeer beperkt aantal leden geïnterviewd is, bleek 
hieruit wel dat met name de communicatie op allerlei 
fronten verbeterd kan worden. Daarnaast adviseerden ze 
om het vrijwilligersbeleid vorm te geven en te ontwikkelen 
waardoor de band met en tussen de leden versterkt kan 
worden. Laat zien en spreek uit dat je de vrijwilligers 
waardeert!

Rest ons als bestuur dan ook om een woord van dank uit 
te spreken aan alle vrijwilligers die het weer mogelijk 
hebben gemaakt dat vele leden weer veel plezier aan de 
voetbalsport en onze vereniging in het bijzonder hebben 
mogen beleven. Zonder jullie was dit niet mogelijk 
geweest! 

Toelichting op de begroting seizoen 2015/2016
De afgelopen jaren stonden in het teken van bezuiniging 
en het maken van pas op de plaats. Dit was noodzakelijk 
doordat de jaren ervoor fors was geïnvesteerd in sportpark, 
IT en infrastructuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een fors 
beslag op onze liquide middelen is gelegd. 

De begroting voor het seizoen 2015/2016 laat de 
ommekeer zien! De in de afgelopen zomer gehouden 
buitengewone ledenvergadering waarin een 
contributieverhoging voorgesteld en goedgekeurd is, zorgt 

hier met name voor. Samen met een in de afgelopen 
maanden waar te nemen stijging van ons ledenaantal 
resulteert dit in een toename van de contributie inkomsten 
met ruim € 17.000,-.  Na een aantal jaren van verlies dan 
wel break-even gedraaid te hebben kunnen we voor het 
lopende seizoen eindelijk een gezonde begroting 
neerleggen waarin een positief resultaat verwacht wordt 
van rond de € 16.000,-. Hierdoor creëren we weer ruimte 
om de nodige investeringen te kunnen blijven doen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan investeringen in 
aankondigingsborden voor de thuiswedstrijden van ons 1e 
elftal op 2 locaties in Westervoort, kantine inventaris en 
invoering van mobiel pinnen in de kantine.

Deze contributieverhoging heeft enige stof doen opwaaien 
maar was in onze ogen volledig legitiem omdat we door 
een jarenlang negatief werkkapitaal de betalingen aan 
onze businessclub en Sportpark-stichting niet tijdig konden 
voldoen. Daarnaast leerde een vergelijk met omliggende 
verenigingen dat we onder het gemiddelde niveau zaten. 
De afgelopen jaren hebben we noodgedwongen een rem 
moeten zetten op investeringen. Dit was voor dat moment 
geen enkel probleem omdat het Sportpark en overige 
voorzieningen in goede staat verkeerden. Als we echter te 
lang zo acteren zouden we achter de feiten aanlopen en 
geconfronteerd worden met een forse inhaalslag. 
Enkele overige opvallende zaken in de begroting zijn:
•  inkomsten van entreegelden € 2.500,-. Deze post werd 

voorheen door de Supportersvereniging geïnd.
•  lagere personeelskosten door het niet kunnen vervullen 

van de vacature jeugd coördinator. Gelukkig is een deel 
van het vacante takenpakket inmiddels ondergebracht 
binnen de TC.

•  € 1.500,- lagere energielasten door de overstap naar 
een andere energieleverancier (door SESN, wij krijgen 
deze vervolgens weer doorberekend).

•  reservering van € 2.500,- voor het 80-jarig jubileum.

Per saldo resulteert dus een geprognotiseerd batig saldo 
van bijna € 16.000,-, onder andere noodzakelijk om een 
positief werkkapitaal te creëren. Financieel maar ook 
sportief zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet! 
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Het Winterfest moet een jaarlijks 
 terugkerende traditie worden.

mArcIAno Bouwmeester
Mijn mening over deze stelling is dat dit mooie feest zeker herhaald moet 
worden. De eerste editie was een geslaagd feest, alles was goed geregeld 
en de sfeer was ook prima!

HeIn smInK
Het Winterfest moet zeker een jaarlijks terugkerende traditie worden. Het 
was een zeer geslaagde avond en misschien is dit een aanleiding voor meer 
thema-avonden binnen de club. Gezelligheid en onze club passen perfect bij 
elkaar en het levert ook nog wat voor de clubkas op.

roy wIltIng
Dat vind ik een puik plan. Zolang er elk jaar weer een ander tintje aan 
wordt gegeven worden dat weer hele gezellige avonden!

pernIllA De jong
Het Winterfest moet zeker een jaarlijks terugkerende traditie worden. Zeker 
na de geslaagde editie van afgelopen januari. Het voegt wat toe aan het 
clubgevoel en de gezelligheid binnen de teams en de club. Dus van mij mag 
het zeker ieder jaar terug keren!

tHomAs Kroon
Zeker weten! Bier, gezelligheid, voetbal, goed voor de club en bier. De 
verschillende teams die samen komen om er een gezellige avond van te 
maken. 1 keer per jaar? 1 keer per maand!

stelling
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girls cup

verslAg InternAtIonAAl 
toernooI “gIrls cup” 
 mAAstrIcHt
Op goede vrijdag was het zover. De MC1 gaat op pad naar Maastricht om deel te nemen aan de Girls 
Cup in Maastricht. Tot het laatste moment was het niet zeker of we compleet konden afreizen maar 
gelukkig gingen Juliette en Tessa van Laar mee zodat we met het hele team op pad konden.

Zonder files kwamen we om 18 uur aan in Maastricht en 
na het inchecken bij de VV Scharn en de school waarin de 
meiden met de drie trainsters overnachtten, gingen we 
weer terug naar het clubhuis van VV Scharn waar na het 
eten (te weinig gehaktballen) gekeken zou worden naar de 
wedstrijd Nederland - Frankrijk. Die wedstrijd was niet om 
aan te zien, dus werd de tijd gebruikt om de eerste 
teamfoto’s te maken en alvast een beetje te ballen.

Om 22 uur gingen we terug naar de school waar het 
slapen zo lang mogelijk werd uitgesteld met doen, durf of 
de waarheid. Afspraak is dat wat er in school gebeurt, in de 
school blijft, dus geen verslag hiervan.
In de ochtend stonden Han en Arie om 8.00 alweer klaar 
om het team op te halen voor het ontbijt. Na het ontbijt 
moest er lang gewacht worden voor de eerste wedstrijd die 
pas om 12.30 stond ingepland. De zon scheen volop dus 
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dat maakte wel een hoop goed. De tegenstander speelt 
eerste klasse en wij tweede, dus het zou een lastige 
wedstrijd kunnen worden. Daarbij waaide het hard en dat 
zou de wedstrijd kunnen beïnvloeden. Gelukkig hadden we 
de eerste helft wind mee, maar we hadden blijkbaar te lang 
stil gezeten want na 5 minuten stonden we twee nul 
achter. Daarna gingen we voetballen en kregen Bo 
Erdhuisen en Dominique een goede kans, maar deze 
gingen er helaas net niet in. De wedstrijd was verder in 
evenwicht, maar vlak voor tijd viel de 0-3 na een goede 
aanval van de tegenstander.

Na de wedstrijd was het tijd om te eten en ons voor te 
bereiden op de tweede wedstrijd tegen een tweede klasse 
tegenstander. Deze wedstrijd ging gelijk op maar door 
persoonlijke fouten werden twee doelpunten makkelijk 
weggegeven, dus ook deze wedstrijd stonden we helaas 
met lege handen. Wel mooi om te zien dat de sfeer 
absoluut niet leed onder de nederlagen. Het bleef een 
vrolijke boel en het wachten was op de laatste wedstrijd 
tegen een hoofdklasser. Deze was inderdaad een maatje te 
groot, maar een groot aandeel van de aandacht van een 
aantal meiden ging vooral naar de scheidsrechter. Deze viel 
zeer goed in de smaak bij onze verdedigsters Gerlinde en 
Alisha, dus het was niet zo verwonderlijk dat we maar liefst 
6 tegendoelpunten kregen, want ze waren er niet helemaal 
bij. Gelukkig wisten Bianca en Kelsey voldoende tijd te 
rekken door met een gemiddelde snelheid van 2 km per 
uur Juliette te helpen bij een blessure en zo mogelijk nog 
langzamer terug te lopen naar de dug-out. 

Inmiddels was het al half zes en gingen de meiden snel 
douchen en omkleden en daarna terug naar de club om te 
eten. De hamburgers bleken helaas op en vooral Amanda 
was daar niet over te spreken. Gelukkig waren er op de 
feestavond voldoende gehaktballetjes om het gebrek aan 
vlees te compenseren. De meiden hebben geschitterd op de 
dansvloer en uit volle borst meegezongen met alle liedjes. 

De volgende ochtend op eerste Paasdag regende het en 
stonden Arie en Han al om kwart voor acht voor de school, 
want de eerste wedstrijd stond gepland om 9.00. Er was 
iets meer geslapen dan de nacht ervoor, maar helaas bleek 
de nacht wel een uur korter door de overgang naar 
zomertijd. De gezichten stonden chagrijnig, dus de 
vooruitzichten voor deze dag waren matig. De stem van 
Lindi had het inmiddels begeven, dus het was daarmee 
ineens erg rustig deze ochtend.

Gelukkig waren er wel eieren bij het ontbijt en Amanda 
kreeg er zelfs twee. De man herkende haar nog van de 
vorige dag als de dame die geen hamburger meer had 
gekregen. Blijkbaar had ze daarmee veel indruk gemaakt. 

Na de beste warming-up ooit met veel dans en muziek 
stonden de meiden toch messcherp aan de aftrap tegen 
wederom een eerste klasse tegenstander. Nadat de 
teleurstelling was verwerkt dat we een andere 
scheidsrechter hadden deze wedstrijd werd de 
tegenstander volledig van de mat gespeeld door onze 
meiden, maar zoals vaker dit seizoen vergaten we onszelf 
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te belonen, maar liepen we desondanks toch met een goed 
gevoel van het veld af met een 0-0 uitslag. 

Na de wedstrijd is het toch gelukt om de scheidsrechter 
van de dag ervoor aan te spreken. Hij heet Lars en zijn 
nummer is gescoord. Later op de dag is er ook nog een 
andere  ‘hunk’ gespot, genaamd Max. Zijn vrienden waren 
zo goed om zijn nummer te geven, dus ook daar zit 
perspectief in.

Daarna was het tijd voor de voorronde van de penalty cup 
waarbij van ieder team 1 speelster doorging naar de finale 
later die dag. Tessa Vloemans nam als beste de penalty’s en 
was de vertegenwoordigster van onze meiden in de finale. 
Daarna gingen we met zijn allen op pad naar een veld op 
1,5 kilometer van de VV Scharn bij de lokale FC Bemelen, 
waar het veld de indruk wekte dat de koeien er vroeg in de 
ochtend nog op hadden gegraasd. Tegen de meiden van de 
VV Scharn was het leuk om te zien dat er van Westervoort 
meer ouders waren dan van de tegenstander. Helaas mocht 
dat niet baten. Na een goede start van de wedstrijd met de 
wind mee en een grote kans voor Dominique, was het in de 
tweede helft andersom en kwamen we onder druk te 
staan. Na een goede actie wist Scharn met een mooi schot 
Juliette te kloppen en wonnen ze met 1-0. Omdat de 
andere wedstrijd ook in 1-0 voor Scharn was geëindigd 
moesten strafschoppen bepalen wie de wedstrijd mocht 
spelen voor de derde plek in de Challenge Cup. Helaas 
wisten we tweemaal de lat te raken en na een penalty 
naast, was het toernooi voor ons afgelopen.

Maar we hadden nog wel ons foto moment tegoed op het 
podium. Daar hebben we laten zien dat we het leukste 
meidenteam waren op het toernooi en dat SC Westervoort 
garant staat voor sfeer, gezelligheid en teamspirit.

We werden door de meegereisde ouders nog getrakteerd 
op vlaai en daarna brak de finale aan van de penalty cup. 
Tessa Vloemans deed het erg goed en na twee goede 
strafschoppen stond ze in de finale. Helaas werd de derde 
gepakt door de keeper en werd ze heel knap tweede. 

Vervolgens begon de reis terug naar Westervoort en sloten 
we een zeer geslaagd toernooi af bij de Mac in Duiven.

We waren in Maastricht niet het beste team qua voetbal, 
maar we hadden wel de beste sfeer en de meeste 
supporters bij ons. We kijken terug op een geweldig 
weekend. Alle ouders en familie die mee zijn geweest, 
bedankt voor jullie support (en de vlaaien natuurlijk). 

En natuurlijk dank aan alle speelsters:
Juliette: super dat je er bij was. Met of zonder pet altijd 
op je post.
Gerlinde en Alisha die niet alleen elkaars positie kunnen 
invullen, maar ook op dezelfde jongens vallen.
Tessa van Laar: net op tijd fit en als laatste vrouw een 
rots in de branding. 
Bo van Rijsewijk: als voorstopper een plaag voor iedere 
spits. 
Fenna: Als linksback lastig voor iedere rechtsbuiten.
Tessa Vloemans: onze diesel op het middenveld.
Romy: als rechtshalf altijd goed in positie.
Trijntje: onze motor op het linkermiddenveld.
Lindi: steeds minder bij stem en vanaf nu bekend van de 
kreet ‘alle ballen op Lindi’.
Luna: onze rechtsvoor die altijd in beweging is en voor 
iedere bal gaat.
Marisa: onze aanwinst in de winterstop die zich vrijspeelt 
met onnavolgbare acties (soms ook voor haar zelf).
Bo Erdhuisen: onze spits die altijd aanspeelbaar is.
Dominique: onze supersnelle rechtsvoor die door de 
tegenstander nooit meer wordt ingehaald als ze de 
mouwen heeft opgestroopt.
Micha: onze alleskunner, op alle posities inzetbaar.
En natuurlijk onze trainsters: 
Bianca: onze moeder Gans en Kelsey en Amanda: onze 
Ganzen in opleiding.
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uitgelicht

Hoe worD IK een 
 scHeIDsrecHter?
Eind februari is bij Sportclub Westervoort gestart 
met de opleiding van nieuwe verenigings-
scheidsrechters. Het is leuk om te zien dat er vier 
jeugdspelers, uit de D1 en MC1, deelnemen. Het 
is mogelijk dat er nog meer spelers aansluiten, 
maar dat is op het moment van schrijven nog 
niet duidelijk.

Heel veel mensen kunnen op een fluitje blazen, hardlopen 
en doelpunten tellen. Dat maakt je echter nog geen goede 
scheidsrechter. Je moet bijvoorbeeld ook weten wanneer je 
wel of niet moet fluiten. Spelregels leren is niet echt 
moeilijk, lastiger is het om ze in een wedstrijd ook goed te 
gebruiken. Dat moet je niet alleen kunnen, maar ook 
durven! Als je naar een wedstrijd kijkt, dan lijkt het vaak 
niet moeilijk om scheidsrechter te zijn. Je hoort vast wel 
eens toeschouwers die opmerkingen maken over de 
scheids. Veel mensen denken dat ze het beter weten en 
kunnen dan die man of vrouw in dat scheidsrechterspak 
wel wurgen. Misschien is dat ook wel zo, maar je kent vast 
het spreekwoord: de beste stuurlui staan aan wal. Als je 
zelf op het veld staat, dan is het niet altijd zo makkelijk. 
Door een opleiding te volgen kun je een goede 
scheidsrechter worden.

Je kunt al een scheidsrechter worden als je twaalf jaar 
bent. Je mag dan een opleiding voor pupillenscheidsrechter 
gaan doen. Zo’n opleiding duurt maar heel kort, vaak een 
avond en een ochtend. Je leert dan over de spelregels voor 
F- en E-spelers, die zeven tegen zeven spelen. Ook leer je 
hoe je slim over het veld kunt lopen en hoe je omgaat met 
spelers, leiders en ouders. Eigenlijk slaagt iedereen voor de 
cursus, want echt moeilijk is het niet. Na afloop krijg je een 
diploma en een badge met het logo van de KNVB, zodat 
iedereen kan zien dat jij een opgeleide KNVB-
scheidsrechter bent. Voor junioren en senioren zijn er 
natuurlijk ook opleidingen. Deze opleidingen worden 
aangepast aan de leeftijdscategorieën, zodat je op het veld 
niet voor verrassingen komt te staan.

Elk jaar worden ongeveer 5000 scheidsrechters opgeleid 
door de KNVB, vooral pupillenscheidsrechters. Helaas 
stoppen er ook veel (oudere) scheidsrechters, zodat het 
totale aantal ongeveer gelijk blijft. Er worden ook 
scheidsrechterscursussen gegeven in het voortgezet 
onderwijs. Daar kun je onder schooltijd een cursus 
juniorscheidsrechter volgen.

Bij Sportclub Westervoort is een scheidsrechterscoördinator 
aangesteld: Marco Bloem. Hij heeft de cursus bij onze 
vereniging opgezet en koppelt scheidsrechters aan 
wedstrijden. Net als bij vele andere voetbalverenigingen is 
er al jaren een tekort aan scheidsrechters. Hierdoor kunnen 
niet alle wedstrijden door de vereniging van een 
scheidsrechter worden voorzien. Door de opleiding en 
begeleiding van nieuwe scheidsrechters hopen we de groep 
verenigingsscheidsrechters te kunnen uitbreiden.

Lijkt het je leuk om uit te vinden of het fluiten van 
wedstrijden bij jou past? Neem dan contact op met 
Marco Bloem via  
scheidsrechters@scwestervoort.nl.

Door: KNVB en Joris
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team in het voetlicht

F2 stelt zIcH voor AAn De 
lezers vAn De BAllenvAnger
De F2 van Sportclub Westervoort is een hecht 
team dat gedurende het seizoen steeds beter 
gaat voetballen. Daar waar wij in de 
najaarscompetitie in de 3e klasse moesten 
vechten om de rode lantaarn niet in ons bezit te 
krijgen, staan wij nu in de voorjaarscompetitie 
(3e klasse) fier bovenaan!

Het team bestaat uit een goede mix van een stevige keeper, 
pure verdedigers met een goede tackle in huis, 
middenvelders met een fluwelen traptechniek of niet 
aflatende inzet, en aanvallers die naast hun nooit 
ophoudende scoringsdrift, soms ook nog oog hebben voor 
hun vrijstaande medespeler. Zo word er bij vlagen leuk 
gecombineerd, maken spelers hun eigen acties, wordt er 

staand: Joost de Boer (trainer/coach), Tygo Diender, Stijn de Wit, Daan van Zelst, Falco Vermaas, Willem Rijzewijk, 
Marijn van Heerebeek (trainer/coach)
zittend: Mik Elings, Menderes Kastrati, Jesper de Boer, Maud Otten.
 
Op de foto ontbreekt Milan Tacke.

“ Een team om trots op te zijn en 
dat er helemaal voor gaat”
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g-teams

stoer verdedigd en is de keeper af en toe niet te passeren. 
Op de trainingen gaat het er soms stevig aan toe. De 
spelers sparen elkaar niet, af en toe lijkt het wel een potje 
vrij worstelen, maar ze troosten elkaar ook weer als er een 
speler is getackeld of een bal hard tegen zijn lichaam heeft 
gehad. Normaliter worden de spelers van achter de 
boarding door hun ouders nauwlettend gevolgd, maar bij 
slecht weer is het ineens verdacht stil langs de lijn, omdat 
de ouders dan gezellig met elkaar de kantine in duiken.  
Dit gezelschap wordt begeleid door de trainers Marijn van 
Heerebeek en Joost de Boer. Zij worden op de 
speelwedstrijden bijgestaan door Dennis Tacke. De trainers 
worden tijdens de wedstrijden regelmatig van koffie 
voorzien door de ouders, hetgeen zeer gewaardeerd wordt.

Al met al een team om trots op te zijn, en wij hopen dat 
we dit seizoen nog veel plezier aan het voetbalspel en 
elkaar gaan beleven, en vooral dat de spelers straks betere 
voetballers zijn geworden. 

De spelers:
Falco Vermaas (K), Daar staat wel wat in de goal!
Jesper de Boer (V), Die kom je niet zomaar voorbij. Eerst 
een schouderduw en dan een tackle.
Maud Otten (V/M),Maud staat haar mannetje wel!
Mik Elings (V), Laat Mik maar lopen (groot 
loopvermogen).
Daan van Zelst (V/M), Helpt de verdediging, maar pikt 
ook vaak zijn goaltje mee.
Milan Tacke (M/A), Fluwelen linkspoot, vrije trappen zijn 
voor Milan!
Willem Rijzewijk (M), Technisch goede speler, scoorde 
onlangs zijn 1e goal!
Tygo Diender (A), Super stoere krijger in het veld tussen 
al die grote gasten…
Menderes Kastrati (M), Wat een strijd en passie! En nog 
een neusje voor goals maken ook!
Stijn de Wit (A), Ras-aanvaller. Strak schot en goede 
individuele actie in huis.

AvonDje 
g-teAms
Op zaterdagavond 23 januari hebben beide 
G-teams bij Wieleman, gezamenlijk met trainers, 
begeleiding, ouders en enkele genodigden, 
 genoten van een avondje pannenkoeken eten. 
 Martijn Wieleman heeft er een fijne feestavond 
van gemaakt, waar, na het eten, ook nog kon 
 worden gekeken naar de wedstrijd Ajax - Vitesse. 

Het was een zeer geslaagde avond.

Door: Willem van Bussel



Tegenstanders, 
scheidsrechter en 

supporters bedanken
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Daphne en wesley van de Brink 
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Broer en zus In 
één elFtAl (D1)
Het komt in de voetballerij wel vaker voor, dat 
broertjes bij elkaar in hetzelfde elftal spelen. Denk 
aan de Koemannetjes, de broertjes de Boer en 
natuurlijk de Grobjes. Maar een broer en zus in één 
elftal, dat is wel een bijzonderheid. 
En laten we dat nu bij sportclub Westervoort in 
huis hebben.

Daphne (13 jaar) en Wesley (11 jaar) van de Brink zijn 
allebei begonnen bij de Champions League, maar hebben 
nooit samen gevoetbald. 
Dit seizoen staan ze echter samen in D1, Daphne als 
rechtsback en Wesley als linksback. Samen zorgen ze 
ervoor, dat er over de zijkanten niks doorheen komt. 

Het mooie is, dat Daphne door de tegenstanders altijd met 
een glimlach wordt bekeken, maar dit is vaak van korte 
duur, als blijkt dat er niemand langskomt. Daphne heeft 
vorig seizoen op uitnodiging van de KNVB mee mogen 
trainen met de meisjes onder 13 jaar regio Oost.

Helaas is ze niet bij de definitieve selectie gekomen, maar 
het was zeker een mooie ervaring. 

Wesley heeft een enorme vechtlust en staat ondanks zijn 
lengte zijn mannetje. Hij houdt wel van een fysiek potje 
voetbal en als het even kan, stormt hij op langs de lijn om 
zich ook met de aanval te bemoeien. 
Ze hebben het dit jaar allebei enorm naar de zin in D1. 
Voor volgend seizoen wordt het lastig om ze bij elkaar te 
houden. Daphne heeft dispensatie om als meisje 1 jaar 
langer mee te spelen. 

Mocht je broer en zus een keer samen willen zien spelen, 
kom dan snel een keer bij D1 kijken. 

Door: André van de Brink 

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

ThermoshirtTrainingssweater

Rugzak

Kleine voetbaltas Trainingspak
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babycorner horoscoop
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steenBoK | 22-12 tot 19-1
Op het familietoernooi tijdens het Pinksterweekend zie je eindelijk weer eens 
allerlei verre familieleden. Je zou ze bijna niet meer herkennen. Op het 
afsluitende feest kom je er achter dat je bij de familie Wanders hebt 
meegedaan. Foutje, bedankt! 

wAterzAK | 20-1 tot 18-2
In deze horoscoop zit het woord ‘Pannenkoek’ verstopt. Heb je het gevonden? 
Stuur dan een appje met ‘Hey pannenkoek!’ naar Maurice Hoveijn. 

vIssen | 19-2 tot 20-3
Je besluit nog even stil te staan bij het overlijden van Johan Cruijff. Maar om 
dat nou te doen terwijl je in de goal staat en er precies op dat moment een 
pingel genomen wordt blijkt niet zo handig. 

rAm | 21-3 tot 19-4
Vlamtosti, bal gehakt, Luuk Praster... Oeps! Je horoscoop is gebaseerd op de 
elementen uit de gastronomie in plaats van astronomie. Irritant! Maar wel 
lekker. 

stIer | 20-4 tot 20-5
Naar een diploma van de scheidsrechterscursus kun je wel fluiten!

tweelIngen | 21-5 tot 20-6
In het Amazonegebied worden elke minuut zo’n 25 voetbalvelden aangelegd. 
Je maakt je echter alleen druk om het niveau van bovenstaande horoscoop. 

KreeFt | 21-6 tot 22-7
Wanneer je mag aanleggen vanaf een meter of 20, blijkt Saturnus in de 
komende periode in de muur te staan. Dat is vervelend! Je schiet echter met 
een krul waar Joey van Zanten jaloers op zou zijn om de planeet heen, zodat 
de bal in de linkerbovenhoek verdwijnt. Wat een goal! Het stadion ontploft! 

leeuw | 23-7 tot 22-8
Tip: In de kelder van het amateurvoetbal staan een kratje bier, een bezem en 
twee blikken met ananasschijven op sap. Kortom, de perfecte ingrediënten 
voor een gezellige pot voetbal op zondag!

mAAgD | 23-8 tot 22-9
De stand van Mars zorgt voor een mindere periode in je voetbalcarrière. Je 
belandt op de bank bij het vierde elftal naast Martijn Meurs. Daar ligt ook een 
Kreeft lekker te dromen. 

weegscHAAl | 23-9 tot 22-10 
Omkoopschandalen in het jeugdvoetbal! Er gaan geruchten dat Jesper de 
Boer uit de F2 is omgekocht met een zakje snoep en een AA’tje. De sterren 
bevestigen noch ontkennen dit. 

scHorpIoen | 23-10 tot 21-11
Wanneer Jupiter in het derde huis komt te staan, draait Mercurius langzaam 
maar zeker naar de overstaande hoek in je horoscoop. Tel daarbij op dat er 
een verdwaalde bal in het gebied van je geestkracht belandt en dan weet je 
vast wel hoe laat het is. 

BoogscHutter | 22-11 tot 21-12
Na een puike pot van Heren 2 gaat Randy van de Rhee een beetje naast zijn 
schoenen lopen. Er hangt daarna een enorme putlucht in het gangetje met de 
kleedkamers. 

Op 23 februari 2016 
is Cas Deckers 
geboren.
Cas is de zoon van 
Rick en Karin 
Deckers en broertje 
van Milan.
Hij woog 3638 gram 
en was 53 cm lang.
Papa Rick voetbalt 
in het 6e elftal.

Op 11 januari 2016 
is Evie Lonneke 
Bisselink geboren, 
dochter van Martijn 
Wieleman en Avra 
Bisselink. Grote zus 
Juul showt trots 
haar zusje. Ze was 
50 cm en ruim  
7 pond.
Martijn voetbalt in 
het derde 
zondagelftal.

Ik ben Jikke Sessink 
en ben geboren op  
5 februari 2016 om 
4.25 uur. Bij mijn 
geboorte woog ik 
3610 gram en was ik 
50 cm lang.
Ik ben het zusje van 
Joep en Dide, mijn 
vader is Ronnie 
Sessink en mijn 
moeder is Ingrid 
Sessink-Alink. Papa 
voetbalt in het derde 
elftal!

Op 5 maart 2016 is 
Ruuben Melle Looijen 
geboren.
Ruuben is de zoon van 
Maarten Looijen en 
Renee de Zeeuw. 
Hij woog 4090 gram 
en was 53 cm lang.
Papa Maarten 
voetbalt in het 3e 
elftal.

Liv Schoonbeek is geboren 
op 2 april 2016 en is de 
dochter van Frank en 
Melanie Schoonbeek. 
Ze weegt 3610 gram en is 
50 cm lang.
Papa Frank is oud-voetballer 
en jeugdtrainer 
van sportclub en voetbalt 
nu in Loo4.



puzzel
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FRANKRIJK
ZWITSERLAND
ENGELAND
DUITSLAND
ALBANIE
ROEMENIE
WALES
PORTUGAL
BELGIE
IERLAND

IJSLAND
OOSTENRIJK
ITALIE
ZWEDEN
TSJECHIE
HONGARIJE
POLEN
SPANJE
RUSLAND

Oplossing humorfoto: Geurt van der Mey

prijspuzzel
Vanaf nu gaat de redactie weer een prijsje vastknopen aan het oplossen van bijgaande puzzel. Stuur de oplossing 
vòòr 18 mei naar de redactie op het e-mail adres: ballenvanger@scwestervoort.nl

De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende Ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde 
van €10, te besteden in onze webshop.

wIn een 

cADeAuBon

vAn € 10



Frank

o
m ongeveer 12.00uur vertrokken we uit 
Westervoort om vervolgens om 12.30uur aan 
te komen bij Stadion Monnikenhuizen. Voor 
ons stonden zeker wel 50 mensen in de rij om 

een los kaartje te kopen. Ja inderdaad, losse verkoop. Geen 
seizoenkaart, clubkaart, combiregeling of nog maar te 
spreken van legitimeren. De kaartjes kostten destijds 3 
gulden, ja echt waar 3 gulden. 50 cent goedkoper dan het 
broodje bal met mayo wat je 2 meter van de pisbakken af 
kon kopen. 
Je moest goed opletten want die “bonnetjes” waren net zo 
klein als een paperclip. Het mooie was wel dat er altijd de 
kleuren op stonden (in streepjes) van het shirt van de 
tegenstander. In dit geval tegen RKC dus geel/groen 
achtige strepen. 

Daar liepen we dan, als kleine jungskes het vak in. We 
stonden helemaal vooraan, vastgevroren met de handen 
aan de hekken in vak BB. Ik weet niet meer wat de uitslag 
was, maar weet nog wel dat de sfeer op een gegeven 
moment wel heel grimmig was (althans dat vond ik). Er 
klonken “verschrikkelijke” spreekkoren over ons heen. 
“Kale schele, homoseksuele” “We willen Houben in een 
kistje” “Theo pak hem terug”. Na afloop van de wedstrijd 
waren er geen rellen en konden de twee politieagenten bij 
de uitgang van het vak gewoon even rustig hun sjekkie 
draaien en een putje koffie drinken. 
Met het vet van het broodje bal aan de jas en de 
indringende geur van urine in de neus fietsten we rustig 
naar huis om daar te genieten van een heerlijk broodje jus 
met een kopje groentesoep. 

Om 19.00u zat je dan met de natte haartjes in de pyjama 
op de bank te kijken naar Studio Sport. Destijds nog 
gepresenteerd door de, toen nog, sympathieke Mart 
Smeets. Helaas werd Vitesse die dag niet uitgezonden, toen 
was het namelijk nog zo dat er voor drie samenvattingen 
werd gekozen door de programmamakers, meestal waren 
dit wedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV. 
De overige 6 wedstrijden waren gewoon niet te zien, 
nergens, ook niet achter een decoder. 
Hoe anders is het nu? Alles, maar dan ook werkelijk alles is 
te zien, als je er maar voor betaalt. Ook de informatie die 
tijdens de wedstrijden gegeven wordt gaat veel verder dan 
voorheen. 
“Dirk Marcellis heeft nog nooit een frikandel gegeten op 
de kermis in Horst”. “Dominic Solanke is net als Navarone 
Foor niet op 18 juni jarig”. “Luuk de Jong scoorde nooit 
tegen RKPSC” .
Dit soort nutteloze opmerkingen komen er in beeld als een 
speler een actie heeft gemaakt. Maar toch kijken we er 
naar en erger nog we betalen er ook nog voor. 
Je kunt de hele zondag door alles wat ook maar iets met 
voetbal te maken heeft, bekijken. Je hoeft dus niet meer op 
de fiets naar het stadion, je kunt gewoon heerlijk op de 
bank met de afstandsbediening in de hand zappen tussen 
alle wedstrijden en vooral luisteren naar voor- en 
nabeschouwingen van minimaal 2 uur met alle overbodige, 
nutteloze informatie van dien.  En als je dan s ’avonds om 
19.00uur met de natte haartjes en de pyjama op de bank 
Studio Sport zit te kijken, ach ja, dan kijk je alles gewoon 
nog een keer. 

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Daar gingen we dan één keer in de twee weken, samen met de jongens 
op de fiets naar Arnhem-Noord. We spraken bij ons thuis af want wij woonden immers het dichtste bij de 
Westervoortse brug. De eerste keer dat ik een wedstrijd van Vitesse live bij mocht wonen was thuis tegen het 
altijd lastige RKC Waalwijk. Ik was niet zo zenuwachtig want ik was natuurlijk al door de wol geverfd. Een tijdje 
daarvoor was ik namelijk al samen met mijn vader en mijn broer naar Feyenoord – MVV geweest. 

Kom IK ’s zonDAgs 
uIt mIjn BeD………..
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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
Marco Hubers Dienstverlening
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
Coockson Brandbeveiliging
Comafin Franchise B.V.
Gaba Makelaars
Heijting Milieu
Jansen Tractoren
KSPB Keukens
KWD
Makro
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
Wyborgh Optiek
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


