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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

Het einde van het seizoen is aangebroken 
en een ieder is aan vakantie toe. De 
redactie wenst heel sportclub dan ook 
een prettige vakantie en een gezonde 
terugkeer op de velden in de loop van 
augustus.
Tevens onze felicitaties aan de 
kampioenen, die sportclub dit seizoen 
rijker is geworden. Helaas is het eerste 
team gedegradeerd, maar we vertrouwen 
erop, dat we volgend seizoen zeker weer 
mee doen om de prijzen en er wellicht 
weer een promotie uitrolt.
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

B
ijkomende moeilijkheid is het feit dat ik deze 
middag naar ons eerste elftal ben wezen 
kijken in Aalten. Daar wisten onze mannen 
niet te ontkomen aan een 

beslissingswedstrijd om rechtstreekse degradatie. 
Winnen ze die dan rest nog de nacompetitie. Verliezen 
betekent terugkeer naar de vierde klasse. Dit gegeven 
stimuleert nou niet echt om eens vrolijk achter de pc te 
gaan zitten. 
Op het moment dat u deze column gaat lezen zijn de 
beslissingen waarschijnlijk al gevallen en hopelijk 
pakt het positief uit! Ik ga zelf volgende week op 
vakantie, waardoor ik de ontwikkelingen allemaal 
van een afstand zal moeten gaan volgen. 
Maar ook de voorzitter appt 
tegenwoordig en als ik goed ben 
voorgelicht, dan werkt dat systeem 
ook in Ierland. Dat land doet 
trouwens in tegenstelling tot 
Nederland wel mee met het 
Europees kampioenschap, 
dus ik ben blij dat we een 
auto gehuurd hebben, 
waardoor we Ierse 
kentekenplaten hebben. En 
als ze ons vragen waar we 
vandaan komen melden we natuurlijk 
trots dat we uit België komen. Want we 
gaan massaal de Belgen steunen heb ik 
gehoord. 

Dit laatste is wel een bijzonder fenomeen. De voetballers 
van Oranje doen niet mee aan een belangrijk toernooi 
en we richten ons ineens op de Belgen, die we daarvoor 
jaren hebben uitgelachen om hun prestaties. Blijkbaar 
moet je vóór iemand zijn. Hoewel: tegen Ajax zijn kan 
ook. Vraag dat maar aan Sjaak Swart en de Grobjes. 
Onze Sportclub-trots is het tweede zaterdagteam, dat 
zowel kampioen werd als de beker won. Daarnaast 
natuurlijk het derde zondagteam. Ook zij werden 

kampioen. 
Het Europees kampioenschap voetbal is voor 
een aantal Sportclubmensen wel reden 
geweest om een toto te organiseren met als 

doel plezier, maar ook extra inkomsten voor 
de clubkas. Dit verdient alle lof. Zo gaan 

we in het najaar ook weer proberen 
geld te verdienen met de Grote 
Clubactie. Want alle extra inkomsten 
zijn welkom! En daarom nog een 
bedankje voor collega-columnist 
Rob, die zijn per ongeluk opgelopen 
contributie-achterstand inmiddels 

heeft ingelost.

Goede vakantie allemaal!!

een column schrijven vind ik op zich niet moeilijk. Maar het grote probleem is elke keer weer 
waar je het nu weer over moet gaan hebben. en dat is ook voor deze Ballenvanger wederom 
lastig. De deadline nadert met rasse schreden en u raadt het al: ik weet eigenlijk nog steeds 
niet goed wat het onderwerp in grote lijnen moet worden. 
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kledingcommissie

Zoals reeds eerder vermeld in de ballenvanger, 
zijn de wedstrijdsokken uit het kledingplan 
gegaan.

Aan het begin van dit seizoen zijn alle teams voor het 
laatst voorzien van nieuwe sokken.
Aan het einde van het seizoen mogen deze sokken bij de 
betreffende speler blijven.
Het blijft echter  een “Club-regel” dat tijdens de 
wedstrijden gespeeld moet worden in het clubtenue zoals 
dat bepaald is door de vereniging. Dat betekent, wat 
sokken betreft, dat gespeeld moet worden in de sokken 
met het SC Westervoort Clublogo.

Het is daarom verstandig, om na te kijken of je het volgende 
seizoen nog met je huidige wedstrijdsokken vooruit kan. Zijn 
je huidige sokken kapot, of wil je een andere maat, dan zijn 
de wedstrijdsokken te koop in de Webshop en/of via de 
KledingCommissie voor €.11,20 per paar. 

weDstrijDsokken met  
sc westervoort-logo

Eens in de 14 dagen (de even weken), is op woensdag 
tussen 18.00 en 20.00 uur de KledingCommissie aanwezig 
in de kantine van Sc Westervoort voor kledingzaken.
Je kan dan diverse artikelen uit de webshop zien, passen en 
bestellen. 
Ook hebben zij altijd de wedstrijdsokken bij zich, zodat je 
ze daar direct kan aanschaffen.

Graag zien we je op één van die woensdagen in de kantine 
van Sc Westervoort.

Namens de KledingCommissie Sc Westervoort
Mirjam Koenen-Berentzen
 

kleding@scwestervoort.nl
www.scwestervoort.nl/basn/webshop
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algemeen

vut-ploeg BeDankt
Hierbij bedank ik de VUT-ploeg voor de fruitmand, die mijn 
vrouw Anneke heeft ontvangen tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis.

Harry Bochoven

DankwoorD  
familie evers
We willen iedereen bedanken voor de steun en 
belangstelling na het overlijden van onze vader Willem 
Evers. 
In het bijzonder Edwin Peters, die namens sportclub 
Westervoort heeft gesproken.
Tevens dank voor alle mooie bloemen, die er waren 
namens de elftallen, commissies en besturen.

Michel, Winanda en Niek
Nicole, Marc en Lieke

ter herinnering  
aan katrien van 
maanen- Basten

Op 2 maart 2016 is Katrien van Maanen- Basten 
overleden. Zij was de moeder van drie kinderen: René, 
die jaren bij Sportclub voetbalde en twee dochters, van 
wie de oudste ook een (kort) voetbalverleden heeft. 
Daarnaast was ze de zus van Remy Basten, die jaren in 
het eerste voetbalde als linksback in de gouden tijd van 
Smit en Messing.
Katrien werd al op jonge leeftijd door haar vader 
meegenomen naar het voetbalveld aan de 
Hamersestraat, de beroemde Ponderosa. Zo werd ze 
besmet met het virus dat Sportclub Westervoort heet.
Ze was zeer betrokken bij de club; ze was in de jaren 
’70 één van de oprichters van de Supportersvereniging, 
samen met Hent Siebenheller en Jan Bremer. Ze bezocht 
samen met de Kraai alle wedstrijden van het eerste, 
zowel uit en thuis. Legendarisch is het verhaal dat ze 
gewapend met paraplu de draad over klom om de 
oneerlijke grensrechter van de tegenstander een lesje te 
leren of om haar broer bij te staan als die aangepakt 
werd. Nu zou ze daarna niet meer op het veld mogen 
komen; toen ging het er wat anders aan toe.
Toen Katrien 75 werd, stopte ze met naar het voetbal 
gaan. Een tijd daarna werd ze ziek en verhuisde ze 
noodgedwongen via het ziekenhuis naar een 
verzorgingshuis in Didam, waardoor ze uit het 
Westervoortse straatbeeld verdween. 
Met haar overlijden verliest Westervoort en Sportclub in 
het bijzonder weer een boegbeeld, zoals haar zoon 
René het in de toespraak bij haar crematie noemde. We 
kunnen dit als bestuur alleen maar beamen.
We wensen de familie alle sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.
En Katrien: bedankt voor alles wat je voor de club 
gedaan hebt. Het ga je goed…..

Namens het hoofdbestuur van Sportclub Westervoort,
John Kemper, voorzitter

cluBhuiscommissie

Met ingang van 1 juli 2016 is er een nieuwe 
Clubhuiscommissie, die vanaf dat moment 
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van 
het clubhuis. 

De nieuwe Clubhuiscommissie bestaat uit de volgende 
leden: Harry Wanders (voorzitter), Rob van de Veen 
(penningmeester), Jan van den Brink (inkoop), Fred van 
Huet (inroosteren), Hans Thijssen (ondersteuning inkoop en 
inroosteren), Willem Kock (lid), Aafke Kemper (lid), Eva 
Kemper (lid), Laura Matser (lid), Hein Smink (lid), Theo 
Weijers (tijdelijk secretaris). 

Op 20 mei heeft er een kennismakingsbijeenkomst 
plaatsgevonden tussen de nieuwe clubhuiscommissie en de 
huidige vrijwilligers.
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van het hoofdbestuur

BeleiD inzake Betaling 
contriButie
 
Vastgesteld 14 april 2016

ieder (speelgerechtigd) lid van Sportclub 
Westervoort is verplicht om zijn/haar contributie 
te voldoen. De hoogte van de contributies wordt 
vastgesteld in de Algemene ledenvergadering.

Een lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt 
telkens met een jaar verlengd.
•  Indien opzegging vanaf 1 september tot 1 januari, dan is 

tot 1 januari van dat seizoen contributie verschuldigd;
•  Indien opzegging vanaf 1 januari tot 1 juli, dan is tot 

1 juli van dat seizoen contributie verschuldigd.

Betalingswijze
Leden moeten een machtiging afgeven ten behoeve van 
automatische incasso. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor 
het juiste contributiebedrag (contributieverhoging, leeftijd).

Hoe te handelen in geval van achterstand in de 
contributieverplichting:
•  Bij 4 maanden betalingsachterstand: het betreffende lid 

wordt door een vertegenwoordiging van het 
hoofdbestuur op de hoogte gebracht* dat het lid niet 
meer speel- en trainingsgerechtigd is. Indien het lid een 
spelerspas heeft zal deze worden ingenomen. Het 
betreffende kader wordt op de hoogte gebracht, zodat er 
op wordt toegezien dat het lid inderdaad niet traint en/
of wedstrijden voetbalt. 
Het lid is weer spelgerechtigd zodra de achterstallige 
contributie is voldaan. Het betreffende kader zal ook hier 
van op de hoogte worden gebracht.

*Selectiespelers worden bij betalingsachterstand door de 
trainer en/of leider op de hoogte gebracht; overige leden 
door de penningmeester.
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papierinzameling

Regeling inzake de gezamenlijke 
papierinzameling, die sportclub met AVW 
heeft. Het is kennelijk bij te veel leden nog 
niet duidelijk wat de constructie en de 
verdeelsleutel is.

Indien het papier aan de straat gezet wordt en door 
AVW opgehaald wordt, is de opbrengst volledig 
voor AVW.
Als het papier in de gezamenlijke papiercontainer 
gedeponeerd wordt dan is 1/3 van de opbrengst 
voor Sportclub en 2/3 voor AVW (de verdeelsleutel is 
helaas in het verleden bepaald op basis van 
historische opbrengsten). 

Dus als u wilt dat de opbrengst voor sportclub zo 
hoog mogelijk is, steun dan de club door het papier 
in de containers op de parkeerplaats bij AVW te 
deponeren.

Sportclub Westervoort is hiermee gebaat en 
dankt u hartelijk voor uw steun.

Advertentie

Hoe te handelen in geval van herhaaldelijk 
 storneren: 
• Na 3 storneringen: uitsluiting van één wedstrijd.
•  Vervolgens na iedere volgende stornering: uitsluiting van 

twee wedstrijden. Het betreffende kader zal hiervan op 
de hoogte worden gebracht.

•  Indien na 1 jaar na de laatste stornering geen andere 
stornering meer heeft plaatsgevonden, is het saldo  
weer 0.

Hoe te handelen in geval van langdurige  
(vanaf 3 maanden) blessure: 
•  Indien een lid een langdurige blessure heeft, is het 

toegestaan het lidmaatschap (tijdelijk) om te zetten naar 
werkend lid (met stemrecht). 

•  Indien een lid in verband met een langdurige blessure 
het lidmaatschap stopzet en na herstel weer lid wil 
worden zal, naast het verschuldigde inschrijfgeld, € 25 
extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het betreffende kader geeft hiervan melding bij de 
contributieadministratie.
•  Bij langdurige blessure kan te allen tijde contact worden 

opgenomen met het bestuur bestuur@scwestervoort.nl. 
Het bestuur heeft de bevoegdheid om in individuele 
gevallen af te wijken van bovenstaande afspraken (bijv. 
zwangerschap). Deze individuele gevallen zullen worden 
besproken in de bestuursvergadering en eventueel kan 
een coulance regeling worden afgesproken.

Indien een (voormalig) lid een verzoek indient tot 
overschrijving naar een andere vereniging, zal het bestuur 
pas goedkeuring verlenen indien alle verschuldigde 
contributie is voldaan.
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uitgelicht

sportcluB westervoort is 
supporter van schoon
We hebben schoon genoeg van al dat zwerfafval op ons sportpark. Het is tijd om schoon schip te maken 
door te voorkomen dat afval op de grond wordt achtergelaten. Daarom heeft Sportclub Westervoort 
besloten om een echte Supporter van Schoon te worden. Nieuwe bezems vegen schoon, dus we moeten 
ervoor zorgen dat ook in de toekomst aandacht blijft voor een schoon sportpark. Als een brand zo schoon. 
Zo schoon als zilver!

Zaterdag 19 maart was de 14e editie van de Landelijke 
Opschoondag. Op deze dag kwamen meer dan 100.000 
Nederlanders in actie voor een schone buurt. Ook de grote 
verenigingen van Westervoort omarmen een leefomgeving 
zonder zwerfafval. Daarom is op zaterdag 2 april een 
convenant ondertekend tussen de gemeente Westervoort, 
AVW´66, TVW´74 en Sportclub Westervoort. Het vormde de 
start van een tweejarige pilot met als doel in inzamelen 
van flesjes, blikjes en pakjes, en het voorkomen en 
opruimen van zwerfafval. 

De drie verenigingen zullen ieder maandelijks een deel van 
de straten rondom hun complex opschonen. De gemeente 
heeft daarvoor een aantal middelen in bruikleen gegeven, 
zoals knijpers, emmers, handschoenen en een karretje. Als 
de verenigingen het goed aanpakken staat er een beloning 
van de gemeente tegenover. Daarnaast starten de clubs 
met het gescheiden inzamelen van afval. Daarvoor zijn een 
aantal speciale containers door de gemeente beschikbaar 
gesteld. “Mooi oranje is niet lelijk”, zal je gedacht hebben 
toen je de felgekleurde containers voor het eerst zag 
afsteken tegen het grasgroen en baksteenrood op 
sportpark Naederhuyse. Desalniettemin scheelt het initiatief 
niet alleen afvalkosten, maar draagt het ook bij aan een 
beter milieu voor ons allemaal.

De meiden van de MD1 hebben samen met een aantal 
ouders het goede voorbeeld gegeven en het zwerfafval 
langs de Brouwerslaan en de IJsseldijk in zakken 
verzameld. Zij werden begeleid door Bart Hetterscheit en 
Rob Polman van de VUT-ploeg, die hebben aangeboden de 

komende periode als vaste begeleiders op te willen treden. 
De eerste ronde leverde maar liefst zes zakken met afval 
op. Voor de meiden stond een welverdiend frietje klaar om 
de officiële start van de pilot glans bij te zetten.

Wil je meer weten over het initiatief, check dan de 
actiepagina van Westervoort bij Supporter van Schoon: 
westervoort.supportervanschoon.nl

Waarom is zwerfafval eigenlijk zo slecht? Buiten het feit, 
dat zwerfafval afbreuk doet aan het uitzicht is het ook nog 
eens erg slecht voor de natuur. Afval verontreinigt de grond 
en het grondwater. Wist je dat een bananenschil pas na 
één jaar is afgebroken door de natuur? En kauwgom pas 
na twintig jaar! Waarom zou je kauwgom, blikjes en ander 
afval niet gewoon in de vuilnisbak gooien? Heb je het 
aantal vuilnisbakken op onze accommodatie al eens 
geteld? Dat zijn er veel hè!

Dus… met hetzelfde gemak, gooi je het in de 
afvalbak!

Komende maanden zullen worden gebruikt om de 
afvalscheiding zo goed mogelijk op poten te zetten. Als 
mensen ideeën hebben of mee willen werken kunnen ze 
zich wenden tot Willy Messing of John Kemper. 

Door: Joris en John Kemper



Blikvanger
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niek huuskes

Niek, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog 
niet kent!
Ik ben Niek Huuskes, geboren te Westervoort op 24 
november 1997. Mijn ouders heten Eddy en Anny. Ik heb 
twee broers, Tim van 20 en Ted van 15, en een zusje van 11 
die Sjuul heet.

Ik voetbal op dit moment in de A2 van Westervoort. Dit is 
het laatste jaar als junior. Ik ben derdejaars A-speler en 
aankomend seizoen ga ik over naar de senioren. Hiervoor 
speelde ik in de F2, E6, E4, D3, D2, C3 en de B2.

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Ik ben bij Sportclub Westervoort terecht gekomen via 
vrienden uit m’n klas. Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht 
om bij die andere club uit Westervoort te gaan voetballen. 
Inmiddels ben ik tien jaar lid van de vereniging, maar ik 
ben pas sinds 2012 betrokken bij een team als vrijwilliger.

De afgelopen jaren heb ik vooral met een goede vriend van 
mij samengewerkt: Damian Jager. We zijn in 2012 
begonnen als trainers van de F5, daarna de F3 en nog een 
keer de F5. Vervolgens trainden we de E2. Dat waren leuke 
jaren. Ik wilde graag een nieuwe uitdaging met andere 
mensen, dus op dit moment ben ik samen met Rob Stevens 
en Maurice Smits trainer van de E1. Met dat team hebben 
we het dit seizoen hartstikke goed gedaan. We zijn op een 
mooie plek in de hoofdklasse geëindigd. Volgend seizoen 
ga ik samen met Rob de D1 trainen. Daarnaast ben ik 
samen met de leden van de toernooicommissie bezig om 
alle toernooien bij Sportclub goed te organiseren.

De afgelopen tien jaar bij de club zijn niet zonder 
problemen verlopen. In het jaar dat ik in de D2 zou komen 
heb ik in de zomervakantie een ongeluk gehad met een 
glazen deur waar ik doorheen ben gevallen. Toen heb ik 
dat seizoen bijna niet kunnen voetballen en dat was heel 

moeilijk voor me. Voor de rest heb ik het elk jaar bij elk 
team naar mijn zin gehad, met alleen maar leuke 
teamgenoten die nu gewoon vrienden zijn geworden.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Mijn leukste herinnering zijn de kampioenschappen van mij 
in de E4 met Rick Smink en Daisy Gorel als trainers. Tijdens 
de kampioenswedstrijd kwam mijn buurman voor het eerst 
bij mij kijken en toen scoorde ik een eigen doelpunt. Daar 
word ik nog vaak door hem aan herinnerd. Het 
kampioenschap in de A2 vorig jaar was ook een succes. 
Twintig minuten voor het einde van de kampioenswedstrijd 
stonden we met 2-4 achter, maar dankzij Niels Vink die in 
totaal vijf keer scoorde wonnen we nog met 6-4 van DVV 
en was het kampioenschap binnen. Ook het 
kampioenschap van het eerste elftal vorig jaar was een 
hoogtepunt. Wat een feest was dat op het sportpark! Het 
was er fantastisch!

Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub is mijn tweede thuis. Ik ben er wekelijks en het 
geeft mij gezelligheid met de mensen die ik ken binnen de 
club. Iedereen is altijd vriendelijk.

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Haha, leuk dat je deze vraag stelt! Ik kan er wel een beetje 
om lachen. Volgens sommigen ben ik over een paar jaar de 
jeugdvoorzitter. En volgens anderen – vooral Hugo 
Overgoor en Rick Smink – ben ik in de toekomst ook nog 
de voorzitter van de club! Haha! Ik zou zelf nog niet weten 
wat ik nog kan en wil gaan doen binnen de club de 
komende jaren.

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Nee, ik ben hartstikke tevreden met hoe het gaat binnen de 
club.
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Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Alle vrijwilligers die doordeweeks, zaterdag en zondag 
achter de bar en in de commissiekamer zitten. En de ouders 
van de kinderen die er toch mede voor zorgen dat de 
kinderen kunnen voetballen door ze naar uitwedstrijden te 
rijden en natuurlijk hun shirtjes te wassen.

“Sportclub is mijn tweede thuis”

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
“ Oh SCW, wat je met me doet,
Trots ben ik in voor- en tegenspoed, whohohohoho
Geen AVW of DVV, Westervoort de beste van het land “

Door: Niek en Joris
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zaterdag 2 

Kent u het spreekwoord: broederschap brengt 
weer haver in de kast? Nee? ik ook niet. Maar 
het klinkt wel lekker en na het lezen van dit 
stukje krijgt het ook nog inhoud. We zijn door de 
redactie gevraagd wat over ons succesvolle 
seizoen te dichten en een pakkende titel hoort 
daar natuurlijk bij. 

We beginnen het epistel bij de start van het initiatief van 
dit zaterdagteam in 1997. In de beginjaren werd al een 
titel in de wacht gesleept en de kracht van dat team zat 
hem in kameraadschap. Een aantal had zelfs een 
bloedband. Neem de broeders Arno en Ronald, Rinke en 
Jorne maar ook Erwin en Kimball. Nu, zo’n kleine 20 jaar 
verder is het team erg veranderd en gelukkig ook verjongd. 
Het gevoel dat er toen was, is er nu weer. Onoverwinnelijk 

Kampioenschap van zaterdag 2 van dit seizoen

BroeDerschap Brengt weer 
haver in De kast

door kameraadschap. En ook dit seizoen hebben we veel 
broeders in het team. Naast Stefan en Jeroen, hebben we 
Bas en Jos, Mareno en Marciano en Joren en Jasper. 
Gelukkig neemt niet iedereen zijn broer mee naar het 
voetbalveld maar met deze helden in en rond het veld 
blijken we schier onverslaanbaar te zijn. 

Het seizoen zelf was niet erg spannend. Al voor de 
winterstop werd de eerste plek met een grote voorsprong 
bezet. De serie lastigere tegenstanders na de pauze werden 
stuk voor stuk opzij gezet en de titel werd een kwestie van 
aftellen. De uitnodigingen voor het kampioensfeest werden 
voor de uitwedstrijd van VVG verstuurd, maar helaas 
brachten de 100en toegestroomde supporters ons in 
verlegenheid en werd niet de benodigde winst behaald. 
Het feest erna werd er niet minder om overigens. De 
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dinsdag erop was het dan toch zover omdat de nummer 2 
(Sc Westervoort 3) gelijk speelde tegen de nummer 3. En 
dat was weer een klein feestje waardig. De rondrit met de 
platte kar van Van Essen was 2 weken later, omdat eerst 
Achilles nog verslagen moest worden om in de finale van 
de beker te komen (weer klein feestje). Het dorp 
Westervoort heeft het geweten dat zaterdag 2 kampioen 
werd. Luid toeterend gedurende een tocht van circa 3 uur 
werd van Sportclub naar stamkroeg Het Witte Peerd 
gereden en visa versa. Het kostte een geluidsbox maar ook 
dat mocht de pret niet drukken. Mocht u die zaterdag niet 
in of rond het dorp zijn geweest dan nog is de kans klein 
dat u niet wist dat Westervoort zaterdag 2 kampioen was 
geworden. De Facebook pagina wordt door meer dan 
2.500 volgers bekeken, maar ook De Gelderlander maakte 
in Sprietjes melding van het succes. Volgens sommige 
volgers bestond het idee dat we gezien de vele 
dronkenmanfoto’s elke week kampioen werden, maar als je 

zo’n leuk team hebt, grijp je alles aan om een feestje te 
bouwen. Na het behalen van het kampioenschap moesten 
we ons nog een keer opladen. Het eliteteam van SCH stond 
ons op te wachten in de bekerfinale. Het gezellige samenzijn 
eindigde in een afgetekende 4-0 overwinning en de dubbel 
was een feit! En weer werd er een feestje gebouwd. 

Resteert mij nog een dankwoord uit te brengen aan Theo 
Messing. Een fijne man die ons graag fluit en ook niet te 
beroerd is om mee te feesten. En ook de supporters die ons 
overal heen volgden en het feest vaak compleet maakten. 
En als laatste hulde voor ons team dat een goede mix is van 
werkpaarden en paradepaardjes en, nu de smaak van haver 
is geproefd, staat te popelen om het nieuwe seizoen in te 
gaan. Eens zien of we Bob dan weer aan het scoren 
krijgen...

Door: Stefan Hermsen

Advertentie
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column

familie
Hein en Stan. Of Stein en Han, dat maakt voor de rest van dit verhaal eigenlijk niet uit. edwin, 
Remco, Bas of Jos, Geurt en Ferry maar ook iris en Marieke of eef en Aaf.., ze zijn allemaal 
familie. Net als die andere ongeveer 800 familieleden; hoeveel het er precies zijn weten Papa 
John en Moeder Theresa niet eens meer. Allemaal zoons, dochters, broers, zussen, neven, 
nichten, ooms of tantes? Welnee, maar wel verwanten. Bloed? Nee, Ziels! Van welke familie? 
De familie BlAUW - WiT!

h
et is een plezierige club en er wordt altijd 
gezocht naar een reden voor een familiefeestje. 
Gezelligheid met een glaasje bier of wijn en 
met een frietje als familiediner. De familieband 

is hecht; bij mooi weer begroet men elkaar in groten getale 
hartelijk op het terras voor het ouderlijk huis. De 
familiereünie in 2012 was dan ook een ongekend 

aangenaam succes en jaarlijks komt de stam op 
Nieuwjaarsdag samen, voor een gemoedelijke en prettige 
BesteMensen/ BesteWensen- bijeenkomst. Biertje, 
borreltje, bitterbal; kortom: leuk! De dochters/zussen/
nichten/tantes hebben recent zelfs buiten hun 
geboortedorp (in Manhattan maar wel die in Arnhem, red.) 
een prestigieuze feestavond georganiseerd, om de 
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familienaam en -eer ook buiten de dorpsgrens hoog te 
houden. Op de onlangs gehouden feestelijke 
Vrijwilligersavond werd de Familieman van het Jaar 
gekozen. Onder het genot van een drankje, een stukje 
worst en een stukje muziek.

Bovenstaande (familie)foto is gemaakt tijdens zo een 
familiehappening. Op 1e Pinksterdag werd het fijne 
Familietoernooi gehouden. Ondanks het herfstachtige weer, 
trok een groot deel van de blauwwitte dynastie er op uit en 
de kicksen aan.  Zo niet Hein en Stan. Zij staan tegen de 
muur van het Kantineplein waarop de hele dag een flauw 
zonnetje heeft geschenen, dus dat scheelt toch een paar 
graden. ‘Balletje trappen, biertje happen’ is het credo dat in 
het familiewapen staat gegrift. Maar kun je zelf niet 
meedoen, dan kom je toch op zijn minst aan de helft 
gehoor geven. Het glas van Stan heeft een gouden randje; 
hij speelt later die week nog om promotie naar de 
Hoofdklasse.
Het gekke nichtje probeert tevergeefs weg te duiken voor 
de fotograaf.

Voor de thuisblijvers die vanwege familieomstandigheden 
hierbij niet aanwezig konden zijn, vindt op 26 mei de jofele 
SeizoensAfsluiting  plaats. In de kantine wordt dan de 
zomerstop behaaglijk ingeluid.
En heb je, omdat je familieziek was, dit allemaal moeten 
missen, dan doe je op 29 mei gewoon mee met het 
plezante Onderling Toernooi. Ook hier staat ‘Gezelligheid’ 
met gouden letters hoog in het vaandel geborduurd.

Tijdens al dit feestgedruis, wordt er ook serieus gevoetbald 
door een paar neven en ooms. Ze spelen nog om 
degradatie uit de 3e klasse KNVB te voorkomen. Het zijn 
de zwarte schapen van de familie, die heb je er altijd bij. 
Een klein familiedrama. Maar dat mag de pret niet 
drukken…

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop
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sc westervoort 3

inmiddels is dit elftal voor het zevende jaar bij 
elkaar. in deze periode zijn we vanaf de zesde 
klasse naar de derde klasse gegaan. We 
begonnen dit seizoen voor de derde keer op dit 
niveau. De voorgaande jaren waren we ergens in 
de middenmoot geëindigd en eerlijk gezegd was 
dat ook mijn verwachting van dit jaar. 

De eerste wedstrijd speelden we uit tegen de Bataven 
(latere degradant) en het seizoen begon niet zoals 
gewenst. Ronnie Sessink, onze keeper, moest meedoen met 
het 1e elftal en we verspeelden daar onze eerste 2 punten. 
In de wedstrijd erna tegen BVC’12 (winnaar eerste periode) 
verloren we met 2-4. Het was een redelijk gelijk opgaande 
wedstrijd tegen een leuke en goede tegenstander. Uit bij FC 
Jeugd werd er voor het eerst gewonnen. Al hadden we bij 
rust ook ruim achter kunnen staan. Maar dit gebeurde niet 
en bij een 1-3 stand gingen de kopjes bij FC Jeugd hangen 
en wonnen we daar met 2-6. 
De volgende 5 wedstrijden werden met wisselend succes 
afgesloten. We wonnen enigszins geflatteerd van Orion 
(Paul beweert nog altijd dat hij zo’n oorlog heeft gemaakt 
in die wedstrijd, dat daardoor de wedstrijd is gekanteld in 
ons voordeel. Ik was er niet bij en kan het dus niet 
beamen) en we verloren uit bij WAVV 2.
Na 8 wedstrijden (1e periode) stonden we op een keurige 
zesde plaats met 11 punten uit 8 wedstrijden, 10 punten 
achter de koploper BVC’12.

Op 8 november 2015 startte voor ons team de tweede 
periode tegen Elistha 2. Deze wedstrijd werd met 7-3 
gewonnen en dit bleek een opmaat voor een geweldige 
periode. We wonnen de zes daarop volgende wedstrijden 
ook en werden zo, nogal onverwacht, winnaar van de 
tweede periode. Door deze geweldige reeks kropen we 
naar de tweede plek op de ranglijst. Met boven ons WAVV 
en een punt onder ons DVC’26. BVC’12, winnaar van de 
eerste periode, had een iets mindere reeks (4 punten uit 7 
wedstrijden) en stond nu ruim achter ons. 

sc westervoort 3:  
seizoen 2015-2016

Op 13 maart speelden we onze eerste wedstrijd van de 
derde periode tegen RKHVV. Daar werd gelijkgespeeld en 
met dat punt mochten we heel tevreden zijn. WAVV won 
haar wedstrijd ruim met 9-0 tegen MVR en liep dus uit op 
ons. De week erna kwam WAVV op bezoek op ons mooie 
sportpark. Ze kwamen nogal opgefokt over, maar wij lieten 
ons niet gek maken en wonnen zeer verdiend met 4-1. De 
titelstrijd (zeg ik dat nu echt???) was weer helemaal open. 
We stonden drie punten voor op WAVV, met een wedstrijd 
meer gespeeld. We begonnen heel stiekem toch een beetje 
te geloven in het kampioenschap. Al beweerde de trainer 
dat we ook nog een beetje naar beneden moesten kijken. 
Met ons hoofd enigszins in de wolken gingen we op 
bezoek bij laagvlieger Elistha 2. We kregen voor rust al het 
deksel op de neus en stonden bij rust met 2-0 achter. Ook 
in het vervolg hebben we dit niet meer kunnen ombuigen 
in deze dramatische wedstrijd en we stonden weer met 
beide benen op de grond. WAVV speelde die dag uit tegen 
RKHVV en na de wedstrijd hebben we voor de formaliteit 
toch even gebeld naar Huissen en wat bleek……WAVV 
had met 3-1 verloren. Dus de titelstrijd was nog steeds 
open…..

De rest van de weken bleven we beiden onze wedstrijden 
winnen.
Op zaterdag 7 mei stond onze laatste wedstrijd op het 
programma en ook de wedstrijd van WAVV was naar 
zaterdagavond verplaatst i.v.m. de Giro. 
Wij hadden de eer om naar BVC’12 te gaan en aangezien 
de Waalbrug was afgesloten, kwamen we na een uur rijden 
aan in het mooie Beek-Ubbergen. Daar werden we 
ontvangen op een troosteloos en volledig verlaten 
sportpark. De scheidsrechter had haast en wilde per sé om 
17.45 uur beginnen. We begonnen zeer gespannen aan de 
wedstrijd en na een bal op de paal en lat en een geweldige 
redding van Ronnie kwamen we langzaamaan iets beter in 
de wedstrijd en kregen we wat kansjes. In de rust werd er 
contact gezocht met onze verslaggever op locatie in Elst 
(Elistha-WAVV) Wiecher Gorel (vader van Mitchell) Hij zou 
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ons op de hoogte houden over de gang van zaken bij die 
wedstrijd. Maar aangezien we niets hoorden legden we 
maar contact met hem. Hij had ruzie met de toegangscode 
van de telefoon van zijn vrouw en gaf aan dat we hem 
maar moesten bellen. Hij vertelde dat WAVV terecht met 
0-1 voorstond en door de gelijke stand bij ons waren zij op 
dat moment virtueel kampioen. Bij een gelijke stand op de 
ranglijst zou een beslissingswedstrijd de kampioen aan 
moeten wijzen. De jongens gaven in de rust aan niet op de 
hoogte gebracht te willen worden van de stand bij WAVV. 
Eerst zelf maar eens winnen. Het keerpunt in de tweede 
helft was een vrije trap van JanHein. Hij trapte de bal van 
een meter of 30 op goal en met enige hulp van de keeper 
scoorde hij zijn 47e goal van het seizoen (inclusief een 
penalty uit de penaltyserie in de beker, andere jongens 
tellen die goals niet, maar hij wel!) Vervolgens maakte hij 
ook nog de 48e en 49e goal van het seizoen. Klasse 
gedaan jongen! 
Toen we tijdens de tweede helft de voorsprong dus hadden 
uitgebreid kregen we via Robin Leemans (hij had een 
festival in Utrecht) te horen dat WAVV inmiddels met 2-1 
achter stond. Hij had Wiecher gebeld en toen wij hem 
belden om dit te checken, bleek dit inderdaad te kloppen. 
Op dat moment waren wij weer virtueel kampioen. 
Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met 1-4 en bleek 
WAVV inmiddels met 3-2 achter te staan (tegen de 
verhouding in). We schrokken nog even toen Wiecher zei, 
dat ERICA voor stond. Maar uiteindelijk bleek hij toch bij 
Elistha in Elst te staan en de goede wedstrijd te bekijken. 
Na 20 spannende minuten kwam het verlossende 
fluitsignaal…….WAVV had met 3-2 verloren en we waren 
KAMPIOEN!! 

De terugkomst bij Sportclub was erg leuk. We werden door 
veel mensen ontvangen en hebben genoten van de kannen 
bier die ons door de club zijn geschonken. Daarna hebben 
we het feestje voortgezet in Arnhem!
Ik wil dit moment gebruiken om mijn dank en waardering 
uit te spreken aan de spelers uit het derde elftal. We zijn 
een kwalitatief sterk team, maar ook een groep jongens die 
het erg gezellig met elkaar hebben en iedere donderdag 
fanatiek (meestal met een grote groep) trainen. Ik denk dat 
dit de kracht is van dit elftal. Dus Ronnie, Robbin, Irghin 
(aanvoerder), Jeroen, Maarten, Martijn van Betuw, Martijn 
Wieleman (helaas veel geblesseerd geweest), Marc (ook 
veel geblesseerd geweest), Gerco (traint vaak mee en is op 
oproepbasis beschikbaar, al bleek daar de eerste maanden 
van het seizoen weinig van, haha), Michiel (inmiddels 
gestopt wegens aanhoudend blessureleed), Tim, Bob, Joy, 
Rene, Jorn, JanHein, Paul, Mitchell en Robin Leemans 
hartstikke bedankt en hopelijk volgend jaar weer zo’n 
succesvol seizoen. Ook dan zullen er weer enkele jongens 
ons elftal komen versterken en zo blijven we een elftal 
waar jongens graag in komen of blijven voetballen en daar 
ben ik trots op.

Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken (is altijd 
gevaarlijk omdat je mensen zou kunnen vergeten) We zijn 
een team waarvan in het verleden (en nog steeds) veel 
jongens mee hebben gedaan bij andere elftallen om hen 
uit de brand te helpen. We zijn dit jaar ook erg vaak 
geholpen door andere teams. (met name het vierde en 
vijfde elftal) Dank daarvoor. Met name Ruud Ellermeijer en 
Tim van Guilik hebben dit seizoen meerdere keren met ons 
meegedaan! Klasse mannen! 
Ik hoop dat we de komende jaren een sfeer houden binnen 
Sportclub waarin we klaar blijven staan voor elkaar!

Door: Ronny ten Brinke, 
Trainer/leider sc Westervoort 3

sc westervoort 3
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historie

interview met peter smit

Peter Smit is volgens eigen zeggen iemand die niet stil in 
een hoekje gaat zitten, maar duidelijk aanwezig is. Hij heeft 
een eigen mening en laat die ook horen. Andere zelf 
genoemde karaktereigenschappen zijn eerlijkheid, 
vasthoudendheid en standvastigheid, terwijl hij (weer 
volgens eigen zeggen) soms wat eigenwijs is. Zelfkennis en 
bescheidenheid zijn volgens de redactie zeker ook 
eigenschappen die op hem van toepassing zijn.
Zijn carrière bij Sportclub begon al op 10-jarige leeftijd in 
een wedstrijd tegen Giesbeek, hoewel je toen eigenlijk pas 
met 12 jaar officieel lid kon worden en in 
competitieverband uit mocht komen. Peter heeft zijn hele 
voetballoopbaan als speler bij Sportclub doorgebracht en is 
ook na afloop van zijn carrière actief gebleven, eerst als 
trainer bij diverse clubs en momenteel al 7-8 jaar als lid van 

Ook in dit interview staat weer een oudgediende 
centraal, namelijk Peter Smit. Hij is inmiddels 67 
jaar en trotse vader van 2 dochters en opa van 5 
kleinkinderen. Bovendien is hij al 55 jaar lid van 
Sportclub!

de VUT-ploeg van Sportclub. Bovendien is hij nu namens 
Sportclub contactpersoon voor de verhuur van hangtafels.

Tijdens zijn voetballoopbaan heeft hij op 17-jarige leeftijd 
zijn debuut in het 1e gemaakt als spits. Peter heeft 
uiteindelijk tot zijn 35e in het eerste gespeeld, tijdens het 
laatste deel van zijn carrière als laatste man onder trainer 
Clemens Westerhof (een geweldige trainer volgens Peter). 
Daarbij heeft hij als kampioen van de onderafdeling de 
promotie naar de 4e klasse en als kampioen van de 4e 
klasse de promotie naar de 3e klasse meegemaakt. Logisch 
dat hij dat als hoogtepunten van zijn lidmaatschap van 
Sportclub beschouwt! Helemaal als je bedenkt dat 
Westervoort in die tijd nog maar zo’n 4000 inwoners had.
Op zijn 17e is hij ook trainer geworden van een jeugdelftal, 
daarom is het niet verwonderlijk dat hij na afloop van zijn 
eigen voetballoopbaan verder als trainer aan de slag is 
gegaan. Eerst bij Sportclub als trainer van het 2e, daarna is 
hij naar Presikhaaf gegaan waar hij met het 1e elftal 
kampioen is geworden. Ondertussen had hij ook zijn 
trainersdiploma gehaald. Zijn trainersloopbaan vervolgde 
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hij daarna bij Loo, waar hij 2,5 jaar bleef en het 1e trainde. 
De volgende tussenstop was bij Carvium, waar hij 1 
seizoen gebleven is. Tenslotte keerde hij terug naar 
Sportclub en heeft daar nog 3 seizoenen het 2e elftal 
getraind, waarmee hij in het seizoen 1999-2000 ook 
kampioen geworden is! Toen hij 50 werd is hij gestopt, 
maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan: op 
60-jarige leeftijd werd hem gevraagd of hij een E-team 
wilde trainen en dat heeft hij ook 2 jaar gedaan. Eigenlijk 
wilde hij wat oudere jeugd trainen, maar daarvoor werd hij 
niet gevraagd en uiteindelijk is hij met 62 gestopt. Hij 
bekijkt nu regelmatig de wedstrijden van zijn kleinzoon die 
natuurlijk ook bij Sportclub speelt.

Tegenslagen heeft Peter Smit ook gekend, waarbij een 
ongeluk in Arnhem zijn leven deels bepaald heeft. Tijdens 
een Koninginnedag, toen hij nog 39 was, werd hij samen 
met een vriend door een auto geschept. Zijn vriend had een 
hersenschudding, Peter hield daar een schedelbasisfractuur 
aan over en tenslotte afasie: dat is hersenletsel waarbij het 
begrijpen en het zich uitdrukken in taal problemen 
oplevert. Hij heeft toen thuis logopedie en therapie gehad 
en moest natuurlijk een tijd revalideren. Binnen een jaar 
kon hij zijn werk als loodgieter weer oppakken, mede 
omdat hij veel oefende en natuurlijk over 
doorzettingsvermogen beschikte. Vervolgens meldde Loo 
zich bij hem en stond hij weer als trainer op het veld! Hij 
had daarbij wel gezegd dat als ze vonden dat het niet ging, 
hij het wel graag wilde horen. Gelukkig heeft hij als trainer 
nooit last van zijn afasie gehad.

Zoals in het begin al is gezegd, is Peter nu met veel plezier 
actief binnen de VUT-ploeg van Sportclub. De sfeer is daar 
prima, maar dat geldt naar zijn zeggen in principe voor de 
hele club. 
Als mogelijk verbeterpunt noemt hij de aansluiting tussen 
het 1e en 2e elftal. Momenteel zit er volgens hem een te 
groot kwaliteitsverschil tussen beide teams, dat moet echt 
anders. Hij ziet best veel talent bij Sportclub, zeker bij de 
A-jeugd. Tenslotte geeft hij als afsluiting van het interview 
mee altijd open kaart te spelen en afspraken na te komen. 
Daar kan de redactie zich helemaal in vinden.

Door: Gert
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Het seizoen zit er weer op. Voor sommigen van ons 
positief (denk aan het zaterdag 2 elftal dat de dubbel 
pakte en het 3e dat kampioen werd). Namens BASN 
van harte gefeliciteerd met de behaalde successen. 

Ons vlaggenschip beleefde een minder seizoen. Net als 
dorpsgenoot AVW ’66 (zij degradeerden van de 2e klasse 
zaterdag naar de 3e klasse) degradeerde SC Westervoort 1 
na een verblijf van slechts 1 jaar in de 3e klasse naar de 4e 
klasse. Het streven van het bereiken van een structureel 
niveau van 3e klasser blijft dus op onze bucketlijst staan. 
Het was sportief gezien, maar zeker ook vanuit 
sponsoroogpunt, mooi geweest wanneer degradatie 
voorkomen had kunnen worden maar aan de andere kant 
geeft ook dit weer een nieuwe uitdaging. 

Voor BASN was het seizoen 2015/2016 een seizoen dat in 
het teken stond van de kick off van de webwinkel en het 
consolideren van het behaalde sponsorniveau. Het grootste 
deel van de bestaande contracten kon worden 
gecontinueerd en op het vlak van de bord- en 
kledingsponsoring werden wat aanvullende succesjes 
geboekt. De meeste grotere contracten lopen aan het einde 
van het seizoen nog in ieder geval een jaar door, zodat 
verder kan worden gebouwd vanuit de bestaande situatie. 

Het werken met een webwinkel bevalt de kledingcommissie 
goed. Er wordt ook volop gebruik van gemaakt, kortom het 
eerste seizoen is succesvol verlopen. Zojuist werd een 
nieuw Ideal contract afgesloten, gemak dient de mens.

M.u.v. het G-team is de gehele vereniging dit seizoen in het 
nieuw gestoken. Het G-team ontvangt het nieuwe tenue bij 
aanvang van het komende seizoen. Inmiddels kon BASN 
wel een sponsor vinden voor de trainingspakken en zullen 
er begin van het komende seizoen nieuwe tassen worden 
aangeschaft.

Het is hartje zomer, maar inmiddels zijn de voorbereidingen 
in volle gang voor het komende winterprogramma van de 
selectie elftallen. Verder zijn met de vereniging de wensen 
voor de budgetbesteding van het komende seizoen 
afgestemd en wordt met de TC overleg gevoerd over de 
seizoenstart van zowel de dames- als herenselecties. 
Kortom, stilzitten is er niet bij.

Als seizoenafsluiting organiseerde BASN voor haar leden 
op 21 juni nog een netwerkactiviteit. Op die dag werd 
bierbrouwerij de Wittenburg bezocht in Zevenaar. 

Voor nu wens ik iedereen een fijne zomerstop en een 
goede vakantie toe.

edwin Peters, Voorzitter BASN
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Bij liemers Bouw staan 
afspraken nakomen, 
 serviceverlening en het 
afleveren van kwaliteit 
hoog in het vaanDel

Eigenaren zijn Edwin Stevens, Bas Sanders en Roy Luiking. 
Edwin is uitvoerder, Bas calculator en Roy is 
werkvoorbereider. 
Er wordt niet met vast personeel gewerkt, maar het bedrijf 
huurt ZZP ’ers in en indien nodig mensen via 
uitzendbureaus. Liemers Bouw is een goed lopend bedrijf 
en is gevestigd aan Mollevite 26 te Westervoort. 

Het bedrijf
Liemers Bouw is een bouwbedrijf, dat alles bouwt van 
deurtje tot bedrijfspand en verbouw en renovatie van 
huizen verzorgt. Het bedrijf acteert grotendeels in de 
particuliere markt, maar ook voor investeerders, 
woningbouwverenigingen en gemeenten.
Het werkgebied bestrijkt hoofdzakelijk de Liemers en 
omstreken.



het gaat er om hoe 
 problemen goed op te 
lossen, zodat de klant 
tevreden blijft.
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sponsorinterview 

Historie
Hoe is het bedrijf opgericht? Het begon eigenlijk allemaal 
met een geintje bij de borrel, toen het plan werd opgevat. 
Al met al heeft het anderhalf jaar geduurd, voordat de 
plannen definitief waren en de overstap plaats vond.
Liemers Bouw is in juli 2008 opgericht door de drie 
eigenaren. Zij werkten voorheen bij bouwbedrijf Zeegers, 
waar Edwin uitvoerder was en zorgde voor beheer en 

onderhoud, en hebben toen het plan opgevat voor zichzelf 
te beginnen. In korte tijd werd hun naam opgebouwd in de 
Liemers en omstreken. In die tijd heerste de economische 
crisis, maar daar is het bedrijf goed doorheen gekomen. 

Liemers Bouw is VCA gecertificeerd en lid van Bouwgarant 
en Bouwend Nederland. Het bedrijfspand heeft een 
binnenhal en kantoorruimte, het terrein erachter dient voor 
opslag van materialen. Het credo is: niet te gekke 
dingen doen. In de slechte tijd bleven veel mensen in hun 
huis wonen, maar wilden ze wel verbouwen. 
Zo zijn we toen de moeilijke tijd doorgekomen.

Acquisitie
Hoe kom je aan klanten? Puur, door je gezicht te laten zien 
bij de ondernemersvereniging Westervoort, in Arnhem, door 
contacten in de kennissenkring, door verenigingscontacten, 
via mond op mond reclame, via via, architecten, 
gemeenten, beheerders van complexen enz.
Serviceverlening bij vragen die mensen hebben door bv. 
lekkage na een verbouwing behoort ook tot acquisitie. 
Verder gaat het erom, hoe problemen op te lossen, zodat 
de klant tevreden blijft.

Relatie met sportclub
Edwin Stevens is ooit op 6-jarige leeftijd begonnen als 
voetballer bij sportclub. Hij heeft alle elftallen doorlopen tot 
aan de selectie. Edwin is toen na vele blessures gestopt. 
Daarna trainer geworden, leider bij het 1e team en lid van 
de onderhoudscommissie. Hij is nu trainer ven het elftal van 
zijn zoon (E2) die over gaat naar E1. De keuze in die tijd 
was gemakkelijk. Zo´n beetje de gehele familie was actief 
bij sportclub. Ook zijn broers Marc en Harold hebben er 
gevoetbald. 

Door: Jan
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Staand vlnr: Gertjan Dijkstra (leider), Vera Grob, lieke Noordijk, Nova Buijtenhuijs, Melissa Degen, Anouk Janssen, Manon 
Schotvanger, Tessa van laar (Gastspeler MC1), luna Pieplenbosch (Gastspeler MC1), Theo Janssen (Trainer)
Zittend vlnr: Cameron Hupjé, Tessa Raaijmakers, Ariane de Jong, Vera Reijnier, Merel Groeneweg, Pamela van Mierle
liggend: iris van essen

mD1
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uit de oude doos

sponsorloop 
21 mei 1987

50 jarig bestaan sc westervoort

Het aanbieden van het jubileumboek aan de 
 burgemeester v.l.n.r. G. Klinkenberg, W. Stevens,  
W. evers, Burgemeester Jh. van Os, A. Berendsen,  
H. Wanders en Jh.Dibbes

De Jubileumcommissie 10.08.1987 v.l.n.r. Jh.Dibbes, 
R.Scheerder, W.evers, W.Stevens, T. de Wijs, M. Messing 
en B. Jansen

Start van de sponsorloop

 V.l.n.r. K.Weis, R.v.d.Meer 
en M.Dibbes

B. Nijenhuis samen met D.v.Workum

A.Deuss

R.Wigman en 
Th.Gerritsen
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team in het voetlicht

Voor het eerst in hele lange tijd is er in het 
seizoen 2015 - 2016 een A3 junioren elftal. Bij 
aanvang van het seizoen in september 2015 
kwamen er ineens 7 spelers van andere naburige 
verenigingen, die graag samen een elftal wilden 
vormen. 

De competitie was officieel al begonnen, maar na wat 
opstartperikelen konden we al snel een volledig elftal met 
wisselspelers op de been brengen. Met de komst van 
trainer Kobus Poppinghaus en leider Johan van Doornmalen 
was het team compleet en kon er gestart worden in de 4e 
klasse. Er werd zelfs een professionele verzorgster 
gevonden in de persoon van Irmgard Bernasco. 

En al snel bleek dat de 4e klasse wel een tikkeltje te 
eenvoudig was. De eerste wedstrijd werd nog 
gelijkgespeeld in Wehl bij Concordia, maar daarna werd er 
zege op zege geboekt. Voor de winterstop stond de A3 op 

weer een a3 Bij sportcluB 
westervoort

een zeer verdienstelijke 2e plaats, reden genoeg om een 
stapje hoger te gaan voetballen. Helaas vertrokken zowel 
trainer Poppinghaus als ook wat spelers en vanwege het 
doorschuiven van 2 A-spelers naar de selectie als ook een 
blessuregolf, werd het nog even spannend of we wel 
genoeg A-junioren overhielden. Gelukkig hebben de 
jongens zelf actief gezocht naar nieuwe spelers en zo 
werden er in een hele korte tijd weer voldoende nieuwe 
spelers gevonden om de 3 A-elftallen op de been te 
houden.

Het huidige A3 kenmerkt zich als een hechte vriendenclub, 
dat naast het plezier ook zeker gedreven is om te winnen. 
Er wordt getraind op dinsdag en donderdag en het is 
geweldig te zien dat de spelers dan ook in groten getale 
aanwezig zijn. Hoewel ze dus nu officieel alleen een leider 
hebben, wordt er fanatiek getraind. Een ook voor het 
volgende seizoen is dit elftal te bewonderen: naar het zich 
laat aanzien hebben we straks weer 3 A-elftallen.

V.l.n.r. boven; Johan van Doornmalen, Silvano Hendriks, Thieme de Rooij, Twan Meijer, Jari Hoogveld, irmgard Bernasco  
(masseuse). Beneden; Tim van loon, Musa Kandemir, Rik Kemperman, Rik Wolf, Quincy Artz, Thijs van Doornmalen,  
Sem elbertsen, Pim van Veen. Wouter Schuiermanni ontbreekt op deze foto. De teamfoto is gemaakt door onze huisfotograaf 
Henk van loon.
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Sportclub Westervoort moet meer 
publieke evenementen/activiteiten naar 
het sportpark halen.

Hans Thijssen: Helemaal mee eens. De accommodatie is 
er geschikt voor. We kunnen aan alle wensen voldoen en 
we hebben goede vrijwilligers die dit kunnen en willen 
verzorgen. 

Theo Weijers: Dit is een heel goed plan. Gebruik de 
accommodatie ook overdag. Zo moeten er meer 
activiteiten georganiseerd worden. Toernooien in het 
kader van jeugdactiviteiten etc. 

eva Kemper: Ik vind dat een goed idee. Zo trek je meer 
mensen/aandacht naar de club toe. Daarnaast vind ik het 
ook gewoon leuk als er meer te doen is.

Fred van Huet: Eens, dit is een heel goed plan. Ik hoop 
dan ook dat dit idee goed begeleid wordt.

Harry Wanders: Zeer goed idee, de club moet meer 
opengesteld worden voor andere clubs en instellingen. Er 
moeten meer mensen gebruik kunnen maken van onze 
accommodatie. 80% van de tijd wordt er geen gebruik 
gemaakt van het geheel, denk aan scholen, die gaan 
honkballen en softballen etc. 

Door: laura

stelling

een stelling die bijzonder geschikt is om voor te leggen aan een aantal vrijwilligers 
van de vernieuwde clubhuiscommissie. Zij gaven hun mening en gaan door met dit 
plan (op de foto v.l.n.r.).
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aan de zijlijn

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. 
elke editie van ons clubblad laten wij deze helden 
in ‘aan de zijlijn’ vertellen over wat ze precies doen 
en wat vrijwilligerswerk nou zo leuk maakt. Dit 
keer de hoofdtrainers van het D4 pupillen team 
aan het woord, namelijk Michel van enckevort en 
Mirella Menting (bovendien zijn Stan Jansen en 
Alex Addink assistent trainers).

Naam: Michel van Enckevort
leeftijd: 43 
Woonplaats: Westervoort
Partner: Tessa
Kinderen: Joey en Roos
Werk: Vermogensbeheerder

Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal, (apres-)skiën, uitgaan, vakanties en leuke dingen 
doen. 
Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Sociaal, sportief, gedreven, feestnummer en zeer chaotisch. 

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou omschrij-
ven? 
Michel? Welke Michel?

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?  
Jaartje of 3. 

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Trainer/leider van de D4. 

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
3 jaar, vanaf de E-jeugd.

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Via toenmalig collega Edwin Grob, die beloofde destijds 
riante arbeidsvoorwaarden. Ik wacht nog steeds....

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort? 
Omdat mijn zoon Joey er ging voetballen en AVW was 
volgens Edwin Grob geen serieuze optie. 

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Af en toe met passen en meten en het nodige kunst- en 
vliegwerk. 

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Maandag en woensdag training, zaterdag de wedstrijden. 
Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Ik schat in, gemiddeld een uurtje of 5. 

Voetbal je zelf ook? 
Lang gedaan maar nu alleen nog in de zaal en af en toe op 
de vrijdagavond bij Sportclub met de vedettes van weleer. 

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
Sc Westervoort? 
Ja, mijn voetbal.nl app staat vol met Westervoort teams 
(vooral jeugd). Ik ga ook regelmatig kijken naar andere 
jeugdteams en het eerste elftal. 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Het sociale aspect en de dorpscultuur. Je groeit erin. Daarbij 
vind ik de jeugdstructuur met o.a. een coördinator en een 
jeugdcommissie prima en prettig werken. 
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michel van enckevort

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Masseur bij het eerste damesteam maar ze hebben helaas 
geen vacature daar. 

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort? 
Het ballenhok: “Hutjemutje met collega-trainers en 
hutjemutje met ballen die niet in het hok passen”. 

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Meer aandacht voor de “lagere” teams en meer cohesie 
tussen de verschillende teams maar ook tussen de pupillen/
junioren en de senioren. 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meege-
maakt tijdens het uitvoeren van je vrijwilligers-
werk? 
Ik zal geen namen noemen maar ik had een soort van 
natte droom tijdens een overnachting op het 
pupillenweekend. Niet van opwinding maar vanwege een 
brandblusser. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Teamwork, gejuich en lachende gezichten.  

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
De randzaken en/of commentaar vanaf de zijlijn. Daarbij 
vind ik het pupillenweekend waarbij ik in hetzelfde lokaal 
moet slapen als Patrick Bastein ook een mindere ervaring. 

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
3 (verloren) kampioenswedstrijden in 3 jaar tijd. Spanning, 
die inmiddels is omgeslagen naar een onverwerkt 
“trauma”. 

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Vaak lachende, juichende kinderen en een extra goede 
band met mijn zoon Joey. 

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Ja, ik kom niets tekort. 

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Door hetgeen kinderen en sommige ouders je teruggeven. 
Daarbij zijn er binnen de jeugdafdeling meer dan genoeg 
collega vrijwilligers waarmee het heel prettig samen 
werken is. 

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen? 
Door een interview met foto in de ballenvanger. Mijn 
droomwens gaat nu dus in vervulling. 

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee, hoeft ook niet. Er zijn genoeg vrijwilligers die het veel 
meer verdienen en de waardering zit voor mij niet in een 
eretitel. 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Moeten ze vooral zelf weten maar ik vind  persoonlijk dat 
het dankbaar en leuk werk is met een maatschappelijk 
verantwoord tintje. 

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Het verenigingsgevoel verder aansterken. Een soort 
company-pride creëren maar dan voor de club. Van jongs af 
aan opvoeden met een blauw wit gevoel. Daarbij de directe 
omgeving laten inzien dat de club keihard afhankelijk is 
van vrijwilligers en dat het niet meer dan normaal is dat je 
op de één of andere manier bijdraagt aan de club die je 
een warm hart toe draagt. 

Wat wil je nog meer kwijt? 
Ach ja, wat zal ik zeggen...een kilo of 5. Mijn hypotheek 
mag je trouwens ook hebben.

Door: laura
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aan de zijlijn

Naam: Mirella Menting-Hendriks
leeftijd: 40 jaar
Woonplaats: Westervoort
Partner: Jeroen Menting
Kinderen: Luuk Menting
Werk: Histologisch analiste, ziekenhuis Rijnstate

Wat zijn je hobby’s: 
Voetbal

Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Rustig, geduldig, eerlijk, betrouwbaar, zorgzaam.

Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou omschrij-
ven? 
Rustig persoon, maar fanatiek wanneer nodig.

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? 
Ruim 20 jaar

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Trainer/leidster

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? 
6 jaar

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Ruim 20 jaar geleden ben ik bij sportclub terecht gekomen 
toen ik ben gaan voetballen/keepen in dames1.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort? 
Omdat ik het leuk vind om dagelijks met voetbal bezig  te 
zijn.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Dat is soms best lastig maar voor leuke dingen maak ik 
altijd tijd vrij.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Op maandag, woensdag en zaterdag.

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
ca. 6 uur.

Voetbal je zelf ook? 
Op vrijdag trainen met dames 35+, maar geen competitie.

Volg je naast je vrijwilligerswerk ook teams binnen 
Sc Westervoort? 
Ja, de D4 natuurlijk maar ook zeker de meiden en dames.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Gezellige club waar ik al ruim 20 jaar met veel plezier kom.

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Niet meer, want daar heb ik gewoonweg geen tijd voor.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort? 
Dat er ook bij de jeugd al veel prestatiegericht gewerkt 
wordt terwijl het volgens mij vooral nog om het plezier in 
het voetbal gaat.

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Minder prestatiegericht werken bij de jeugd maar het 
plezier voorop stellen. 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk? 
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mirella menting

Het vreemdste vind ik toch wel dat er tijdens het 
pupillenweekend drank naar binnen wordt geloodst door 
sommige begeleiders terwijl ze verantwoordelijk zijn voor 
een grote groep pupillen ’s nachts. Het lijkt mij toch niet zo 
heel moeilijk om een avondje zonder alcohol door te 
brengen. Kun je dit niet, dan moet je je niet opgeven als 
begeleider voor dit soort taken, maar dit is mijn mening.

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Het plezier bij de kids tijdens de trainingen en wedstrijden.

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
Dat er ouders zijn, die commentaar leveren op bepaalde 
keuzes die je als trainer maakt, maar zelf dan niet bereid 
zijn om mee te helpen. De beste stuurlui staan enz. (red.)

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens je vrijwilligerswerk? 
De negatieve sfeer die tijdens en na een wedstrijd bij de 
E-pupillen hing bij een club in Arnhem die blijkbaar niet zo 
goed tegen hun verlies kon.

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Bezig zijn met de leukste sport die er bestaat.

Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? 
Jazeker.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Door de complimenten die we van de spelers en ouders 
krijgen.

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

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee en dat hoeft voor mij ook niet.

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Omdat een club nu eenmaal niet zonder vrijwilligers kan. 
Iedereen heeft het tegenwoordig druk maar ipv tijdens een 
training van je zoon/dochter ruim een uur langs de lijn te 
staan zou je ook de club kunnen helpen door bv een keer 
een bardienst te draaien of iets dergelijks. 

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden? 
Als club hoef je het niet aantrekkelijker te maken. Mensen 
willen wel of geen vrijwilliger zijn en ik vind niet dat daar 
iets extra’s tegenover hoeft te staan.

Wat wil je nog meer kwijt? 
Ik hoop dat ik nog lang bij deze gezellige club betrokken 
mag zijn. Er gaat veel tijd in zitten maar ik doe het met veel 
plezier. Ook ben ik trots op de kanjers van de D4, die elke 
week met veel inzet en plezier trainen en voetballen.

Door: laura
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frank

w
e begonnen daar in groep 3 bij juffrouw Ine. 
De kleuterschool was destijds nog op een 
andere locatie namelijk in de Kerkstraat, 
vlakbij de “oma van Jeroen Klomp” Het 

meisje waar ik het over had, heette Claudia, ze woonde 
met haar moeder in de Vaalmanstraat, vlakbij ons, daarom 
kwam ze me ook altijd ophalen ’s morgens vroeg. 

Wat hebben we mooie jaren gehad. Les van Ine, Kees, Gijs, 
Fred, Angèl, Charles en als afsluiter in groep 8, wederom 
meester Kees. Uiteraard ging elk jaar gepaard met een 
wekelijks bezoek van muziekleraar Willem Jan, vandaar dat 
we allemaal ook zo goed kunnen zingen.  “Er staat een 
oude Lindeboom, aan het einde van de laan en met z’n 
allen willen wij, die moet daar blijven staan” 
“Hey ga je mee, naar ‘t warme zuiden en neem je 
zwembroek mee” 
Dit waren onder andere een paar van die kletsers die we 
leerden tijdens de muziekles. 

Als je het over de Werenfridusschool hebt, dan heb je het 
over “High Chaparral”. 
Iedereen die op deze school groep 7 of groep 8 heeft 
doorlopen die is er naar toe geweest. Ook de schoolreisjes 
naar Amsterdam, de Efteling, de Julianatoren en 
Hellendoorn zijn dingen die we nooit zullen vergeten. 

De bezoekjes van sinterklaas met zijn zwarte pieten, ook 
iets wat voor eeuwig in het geheugen is opgenomen. 
Dagen van te voren waren we al zenuwachtig. Toch nog 
steeds onbegrijpelijk dat je niet in de gaten had dat het 
een verklede Westervoorter was. Vreemd toch eigenlijk wat 

je als ouders je kind wijs kunt maken. Nu doen we precies 
hetzelfde bij Mees en Puck. 

Het hoogtepunt van ieder jaar was toch wel het 
schoolvoetbal. “Hutspot, boerenkool, wij zijn de 
Werenfridusschool”  We droegen van die knetter hete, 
donkerblauwe, dikke shirtjes met daarop het logo. Wat 
hadden we een goed team. Onder leiding van coach Wim 
Evers werd zelfs een keer de finale bereikt. Er werd 
gewonnen van De Schakel, De Tuimelaar en nog veel meer 
scholen, het beste resultaat was toch wel de benauwde 1 – 
0 overwinning tegen De Jan Ligthartschool van de “grote” 
Frank Wanders. 

Vorige week bracht ik Mees naar school toe. Via de 
Kreytierstraat, Vredenburgstraat kwamen we aan in de 
Schoolstraat, waar nu basisschool “De Brug” zit. Hij zit bij 
Juf Janine en juf Saskia. Hij heeft het heel erg naar zijn zin 
en is gelukkig. Een paar maanden geleden moest ineens 
zijn gitaar meegenomen worden, hij mocht wat laten horen 
aan meester Willem Jan, op de foto’s die we online konden 
bekijken zag ik hoe trots hij was……, prachtig. 

In september dit jaar gaat ook Puck naar school toe. Zij zal, 
net als Mees, starten bij Juffrouw Janine. Ik hoop dat ze 
allebei net zo gelukkig worden op school als dat ik daar 
vroeger was. Ik zie Mees al lopen in zijn Nederlands elftal 
trainingspak, naast een heel knap meisje, hand in hand 
naar school toe. Ook zie ik Puck genieten in de achtbaan 
als ze met groep 6 naar de Efteling gaat. Dat ze samen 
naar de sinterklaasviering op school mogen, waar ze dan 
kunnen genieten van mintgroene pieten, stroopwafelpieten, 

elke morgen liep ik samen met haar naar school toe. ik met mijn Nederlands elftal trainingspak en zij 
met haar mooie jurkje en zwarte lakschoentjes. Wat was het een plaatje en wat was ze lief. Zo trots als 
een pauw kwam ik dan 5 dagen in de week met haar aan in de Schoolstraat waar we onderwijs kregen 
op basisschool Sint Werenfridus. 

“hutspot, Boerenkool”
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blauwe pieten, acrobaatpieten en nog meer van die 
onzinpieten. 
Sylvana Simons gaat zich hiervoor inzetten in de politiek, ik 
zou zeggen: “succes Zeurpiet” 
Ik zie ook voor me, hoe Mees zijn opwachting gaat maken 
tijdens het schoolvoetbaltoernooi, hoeveel zin hij daar dan 
in heeft en hoe zenuwachtig hij dan is, net als ik altijd was. 
Wat ik helaas zeker weet is dat hij het dan zonder onze 
coach van weleer zal moeten doen…..

Op 2 april overleed geheel onverwachts Wim Evers. Het 
sloeg in als een bom. Iedereen had hem nota bene s 
‘morgens nog druk bezig gezien in de tuin, niet wetende 
dat dit zijn laatste klusje zou zijn. Wim zou dit jaar 65 zijn 
geworden en zou zoals hij het zelf zei, dit groots gaan 
vieren……. helaas!

Op 17 mei heb ik even aan Wim gedacht, aan de 
momenten dat we zo heerlijk tegen elkaar konden 
mopperen. Hij begreep nooit wat Rowena in mij zag en hij 
vond dat hij altijd gelijk had als het gaat om de 
voetbalkwaliteiten van mijn broer. “Die lange was geen 
basisplaats waard, daarom zat hij altijd naast mij op de 
bank” 

Wim, je was een begrip voor (Sportclub) Westervoort, ik zal 
je nooit vergeten.

Rust zacht.
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c1 voetbalkamp

Tijdens het Pinksterweekend hebben wij met de 
C1 deelgenomen aan de ‘lommel Trophy’ in 
België, een internationaal toernooi met 
deelnemers uit België, Duitsland en Nederland. 
Naast een fraai opgezet toernooi, waarbij we 
zelfs een mooie 3e plek wisten te behalen, was 
het voor ons een superleuk en geslaagd 
voetbalkamp en afsluiting van ons 
voetbalseizoen!

Bij deze willen wij dan ook het bestuur en 
sponsorcommissie BASN bedanken, die dit  
mede mogelijk gemaakt hebben!

Als laatste onze spelers, voor dit seizoen! 
Bedankt C1!!

Maarten, Niek en Walter

internationaal jeugdvoetbaltoernooi
lommel trophy



Ruth Pennekamp 

geboren op 27-02-2004 te  Westervoort
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in de schijnwerpers e4g

DuBBel interview met ruth 
pennekamp en finn De Boer 
van het e4g

Sinds wanneer voetbal je en hoe ben je bij  
SC. Westervoort terecht gekomen?
Ruth: “Ik speel nu ongeveer 4 jaar bij SC. Westervoort, 
waar ook mijn broer speelt en Sc. Westervoort ligt dichter 
bij ons huis dan AVW’66, aldus een glimlachende Ruth”. 
Finn: Veel kinderen uit klas speelden bij Sc. Westervoort en 
toen ben ik er ook gaan voetballen en dat doe ik nu ook al 
4 jaar”.

Wat is er leuk aan voetballen?
Ruth: “Ik wilde eens iets anders dan turnen en ik vind 
voetballen gewoon leuk en veel vriendinnen gingen naar 
AVW, maar ik ben naar Sc. Westervoort gegaan”.

Finn: “Ik vind het gewoon leuk om te rennen en als ik 
boos ben kan ik lekker hard tegen de bal schoppen en ik 
kan zo al mijn energie kwijt”.

in welke elftallen heb je tot nu gespeeld?
Ruth: “In F6, F5, E7, E6, en nu in E4”.
Finn: “In F4, F3, E6 en E4”. 

Op welke posities heb je gespeeld en waar speel  
je nu?
Ruth: Verdedigen vind ik het leukst, mijn conditie is 
misschien wat minder (Ruth glimlacht om deze zelfkennis). 
Ik vind het ook leuk om onze keeper te helpen en af en toe 
maak ik toch nog een doelpunt”.
Finn: Glimlachend begint Finn direct met de opmerking “Ja 
en je maakte 2 jaar geleden en vorig jaar ook een eigen 
doelpunt”. Ruth en Finn kunnen er allebei om lachen. “Ik 
vind in de spits spelen leuk, ik ben best wel snel en 
daardoor kan ik dan de bal afpakken van de tegenstander. 
Ik vind het leuk om de tegenstander uit te spelen met een 
pass, ik vind het ook leuk om te keepen, maar als ik moet 
kiezen speel ik liever als spits”.

Wat zijn je sterke punten als voetbal(st)er?
Ruth:“Schieten, de bal afpakken en ik blijf meestal rustig 
behalve als de tegenstander ineens met 2e  jaar D-spelers 
gaat spelen dan kan ik heel boos worden”.
Finn: “Ik ben niet bang voor de bal, ik ben best wel fel en 
ik kan ook hard schieten”.

Wat is je beste herinnering tot nu toe?
Ruth: “Kampioen worden in de zaal tijdens de afgelopen 
winterperiode”.
Finn: “In de F4 speelden wij bij AVW en toen scoorde ik 
een doelpunt in de kruising vanaf het middenveld”, aldus 
Finn met een flinke grijns.



Finn de Boer 
geboren op 22-08-2005 te Zevenaar
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in de schijnwerpers e4g

Ruth voegt hier direct aan toe “Oh ja, vorig jaar scoorde ik 
ook een doelpunt vanaf de eigen helft”.

Wat is je slechtste herinnering tot nu toe?
Ruth: “Toen ik mijn scheenbeen tot aan mijn voet 
openhaalde tijdens een wedstrijd. We moesten ook een 
keer voetballen, terwijl alle andere wedstrijden waren 
afgelast en er stond een storm met veel wind en het was 
ook nog eens ijskoud in de winter”.
Finn: “Dat is dit seizoen de uitwedstrijd tegen Spero, die 
liepen de hele wedstrijd te schoppen en te slaan, dat vond 
ik gewoon een vervelende wedstrijd”.

Hoe is het gegaan in de competitie?
Ruth en Finn: “In het begin ging het heel goed en 
stonden we 2e maar toen dachten we misschien wel dat 
we er al waren en verloren wij de laatste 4 wedstrijden, 
uiteindelijk zijn wij 4e geworden”.

Wat vinden jullie ervan als een scheidsrechter 
wordt uitgescholden?
Op deze vraag komen zowel Ruth als Finn, met in mijn 
ogen een zeer volwassen reactie.
Ruth: “Dat vind ik erg, mijn vader is ook weleens 
uitgescholden toen hij een keer floot. Hij moest een nieuwe 
bril kopen, werd er geschreeuwd vanaf de zijkant van het 
veld”.
Finn: “Dat vind ik niet ok, want het zijn allemaal 
vrijwilligers en dan ga je toch geen mensen uitschelden, 
het gaat toch om plezier en het voetballen”.
Finn en Ruth zijn het hier helemaal met elkaar eens. 
“Vrijwilligers zijn mensen die ervoor zorgen dat wij kunnen 
voetballen en dan ga je ze niet uitschelden of erger”.

Kom je nog in het 1e elftal?
Ruth: “Ik hoop van wel”. Als ik dan vraag wat denk je zelf, 
begint Ruth te stralen en zegt: “Ik denk het wel”.
Finn: Opent als een professional “Persoonlijk denk ik van 
niet, maar als ik aan mezelf blijf werken misschien toch 
wel”.

Wat vind je goed geregeld bij Sc. Westervoort?
Ruth: “De sfeer en de muziek bij de Champions League 
dat kunnen wij dan ook op ons veld horen”.
Finn: “De velden worden goed onderhouden, de 
kleedkamers zijn altijd schoon en er hangt gewoon een 
positieve sfeer bij Sc. Westervoort”.

Wat kan er beter bij Sc. Westervoort?
Ruth glimacht en zegt: “Af en toe zie ik weleens een 
spinrag in de kleedkamer maar dat is verder niet zo erg 
hoor. Verder is alles goed schoon”. 
Finn: “Ik heb geen idee”.

Wordt het dames voetbal serieus genoeg genomen 
bij Sportclub?
Ruth: “Ja, want er hangen posters en er wordt actief 
geprobeerd nog meer meisjes bij Sc. Westervoort te 
krijgen”.
Finn: “Ja precies wat Ruth zegt en er is ook nog een 
damestoernooi”.
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in de schijnwerpers e4g

Hoe vaak trainen jullie in de week en welk type 
training heeft je voorkeur?
Ruth: “Ik train 2 en soms 3 keer in de week, dan train ik 
met de D-dames mee, met het oog op de toekomst. Verder 
vind ik het trainen meestal leuk, ligt er wel een beetje aan 
hoe mijn dag is geweest. Joy, onze trainer kan soms best 
wel streng zijn maar hij is wel een hele goede trainer en 
ook aardig”.
Finn: “Lekker afwerken op de goal en “Latje trap” vind ik 
ook erg leuk”.

Heb je zwarte of gekleurde voetbalschoenen?
Ruth: “Nike schoenen in de kleuren Geel en Rose”.
Finn: “Adidas schoenen in de kleuren donkerrood en geel”.

Vind je het een goed idee dat er in het betaalde 
voetbal een video scheidsrechter komt?
Ruth: “Ik denk dat het een goed idee is, soms zie je op tv 
dat er grote fouten worden gemaakt”.
Finn: “Goed idee, dat kan veel onnodige discussie 
voorkomen”.

Wie is je favoriete voetballer en welke club?
Ruth: “Geen voorkeur, en PSV”.
Finn: “Neymar en Feijenoord”.

Heb je nog andere hobby’s?
Ruth: “Ja, knutselen en tekenen en verder spelen met 
vriendinnen en vrienden”.
Finn: “Fietsen en zwemmen als het mooi weer is en ook 
gamen met vrienden”.

Zijn jullie mobiel?
Ruth: “Bijna, als ik naar het voortgezet onderwijs ga, krijg 
ik een mobiel”.
Finn: “Ja, ik heb een Iphone4”.

Op welke school zit je nu?
Ruth: “Ik zit op het Startblok en ga straks naar het SGA, 
dat is het Stedelijk Gymnasium Arnhem”.
Finn zegt lachend: “Ik ga naar groep 8, zit namelijk nu in 
groep 7 van de Montessori school in Westervoort”.
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in de schijnwerpers e4g

Welk vak heeft je voorkeur?
Ruth: “Gym en rekenen”.
Finn: “Geschiedenis over de Grieken en zo en ook rekenen.

Wat wil je later worden?
Ruth: “Ik hoop dat ik Architect word en anders 
profvoetbalster”.
Finn: “Acteur of Archeoloog”.

Wat doe jij over 10 jaar?
Ruth: “Dan ben ik 22 jaar, misschien dat ik dan nog met 
mijn studie bezig ben, ik blijf wel voetballen en dan wil ik 
op mezelf wonen”. 
Finn: “Voetballen maar in ieder geval sporten en 
studeren”.

Wat is je lievelingseten?
Ruth: “Als het gezond is: Bloemkool en als het ongezond 
is Pizza”.
Finn: “Pizza en friet”. Op mijn vraag of beiden niet 
ongezond zijn krijg ik van Finn een grijns en een duidelijk 
“JA”.

Wat is je favoriete vakantieland?
Ruth: “Canada op familiebezoek tussen Edmonton en 
Calgary”.
Finn: “Engeland ook op familiebezoek”.

Wat zijn je favoriete tv programma’s?
Ruth: “Geen idee, ik vind veel leuk zoals Hollandse 
spelletjesprogramma’s in het weekend en na school kijk ik 
ook wel eens naar Comedy Central.
Finn: Ik kijk niet veel tv maar wel naar YouTube en als ik tv 
kijk eigenlijk alleen maar naar Comedy Central”.

Kijk je thuis naar voetbal of tv?
Ruth: “Ja soms met mijn vader en broer. De grote 
toernooien kijken wij met het hele gezin en soms met 
kennissen erbij”.
Finn: “Nee niet zo vaak en als ik kijk dan vaak met mijn 
opa”.

Hebben jullie nog iets toe te voegen aan het 
bovenstaande?
Ruth en Finn zijn het over deze vraag snel eens “Het is bij 
Sc. Westervoort altijd leuk en gezellig en er zijn veel 
vrijwilligers, die veel doen voor ons allemaal en de sfeer bij 
Sc. Westervoort is altijd positief en sportief”.

Ik moet bekennen dat deze laatste 2 zinnen van Ruth en 
Finn lezen als een reclame slogan maar dit kwam bij 
beiden spontaan naar boven. 
Dit is een mooi compliment voor onze vereniging en 
iedereen die daaraan bijdraagt, dat deze 2 jonge mensen 
dit zo ervaren.

Ruth en Finn, bedankt voor het leuke interview en ik hoop 
dat jullie wensen uitkomen, ik wens jullie dan ook veel 
succes en vooral geluk en gezondheid in de toekomst. 

Ik zag na afloop van de wedstrijd nog een leuk initiatief, de 
scheidsrechter complimenteerde het E4 met het afgelopen 
seizoen. Dat was een echte verademing, de scheidsrechter 
en het hele E4 bij elkaar in een kring, gewoon nog even 
samen zitten op het veld als afsluiting van het seizoen. 
TOP gedaan allemaal en trouwens, het is altijd leuk om met 
5-1 te winnen van AVW. 

Door: Geurt 
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pupil van de week

Wedstrijd: Sc Westervoort - eibergen
PvdW: HugoVanGaal (Champions league)
Selectiespeler: JelleApeldoorn

Wedstrijd: Sc Westervoort - Fc Trias
PvdW:  Kaj van Rijsewijk (e1)
Selectiespeler: PelleGerretzen

Wedstrijd: Sc Westervoort - ViOD
PvdW: elijah Bakboord (F3)
Selectiespeler: Tim Hendriks

Wedstrijd: Sc Westervoort - Varsseveld
PvdW: lars Koenen (Champions league)
Selectiespeler: Maarten Jansen
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Wedstrijd: Sc Westervoort - PAX
PvdW: GuusKrechting (e5)
Selectiespeler: JordiHengelman

Wedstrijd: Sc Westervoort - WVV ‘34
PvdW: Tijn Hetterscheit (F3)
Selectiespeler: Timothy Polman

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

ThermoshirtTrainingssweater

Rugzak

Kleine voetbaltas Trainingspak
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algemeen

Op dinsdagavond 24 mei speelde het jeugd 
G-team sinds lange tijd weer een partijtje 
voetbal tegen een tegenstander. 

in april werd er een reactie geplaatst bij de team-
foto van de e6 uit het seizoen 1994/1995. Het was 
een bericht van Jan Willem Brink, die al lange tijd 
in de Verenigde Staten woont en daar momenteel 
colleges geeft aan de Midwestern State University. 
Wat foto’s al niet teweegbrengen!

Wat zoekt deze man tussen de historische foto’s van 
Sportclub Westervoort? Het antwoord is simpel. Jan 
woonde vroeger in Westervoort en was op zoek naar oude 
bekenden. Op een gegeven moment ontdekte hij onze 
website met historische foto’s en zag hij Henk Rutjes. Henk 
staat links met de waterzak op de foto. Hij was leider van 
de E6, het team waarin zijn zoon Dennis (zittend, derde van 
links) speelde. Jan had samen met Henk op school gezeten.
Zo zie je maar weer: het is een kleine wereld. Is het niet 
geweldig om oude foto’s terug te zien? Neem nu en dan 
eens een duik in ons historische fotoarchief.
Heb jij nog oude team- of actiefoto’s uit het verleden van 
Sportclub Westervoort? Neem dan contact met ons op via 
website@scwestervoort.nl

sportcluB goes usa

De foto komt van deze webpagina: www.scwestervoort.nl/
historie/picture.php?/537/category/63
Misschien kun je de namen er nog bij zetten.

Namen: Achter: Henk Rutjes, Luuk van Rennes, ?, 

Jeffrey Smink, Frank Schoonbeek, Chiel Beuzel, Tinie 

Beuzel

Voor: Wouter van Maanen, Joey Smaak, Dennis Rutjes, 

Patrick Bouman, Wilco Ledderhof, Ton Smink

Liggend: Ruud Ellermeijer

jeugD g-team

De tegenpartij was een team van DVV, dat op initiatief 
van Ramon Gronouwe, een speler van het team van 
DVV en broer van Masja, lid van het jeugdteam, als 
tegenstander van het jeugdteam wilde fungeren. Het 
was een zeer geslaagd initiatief en na afloop ook nog 
gezellig in de kantine. 

Door: Willem van Bussel
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steenBok | 22-12 tot 19-1
In een wanhopige poging om de spits te vermijden, 
ga je maar liefst twee uur eerder van je werk naar 
huis. Het mag echter niet baten, want als je er bijna 
bent kom je tóch topschutter Jordie Hengelman 
tegen...

waterzak | 20-1 tot 18-2
Niet verder vertellen! De sterren laten je zomaar wat 
uitslagen zien van het EK in Frankrijk: 2-3, 4-1, 0-2 
en 7-7. Handig voor het winnen van de EK toto.

vissen | 19-2 tot 20-3
Davey Boss is de nieuwe ster van de realityserie 
‘Zon, zee, zomerstop’ waarin elf jongeren gevolgd 
worden in een periode waarin ze niet terecht 
kunnen op het trainingsveld van sportclub 
Westervoort. Kijken dus! 

ram | 21-3 tot 19-4
Je medespelers weten je loopvermogen alleen 
tijdens de derde helft op waarde te schatten. Pffff, ze 
zullen je nog wel gaan missen als je plotseling naar 
het zesde elftal vertrekt!

stier | 20-4 tot 20-5
Mercurius en de Maan verschuiven zich langzaam 
naar het derde huis. Dat houdt in dat de wedstrijden 
van je team volgend jaar zullen worden voorzien van 
nietszeggende analyses van Arnold Bruggink en 
Maarten Cornelissen. Ben je mooi klaar mee!

tweelingen | 21-5 tot 20-6
In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speel 
je een wedstrijd met twee gezichten. Die van Rolf 
Oostinga en Jan Wolters om precies te zijn.

kreeft | 21-6 tot 22-7
Deze horoscoop maakt gebruik van cookies. De 
astroloog kan hiermee jouw gedrag vastleggen en 
analyseren om je een optimaal inzicht te kunnen 
bieden in de gebeurtenissen van de komende periode. 

leeuw | 23-7 tot 22-8
Hoewel Remon Scholten uit Zaterdag 2 te kennen 
heeft gegeven een stapje hogerop te willen, lijkt er 
vooralsnog geen team zich te melden voor de 
smaakmaker uit de 6e klasse 07. Doe er je voordeel 
mee. Of niet. Je zoekt het maar uit.

maagD | 23-8 tot 22-9
Ondanks dat je nog zo je best hebt gedaan door extra 
vaak te stofzuigen, blijkt je huishouding nog steeds 
niet op orde. De licentiecommissie buigt zich samen 
met je vrouw in de zomerstop over deze zaak en komt 
begin augustus met een rapport. Dat belooft niet veel 
goeds! Je staat op het punt om te degraderen van je 
bed naar de bank. 

weegschaal | 23-9 tot 22-10 
Door de stand van Jupiter word je door Ronny ten 
Brinke gevraagd om op de seizoensafsluiting van het 
4e elftal te komen barbecuen. Daar kun je je vingers 
beter niet aan branden! 

schorpioen | 23-10 tot 21-11
e2x – 3ex + 2 = 0 

Boogschutter | 22-11 tot 21-12
In de groepsfase van het volgende bekertoernooi loop 
je een oude bekende tegen het lijf. Helaas beoordeelt 
de scheidsrechter dat als het neerhalen van een 
doorgebroken speler en kun je gaan douchen. 
Jammer!

Oplossing humorfoto: Jan van de Brink



puzzel

VOeTBAl
FlOORBAl
HANDBAl
SliNGeRBAl
KORFBAl
VUiSTBAl
GOlF
KRONUM

TeNNiS
KAATSeN
SQUASH
POlO
TAFelTeNNiS
BANDY
VOlleYBAl
HURliNG

HOCKeY
BOWlS
RUGBY
BAl
lACROSSe
POOl
KASTie
HONKBAl

prijspuzzel
Stuur de oplossing vòòr 1 september 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.

Uitslag vorige prijspuzzel. 
De oplossing was:  
De nieuwe Europees kampioen gaat worden?

Er was slechts 1 inzending, die dan ook de waardebon 
van €10 (te besteden in onze webshop) heeft 
gewonnen.De winnaar is de fam. Deenen. Namens 
de redactie van harte gefeliciteerd en de prijs zal 
bezorgd worden. We hopen uiteraard bij de volgende 
prijspuzzel meer inzendingen te ontvangen.
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win een 

caDeauBon

van € 10

prijspuzzel



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
loodgietersbedrijf Rutten &Zn

Marco Hubers Dienstverlening
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Pelgrim B.V.
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.
Aannemingsbedrijf 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



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




