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colofon

Sportpark “Naederhuyse”
Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876
Redactie-adres

Redactioneel
Een nieuw seizoen is weer begonnen, waarin
ons vlaggenschip het weer een trede lager
moet proberen. Met een nieuwe trainer en
aanvulling van kader moet worden
geprobeerd een zo goed mogelijk resultaat te
behalen. De redactie wenst hen veel succes.
In de redactie van de Ballenvanger is ook een
mutatie geweest. Amanda van Burik heeft de
redactie verlaten en zij wordt opgevolgd door
Aafke Kemper. De redactie wenst haar veel
succes in haar functie.
De foto´s voor middenposter en voorzijde zijn
wederom gemaakt door Arjen Biere, onze
fotograaf.
De redactie wenst een ieder een sportief,
voorspoedig en vooral gezond seizoen toe.

Jan Koers
Waemelslant 160,
6931 HR Westervoort

Lidmaatschap

tel. (026) 3113259,

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

ballenvanger@scwestervoort.nl

Hanny de Ruyter de Wildt, e-mail: ruyter53@hotmail.com. Formulieren zijn verkrijgbaar in
de commissiekamer van Sc. Westervoort.
contributie
Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer v ermelden. Voor vragen: bel Hennie van Betuw,

Jan Koers

Joris Boss

Geurt van der Mey

Gert Zwilling

Anne Matser

Laura Matser

telefoon 026 - 3114243.
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

Gewijzigde contributies per 1-7-2015.
* Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. ** Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.
Aafke Kemper

Walter Bouwman

Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: NL35RABO036.97.50.330
ING: NL32INGB0002405432
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de voorzitter

De vakanties zijn voorbij en de plicht roept weer: de column van de Ballenvanger dient weer
aangeleverd te worden. Ik moet eerlijk toegeven dat zo’n twee maanden zonder alle
verplichte voetbalbeslommeringen als bijvoorbeeld het schrijven van een column heerlijk zijn.
Maar ook in de zomerperiode blijven er altijd Sportclubzaken die spelen en waar wat mee
gedaan moe(s)t worden. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat een leven zonder Sportclub
welhaast onmogelijk is. Over de zaken die in de zomer speelden, wil ik het hier hebben.

E

én van de belangrijkste ontwikkelingen is de
start van de nieuwe clubhuiscommissie. Een
groep enthousiaste vrijwilligers heeft het
stokje overgenomen van Rob en Miranda
Pronk, die ik hierbij nogmaals van harte wil bedanken
voor hun inzet van de afgelopen jaren. Een nieuwe
groep mensen betekent echter ook nieuwe afspraken
maken, kijken naar wat loopt en/ of wat beter kan.
Hierbij komen hele basale zaken aan de orde als het
functioneren van de kassa en het invoeren van de
mogelijkheid om te pinnen. Ook het roosteren voor
de clubhuisdiensten blijkt een ingewikkeld verhaal.
Gelukkig lijkt het ondanks de wat stroeve start de
goede kant op te gaan en we wensen hierbij
alle mensen heel veel succes en sterkte
toe. En denk er eens over of je hen
niet een handje wilt gaan helpen!!

Er zijn in het nieuwe seizoen ook een aantal nieuwe
trainers begonnen. Bij heren 1 startte Harold als
kersverse trainer en hij herintroduceerde al snel de
stukjes worst en kaas op de donderdagavond. En dat is
binnen een club als Sportclub iets waar je meteen harten
mee steelt. Bij heren 2 begon een oude bekende. Er werd
tot grote tevredenheid van de jeugdcommissie een
nieuwe jeugdcoördinator aangesteld en tot slot was er
de carrièremove van good old Rolf. Hij is de nieuwe
damestrainer en doet dat samen met zijn, althans
volgens de dames zelf, charmante assistent
Jan. We wensen hen allemaal veel succes en
plezier toe in hun nieuwe taak bij Sportclub.
Zo, volgens mij heb ik het meeste wel
gehad. Veel leesplezier en we zien
elkaar!

In de vakantie is ook het
Eurototo-spel afgelopen.
Naast zo’n kleine 400 euro
opbrengst voor Sportclub
hebben natuurlijk een
groot aantal mensen
genoten van het door een
paar aanjagers opgezette spel.
Ook zij hartelijk dank hiervoor.

scwestervoort.nl 
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algemeen

Nieuwe clubhuiscommissie
van start
Sinds dit seizoen is er een nieuwe
clubhuiscommissie. Hoewel je nog steeds
bekende gezichten achter de bar ziet staan,
wordt het organisatorische deel door een
nieuwe groep vrijwilligers opgepakt. Het eerste
clubblad van dit seizoen is een mooie
gelegenheid om de nieuwe commissie te
introduceren.

De nieuwe commissie bestaat uit maar liefst elf personen:
Harry Wanders (voorzitter), Theo Weijers (tijdelijke
secretaris), Jan van den Brink (inkoop), Rob van der Veen
(financiën), Hans Thijssen (contactpersoon van clubhuis en
hulp bij inkoop en financiën), Wim Kock (evenementen),
Laura Matser (aankleding en evenementen), Hein Smink
(2e voorzitter en roostermaker), Aafke en Eva Kemper
(roostermakers), en Fred van Huet.
De commissie heeft aangekondigd bezig te zijn met een
aantal veranderingen, waarvan een aantal nog niet
zichtbaar is. Ten eerste is het weer mogelijk om een klein
pilsje te bestellen voor een schappelijk prijsje. Een tweede
verandering is de komst van een nieuw kassasysteem met
een draadloze PIN-automaat, waarmee contactloos pinnen
mogelijk is. Een extra bedrag pinnen, om contant geld te
ontvangen uit de kassa, is niet mogelijk. De commissie is
daarnaast ook bezig met een andere koffieautomaat ter
vervanging van de huidige machine. Met alle strubbelingen
van de afgelopen periode is het uitwerken van zaken en het
op papier zetten daarvan aardig gelukt.
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er in het verleden al is
gesproken over verplichte bardiensten. Hoewel niemand
staat te springen om verplichtingen moet er toch iets
worden gedaan om het clubhuis open te kunnen houden.
Met de huidige vrijwilligersgroep lukt het niet om het
clubhuis open te houden op de bekende openingstijden.
We willen alle elftallen van de vereniging dan ook
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De club doet zoveel voor ons,
dan is het een kleine moeite om
ook wat terug te doen.
oproepen om mensen te leveren voor het draaien van
diensten achter de bar of in de keuken van het clubhuis.
Vele handen maken licht werk, dus er hoeft in principe
maar weinig tijd te worden vrijgemaakt als er voldoende
leden bereid zijn te helpen. De clubhuiscommissie doet er
alles aan om het zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te
maken om te helpen.
Wanneer er meer animo is om onze vrijwilligers bij te staan
kunnen we het clubhuis ook meer openstellen voor leuke
middagen en thema-avonden. Dus… laat van je horen!
clubhuis@scwestervoort.nl
Door: Harry Wanders, Theo Weijers en Joris
scwestervoort.nl

Verhaal van het kwartaal

Rob en Miranda
Aangezien Rob en Miranda na vier jaar
trouwe dienst het clubhuis gaan verlaten was
er een goede reden om gezellig uit eten te
gaan. Dit deden wij in een fantastische
setting: restaurant Batavia was de
uitverkorene om de kantinevrijwilligers te
ontvangen. Onder het genot van een drankje
en een lekker pittig hapje hebben we gekletst
en geproost.

P.S.: Vijf jongeren van de A3 hebben zich
inmiddels al aangemeld om, in overleg, te
komen assisteren in ons clubhuis op de
zaterdagmorgen en zondagmiddag. Zij hebben
als motto de club doet zoveel voor ons, dan is
het een kleine moeite om ook wat terug te
doen. De clubhuiscommissie vindt dit top, en
hoopt dat er veel mensen in de club dit
voorbeeld volgen.
Mannen, succes en veel plezier.

Maar wat gebeurde er nu, Ans Hermsen stond op en gaf
een lovende speech. Ook had ze haar creativiteit ten
volle benut aan het maken van een prachtige blikvanger,
als teken dat deze prachtmensen echt blikvangers voor
Sportclub zijn.
Met een dankwoord voor Rob en Miranda, een kaart
(geschreven tijdens het eten) en een dinerbon kon er
een badkuip gevuld worden met de tranen van Rob en
Miranda. De tranen werden snel gedroogd dankzij de
koffie van het huis. Ook bedankten Rob en Miranda
iedereen en spraken wijze woorden:
“Kantinevrijwilligers zijn hard nodig. We hebben
allemaal een blauw wit hart en doen dit voor onze
mooie club!”
Rob benadrukte nog even dat hij het zonder de enorme
inzet van zijn stukkie Miranda nooit op deze manier had
gekund. Natuurlijk had Sportclub het ook niet zonder
jullie beide gekund.
Namens Sportclub Westervoort willen wij Rob en
Miranda enorm bedanken voor hun inzet. We hopen
jullie nog vaak te zien op Sportclub en in en rond het
clubhuis.
Door: Aafke en Laura

Op de foto van links naar rechts: Rik Kemperman, Twan Meijer, Rik Wolf, Sem Elbertsen en
Bram Meijer.
scwestervoort.nl 
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CBV-toernooi te Barendrecht
Op woensdag 3 augustus j.l. is voor de 24e keer het Nationale G-voetbaltoernooi in Barendrecht gespeeld.
Als vertegenwoordigers van de Sportclub Westervoort hebben aan dit toernooi deelgenomen de zusters
Gabriella en Chanela Huibers van het jeugd G-team en van het seniorenteam Patrick Hartgers, Dave v. d.
Hurk, Kevin Köster, Jasper v.d. Oosterkamp, Jeremy Rutgers en Michel Schrader. Gabriëlla en Chanela hebben in Barendrecht in het team van NEC mogen spelen. Dave, Kevin en Jasper in het team van Twente en
Patrick, Jeremy en Michel in het team van Ajax. Ajax werd deze dag gecoached door de Ajax-trainers Martijn Middelbeek en Rik Verhagen.
Hierna verslagjes van Marja Huibers, trainster van het jeugd
G-team en moeder van Gabriëlla en Chanella en van Jasper
en Jeremy, hoe zij deze dag beleefd hebben.

Het verhaal van Marja.
Dit jaar mochten onze dochters de tweeling Gabriëlla en
Chanella Huibers mee naar het G-toernooi te Barendrecht.
Wat hebben ze genoten van deze dag! Ze zaten in het
team van NEC. Ze deden goed hun best, ze hadden een
heel leuk team en zijn als eerste geëindigd! Super blij
natuurlijk. Ook zijn de Dames en ik gefilmd door tv
Rijnmond.Geweldig toen we ´s avonds thuis kwamen en
samen naar de uitzending gingen kijken. Een mooie
afsluiting van een geweldige dag.

Bedankt, S.C. Westervoort voor deze uitnodiging!
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G-team
Het verhaal van Jasper.
Was de 24e nationale G-voetbaltoernooi gehouden in
Barendrecht. We vertrokken vanuit Velp met de bus naar
Barendrecht. Bij aankomst werd bekend gemaakt in welke
club je die dag zou spelen. En dat was FC Twente, samen
met Kevin en Dave van onze eigen club Westervoort. Het
was een sportieve wedstrijd, jammer genoeg verloren wij,
de tegenstander was sterker. We hebben hierna nog 4
wedstrijden gespeeld tegen andere clubs. Van de 5
wedstrijden, die we hebben gespeeld, hebben we er 1
gelijk gespeeld. We kwamen ook nog bekende mensen
tegen, zoals Edwin Sturing, Hans v Breukelen en Fräser. Na
de uitreiking van de beker, deze was gewonnen door FC
Oss, werd het afgesloten met een warme maaltijd. Ondanks
de regen die er af en toe viel, was het een geslaagde dag.

Het verhaal van Jeremy.
Vandaag ging ik naar Barendrecht naar het jaarlijkse
G toernooi.
Eerst kwamen we daar aan en kregen we te horen bij
welke teams we zaten ingedeeld. Toen kreeg ik te horen
dat ik bij Ajax zat. Dus we gingen naar de kleedkamer en
kregen we van de trainers de wedstrijdtenues.
Daarna moesten we op voor de teamfoto’s en met de
mascottes erbij op de foto. Daarna moesten we de eerste
wedstrijd spelen tegen Almere city FC. We kwamen 3-0
achter maar in de allerlaatste seconde schoten we de 3-1
er in met een prachtige vrije trap. Toen de wedstrijd erna
speelden we met 2-2 gelijk.
Daarna de volgende wedstrijd tegen Sc Cambuur werd 2-1
gewonnen door een eigen doelpunt van een Cambuur
speler. Daarna hadden we pauze en meteen na de pauze
moesten we strafschoppen nemen tegen de jeugdkeeper
van Dordrecht. Je mocht er 2 per speler nemen en ik schoot
ze alle twee erin. Bij elkaar hebben we 11 goals gemaakt.
Daarna moesten we tegen FC den Bosch spelen, die
wedstrijd verloren we met 5-1, de aanvoerder van hen
schoot er 4 in. Daarna moesten we de laatste wedstrijd
tegen Achilles 29. Die wedstrijd werd 0-0 maar die
wedstrijd hadden we zoveel kansen dat we die eigenlijk
hadden moeten winnen. Daarna gingen we douchen en
omkleden en toen moesten we het veld op voor de
scwestervoort.nl 

prijsuitreiking, we waren 5e geworden van de 6. De
prijsuitreiking werd gedaan door Danny Blind.
Daarna gingen we eten. We aten Chinees zoals altijd bij
het G-toernooi in Barendrecht.
We kregen ook nog een Ajax-shirt mee naar huis.
Toen gingen we weer met de bus naar huis.
Het was weer superleuk in Barendrecht. Leuk om weer te
beginnen met voetballen na een lange zomerstop.

Groetjes Jeremy
Door: Willem van Bussel
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6e elftal

Helden van Zes
Zes jaar oud waren de meesten….ze werden lid
van Sportclub Westervoort. Voor de meeste boys
geen keus…het was familiair, genetisch bepaald
dat je ging voetballen voor en bij de blauwwitten.
En wat waren ze trots dat ze zaterdagochtend in
alle vroegte de clubkleuren mochten verdedigen.
Voor de oudste speler in het zesde team van Sportclub is dat 43 jaar geleden. Het jongste talent trok
pas 20 jaar geleden de voetbalschoenen aan.
De diversiteit in leeftijd en talent zegt ook wat over dit
gemêleerde team waar menig voetbalverenging trots op
mag zijn. 11 jaar geleden begon visionair R.M. Messing
met het ‘uitzetten van de lijnen’ zoals hij dat zelf zegt. Nu
doet hij dat op de reservebank met sigaret en Unibet.
Naast hem op de bank zit Jeroen Wieleman die gelukkig
zijn broer Martijn Wieleman zover heeft weten te krijgen
dat hij terugkeert op het oude nest. En zo hebben we meer
broers die elkaar versterken. Neem de gebroeders de Wijs
met aanvoerder en leider Koen en zijn broertje Bart, die een
ontzettende goede indruk achterlaat in de goal. De grote
vergissing die hij maakte dat hij vorig jaar wilde voetballen
i.p.v. keepen hebben we hem na de eerste twee
bekerwedstrijden van dit seizoen vergeven. Keepen is echt
zijn Ding. Naast Rammie maakt Tino Messing ook deel uit
van het zesde.
We hebben echt van alles wat hoor. Naast Vlietje ( Jeroen
van der Vliet), mooie jongen Rick Deckers en de
onvermoeibare Dave Hollander staan er ook nog 7
Barbikkels op de lijst. Barbikkels ( Bart de Wijs, Remco
Hermsen, Dennis Dahm, Bob van der Veen, Martijn
Wieleman, Frank Wanders en Ronny Arends) winnen alleen
prijzen met Carnavalswagens bouwen en niet met
voetballen gezien de matige prijzenlijst die het zesde kan
overleggen; 0 bekers, 0 kampioenschappen.
Dat ligt niet aan de robuuste verdedigers als Victor Reijers,
Tom Tom Go, Patrick van de Meij en ‘manusje van alles’
Jacco Kemperman. Op het middenveld voetballen Marcel

scwestervoort.nl 

Tebbes en Jorn van de Sterren van de hemel. Darryl
Mongula staat ook nog op de lijst maar is door een
kruisbandblessure al ruim een jaar niet gesignaleerd. De
achtste Barbikkel is wel een prijzenpakker en zorgt
misschien dit jaar wel voor de eerste, echte platte wagen;
Wees Welkom Danny Kampschreur!
We doen iedere week weer ons best om er wat van te
maken en de voorzitter ( oud-speler) trots te laten zijn. In
de 11 jaar dat we bestaan hebben we veel lief maar ook
teveel leed met elkaar moeten delen. Hoogtepunt is ieder
jaar het ‘weekendje weg’. Op de eerste zaterdag van het
jaar zijn we dan bijna compleet, doen we overdag iets
‘ludieks en sportiefs’ en maken we ons na de
overweldigende Chinese maaltijd klaar voor het echte
hoogtepunt; De jaarlijkse Westervoort Zes Pubquiz onder
leiding van onze nestor: Ronnie Gerretzen. Wekenlange
voorbereiding gaat er aan vooraf maar dan heb je ook wat.
Als we net zo fanatiek op het veld zijn als met deze quiz
hadden we nu niet in de zesde klasse gespeeld. Maar dat
past ons wel hoor Klasse Zes…die helden van Zes.
Door: Ronnie Arends
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Marc de Lange
Marc, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog
niet kent!
Marc de Lange is geboren op 24 april 1966 in Breda. Ik
ben al weer 18 jaar getrouwd met Suzanne en heb een
dochter van 17 (Willemijn) en een zoon van 12 (Olivier). In
een heel ver verleden heb ik gevoetbald bij de op één na
mooiste amateurvereniging van Nederland met zo
ongeveer de langste naam: Advendo (Aangenaam Door
Vermaak En Nuttig Door Ontspanning). Samen met NOAD
(Nooit Opgeven, Altijd Doorgaan) vormen zij nu NAC
Breda. In 1976 ben ik verhuisd naar Etten-Leur, waar ik nog
wat jaren heb gespeeld bij Internos om vervolgens een
honkbalcarrière te hebben bij de Stags.
In het dagelijks leven ben ik commercieel manager bij de
Bomefa Group, een fabrikant van inrichtingen voor
archieven, scholen, bibliotheken en winkels.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Inmiddels ben ik al weer in mijn 8e jaar betrokken bij
SC Westervoort. Toen Olivier is gaan voetballen bij de
Champions League heb ik het eerste jaar niet actief
meegedaan. In de F5 ben ik als leider met trainers Jordy,
Joost en Julian (de 3 J’s) begonnen aan mijn loopbaan bij
Sportclub. In de afgelopen 8 jaar heb ik heel wat
wedstrijdverslagen geschreven. Ronald Schoonbeek en
Marco Hensen hebben mij 3 jaar geleden benaderd om
“iets” te gaan doen bij de jeugdcommissie. Daar ben ik nu
in het 3e jaar actief en ik houd me bezig met een stuk
ledenadministratie, het secretariaat, verzamelen van de
externe toernooien, coördinatie van de JO17 en JO19
geleding en verzorgen van de nieuwsbrieven voor het
jeugdkader. Als Manus van alles is het hartstikke leuk bezig
te zijn met de jeugd. Verder ben ik betrokken bij de
communicatiecommissie en schijn ik ook wat te doen bij de
lustrumcommissie. En wat ik zeker niet mag vergeten: lid
van de club van 100. Verder heb ik afgelopen seizoen mijn
eerste voorzichtige stappen gezet als scheidsrechter door
de cursus “verenigingsscheidsrechter” te volgen.
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Als jeugdcommissie hebben we de afgelopen jaren veel
werk verzet. Het feit dat we het meidenvoetbal nu echt op
de kaart hebben kunnen zetten is top. Ook het feit dat we
dit jaar weer 3 A-elftallen in kunnen zetten is super: dat we
jongens in de leeftijd van 17, 18 jaar voor het voetballen
kunnen behouden, is top.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Ik kan niet echt spreken van de leukste herinnering: de
afgelopen jaren zijn er ontzettend veel leuke herinneringen
bij gekomen. Je eigen zoon zien voetballen is prachtig.
Maar het feit dat je als lid van de jeugdcommissie ieder
weekend weer een hoop jongeren ontzettend veel
voetbalplezier ziet beleven, is geweldig. Dat daar ook nog
heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn, is helemaal
prachtig.
Verder zijn de jaarlijkse seizoenafsluitingen met barbecue,
de toernooien, het pupillenweekend en zeker de
vergaderingen van de jeugdcommissie memorabel.
Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub is voor mij een erg leuke en goede vorm van
ontspanning. Hoewel vaak erg druk (zeker bij het begin en
het eind van het seizoen) blijft het een mooie invulling van
de vaak spaarzame vrije tijd. Dat je daarnaast bijdraagt aan
het wel en wee van de leukste amateurvereniging van
Nederland is dan ook mooi meegenomen.

scwestervoort.nl

Blikvanger

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze
vereniging?
Als voetbalvereniging in een gebied van krimp (er komen
steeds minder kinderen in onze gemeente) moeten we
goed nadenken over de toekomstige ontwikkelingen.
Zonder aanwas van jeugd ben je als club ten dode
opgeschreven. We zullen ons dus goed moeten realiseren
dat de jeugd echt de toekomst is. Laten we daar als
vereniging dan op inzetten. Het zou mooi zijn als we als
vereniging een strategische visie ontwikkelen richting het
jaar 2025.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
Pff, dat is een lastige. Er zijn zo ongelofelijk veel vrijwilligers
die we als vereniging in het zonnetje kunnen (en moeten)
zetten. De mannen en vrouwen van de onderhoudsploeg
die iedere week meer dan geweldig werk verzetten. Alle
trainers en leiders van de jeugd, de mensen van het
clubhuis en al die andere vrijwilligers achter de schermen:
een keuze maken is erg lastig.
Eén van de vrijwilligers die ik dan weleens in het zonnetje
wil zetten is Marco Bloem. Als coördinator van de
Champions League en de scheidsrechters jeugd heeft hij
een machtig drukke job.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Wat hebben we een prachtige club: daar kunnen we
allemaal erg trots op zijn. En natuurlijk kan die club niet
zonder de hulp van de ouders: meld je dan ook aan als
vrijwilliger. Er is altijd wel een taak of klus die door jou
gedaan kan worden. Samen maken we Sportclub
Westervoort!

webshop
bestel zelf je sportkleding
scwestervoort.nl/basn/webshop

Trainingssweater

Thermoshirt

Rugzak

Kleine voetbaltas

Trainingspak

Pupillen - Junioren - Senioren

Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Laten we maar van seizoen tot seizoen kijken. Ik ben nu
lekker druk met van alles en nog wat. Wat de toekomst
gaat brengen moeten we maar bezien.

online betalen via iDEAL

Door: Joris

scwestervoort.nl 
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Historie - Harry Mecking

Passie, betrokkenheid
en gedrevenheid
De bovenstaande 3 woorden beschrijven volgens
de redactie vrij goed wie en hoe Harry Mecking is.
In het onderstaande verslag van een interview met
hem wordt dat beeld natuurlijk verder aangevuld
en uitgediept. De 3 genoemde kernbegrippen
echter vormen de basis en keren daarom
logischerwijze in allerlei nuanceringen telkens
terug.
De 62-jarige Harry Mecking, getrouwd met Roos en vader
van Tim en Ellen, is naar eigen zeggen een echt mensenmens. Dat is in principe ook niet echt verwonderlijk voor
iemand, die uit een familie komt van mensen die allemaal
als opvoedkundige werken of in de zorgsector werkzaam
zijn.
Gevraagd naar een beschrijving van zichzelf, noemt Harry
karaktereigenschappen als verantwoordelijkheidsgevoel,
gevoeligheid en betrokkenheid. Dat beeld past natuurlijk
ook bij iemand die al 42 (!) jaar in het onderwijs werkzaam
is en dat bovendien nog steeds erg leuk en dankbaar werk
vindt. Alleen de hoeveelheid regelgeving en de vele
administratieve zaken en taken die een leraar
tegenwoordig moet vervullen, ziet hij als minder gewenst.
Het gaat nu vooral over regeltjes. Hij werkt veel liever met
kinderen en vindt het belangrijk dat de
verantwoordelijkheid weer bij leraren neergelegd wordt.
Mensen moeten daarom kritisch worden en onder meer
ook vertrouwen in leraren hebben.
Zijn onderwijscarrière is Harry begonnen in Rotterdam.
Vroeger werd je vrijgesteld van dienstplicht als je minimaal
5 jaar voor de klas ging staan. Die regeling, gekoppeld aan
de liefde voor het onderwijsvak, sprak hem bijzonder aan
en hij heeft eerst 6 jaar in Rotterdam gewerkt. De volgende
stap was een terugkeer naar het Oosten, waar hij 10 jaar in
het speciaal onderwijs gewerkt heeft. Uiteindelijk is hij
echter teruggekeerd naar zijn oude liefde: het
basisonderwijs. Met name het Jenaplan-onderwijs, waarbij
het kind en zijn behoeften centraal gesteld worden, ziet hij
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ter nooit in
Ga als scheidsrech
publiek!
discussie met het
als bijzonder waardevol. Zoals hij het zelf zegt: ”De lesstof
is niet belangrijk, alleen het kind en zijn behoeften zijn
dat”.
Als betrokken ouder was Harry actief bij Sportclub sinds de
aanmelding van zijn zoon Tim en is dat in totaal 21 jaar, tot
2015, gebleven. Hij was leider bij elk team waarin zijn zoon
gespeeld heeft, is secretaris van het jeugdbestuur geweest
en ook voorzitter van datzelfde bestuur. Daarnaast heeft hij
commissiewerk gedaan, is actief geweest bij allerlei
activiteiten en was last but not least lang scheidsrechter.
Daarmee moest hij echter noodgedwongen stoppen door
een pijnlijke, versleten knie. Volgend jaar krijgt hij daarom
een kunstknie.
Harry heeft in het verleden vele sporten beoefend zoals
basketbal, volleybal en tafeltennis; bovendien heeft hij aan
hardlopen gedaan en daarbij uiteindelijk zelfs marathons
gelopen. Als voetballer heeft hij lang in de zaal gevoetbald
en is op zijn 28ste als voetballer bij Sportclub in het 6e
begonnen, een vriendenteam. Dat kwam door zijn
verkering met Roos! Zijn knie speelde echter zo op dat hij
met voetballen moest stoppen en uiteindelijk dus ook met
het fluiten van wedstrijden.
Tegenwoordig gaat Harry kijken als zijn zoon Tim in het 3e
voetbalt en soms gaat hij naar een wedstrijd van het 1e.
scwestervoort.nl

In de 21 jaar dat hij actief is geweest bij Sportclub heeft hij
heel veel genoten en vooral veel bekenden en vrienden
overgehouden. Dat is volgens hem als geheel een echt
hoogtepunt. Ook het meegaan naar toernooien als leider
van het team van zijn zoon en het begeleiden van jongens
heeft hij zo ervaren.
Dieptepunt vond en vindt hij het gedwongen moeten
stoppen als scheidsrechter. Als scheidsrechter vond hij niet
alleen het fluiten zelf prachtig, maar ook de randzaken
boeiden hem daarbij. Voor een wedstrijd bijvoorbeeld
maakte hij altijd een praatje met de leider en trainer van
een team, zodat meteen duidelijk was met wat voor
mensen hij te maken had.
In het interview geeft Harry aan in de 2e wedstrijd die hij
floot een grote fout gemaakt te hebben, een fout waar hij
veel van geleerd heeft: hij ging in discussie met het publiek.
Zijn advies aan alle scheidsrechters is dan ook duidelijk: ga
nooit in discussie met het publiek!
Sportclub kenmerkt zich volgens hem door de sfeer, die hij
vriendschappelijker noemt dan bij andere clubs. Een ander
kenmerk is het huiselijke karakter van de club. Mensen
kennen elkaar, Sportclub is een hecht geheel. Bovendien
wordt er veel gedaan voor groepen die het nodig hebben.
Er is aandacht voor damesteams, voor het G-team, er zijn
veel vrijwilligers. Mensen voelen zich kortom gewoon thuis.
Sportclub is een club voor de breedte en beschikt over een
erg goede accommodatie en over uitstekende faciliteiten.
Alleen de afstemming tussen het hoofd- en jeugdbestuur
zou beter kunnen. Essentieel is ook dat er meer geld in de
opleiding van trainers gestoken wordt, zodat het
opleidingsniveau van hen omhoog gaat. Belangrijk vindt hij
dat Sportclub vooral bij zichzelf moet blijven: Sportclub is
een stabiele 4e klasser en daar moet men tevreden mee
zijn. Het halen van buitenstaanders die een jaar blijven en
dan weer weggaan, ziet Harry daarom niet als wenselijk.
Alleen eigen spelers zorgen voor stabiliteit.
Tot slot raadt hij iedereen aan vooral van voetbal te blijven
genieten en adviseert de schreeuwers aan de kant van het
veld voortaan hun mond te houden! Daar sluiten we ons
als redactie graag bij aan.

adverteren
in de
Ballenvanger

Kosten voor het adverteren met 4 plaatsingen
per jaargang in ons clubblad, de Ballenvanger:
• voor een 1/4 pagina:
€ 100,00
• voor een 1/2 pagina:
€ 175,00
• voor een 1/1 pagina:
€ 250,00
Afmetingen van de advertenties:
• 1/4 pagina advertentie:
72,5 x 107 mm
• 1/2 pagina advertentie:
150 x 102 mm
• 1/1pagina advertentie:
150 x 220 mm

Door: Gert
scwestervoort.nl 
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column

Goed materiaal.
Mijn contract is verlengd. Voor het derde seizoen op rij, mag ik, van de Raad van
Commissarissen van De Ballenvanger N.V., blijven. Ik zit al langer dan een gemiddelde
eredivisietrainer.

O

ok nu weer zal ik foto’s uit het Sportclubarchief
becommentariëren, vanuit originele
invalshoeken bekijken of er mijn fantasie
volledig op los laten. Hoewel mijn postuur
anders doet vermoeden, ben ik niet voor de breedte
aangenomen, maar als vaste basisspeler. Ik schrijf dus elke
editie weer een column en wens U een fijn seizoen toe!
(Hopelijk snijdt de redactie niet al te veel van de foto’s af,
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want hierdoor slaan sommige leuk bedoelde observaties als
een tang op een varken).
In mijn eerste bijdrage in de jaargang 2016/2017, maak ik
het mezelf gemakkelijk. Geen vreemde insteek of
onnavolgbare uitleg: What you see, is what you get:
KICKSEN! Dat ziet iedereen en meer is het niet.
Ze lijken sterk op De Wondersloffen van Sjakie Meulemans.
scwestervoort.nl
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webshop
bestel zelf je sportkleding
scwestervoort.nl/basn/webshop

Poloshirt

T-shirt

Trainingsbroek

Trainingssokken

Trainingspak

Kader

Met de schoenen van voormalig sterspeler Voltreffer Vick,
wist de verder weinig sportieve Sjaak, uit te groeien tot een
nationale voetbalheld. Maar o wee, o wee, zijn magische
kracht verdween als hij de schoenen kwijt was of als ze
waren gestolen. En dat gebeurde nogal eens, zoals men in
de jaren 70 van de vorige eeuw kon lezen in het
stripweekblad Sjors. Vermoedelijk zijn deze gedragen door
illustere mannen als Henk Wolters of Jan Peperkamp.
Met dit schoeisel werd vooruit gespeeld en er werden geen
risicoloze balletjes breed of terug mee gegeven. Het zijn
dan ook geen ADIDAS X 16.1 Firm Ground, met techfitcompressiebovenwerk voor een perfecte, sokachtige
pasvorm, Sprintframe-loopzool voor rotsvaste stabiliteit, GF
Chaosnoppenconfiguratie voor explosieve snelheid en
stevige grip en een Non-Stop-Grip (NSG) stippelreliëflaag
zodat de bal aan je voeten blijft geplakt, maar QUICK’s.
POPULAIR. Uitsluitend in bruin.
Ik denk dat ze van een linksbinnen waren, want die had je
toen nog. Er werd altijd aanvallend gespeeld in een 3-2-5
opstelling; doelpunten maken was het devies, in plaats van
alleen maar proberen ze te voorkomen. Kom daar nu eens
om. Ook de bal had toen nog een veter en de enige ruit op
het middenveld, was het brilletje van de linkshalf. Het shirt
was van Jansen & Tilanus, als er al een shirt was. Van
volledig naadloze, met mesh-inzet-ventilatiezones voor
vochtafdrijving, 100% gerecyclede polyester,
uv-absorberende tenues, had nog niemand gehoord….
(Zelfs KWD uit Doetinchem doet aan die flauwekul mee en
dat waren nog wel de makers van de meest degelijke
polyester shirts ever! Als er een nucleaire 3e Wereldoorlog
zou uitbreken en je droeg een KWD-setje, liep je geen enkel
risico. Je kon gewoon de hond uitlaten (als die er dan nog
was, tenminste). En als je in de winter het KWD-shirt over
je hoofd uittrok, wekte je voldoende stroom om de
lichtmasten een half uur te laten branden. Alle vier.)
Deze foto is genomen op 18 augustus 2012 en de
schoenen hingen op de tentoonstelling ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van de club. Honderden foto’s hiervan
en van andere Sportclubgebeurtenissen en -personen, zijn
op de website geplaatst. Ze staan in de rubriek ‘Media’
onder ‘Fotoalbums’ en ‘Historische Foto’s’. Kijk maar eens,
daar staat goed materiaal. Ik kan ook nog een vierde
seizoen mee.

online betalen via iDEAL
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Voorwoord

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuw seizoen is
begonnen, met voor iedereen nieuwe kansen op
sportieve successen. Ook voor BASN weer een nieuw
seizoen met andere uitdagingen.

Het 2e en 3e kwartaal hebben wij gebruikt om de lijnen in
de sponsorpakketten nieuw vorm te geven. Met name bij
de jeugdafdeling deden zich mogelijkheden voor die tot
dusver door de bestaande structuur onbenut zijn gebleven.
Mireille De Waij ( MdW Notareas|) zal, er van uit gaande
dat de B.A.S.N. leden hier mee instemmen, komend najaar
het BASN bestuur komen versterken en heeft op zich
genomen om de kar van de sponsorwerving te gaan
trekken en het geheel verder te structureren. Zij zal zich
daarnaast expliciet gaan inzetten voor de jeugdsponsoring
en aankleding van de jeugdelftallen. Vooruitlopend op de
jaarvergadering is zij al voortvarend met een aantal
omvormingen aan de slag gegaan. In de volgende editie
van de ballenvanger zullen wij de actuele status van de
sponsorpakketten nader belichten.
Verder is onlangs de al enige tijd door S.E.S.N. toegezegde
ruimte voor kledingopslag op het sportpark opgeleverd en
in gebruik genomen. Mirjam Koenen heeft vanaf nu de
beschikking over een mooie kledingopslag en
voorraadruimte op het sportpark.
Aan het einde van vorig seizoen is een goed geslaagde
netwerkactiviteit voor de B.A.S.N. leden gehouden.
Stadsbrouwerij de Wittenburg te Zevenaar werd bezocht.
Een gezellige en nuttige bijeenkomst. De eerstvolgende
activiteit valt samen met de B.A.S.N. jaarvergadering, die
begin november op het programma staat (datum op het
moment van het schrijven van dit stukje nog niet definitief).
Het gros van de overeenkomsten met leden en sponsors is
voor het seizoen 2016/2017 behouden gebleven. Hierdoor
kon met het voetbalbestuur een goede budgetverdeling
voor dit seizoen worden afgestemd. Er zijn budgetten
afgesproken voor dames, meiden, jeugd, G-afdeling en
selectie, naast een algemene bijdrage van B.A.S.N. aan
diverse verenigingsuitgaven. Voor het aanmelden van
scwestervoort.nl 

Voor het aanmelden van
bestedingsdoelen geldt: Geen 
verzoeken rechtstreeks aan B.A.S.N.,
maar via het hoofdbestuur van
SC Westervoort.
bestedingsdoelen geldt net als vorig seizoen: Geen
verzoeken rechtstreeks aan B.A.S.N., maar via het
hoofdbestuur van SC Westervoort. Zij kennen de criteria en
kunnen selecteren welke verzoeken door de vereniging
worden gedragen. Met het voetbalbestuur is afgesproken
dat individuele teamverzoeken uitsluitend, na filtering op
gedragenheid, via het hoofdbestuur bij B.A.S.N. worden
aangemeld.
De komende winterstop gaan de selecties van heren 1 en 2
op trainingskamp in het Portugese Albufeira. De
organisatorische voorbereidingen hiervan zijn in volle gang.
In een volgende editie van de Ballenvanger zullen wij
hiervan verslag doen.
Rest mij iedereen een goed seizoen toe te wensen, met
volop sportieve successen en veel onderlinge gezelligheid.
Edwin Peters, Voorzitter BASN
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Sponsor interview met MDW
Notareas | Estate Planning
Het bedrijf
MDW Notareas | Estate Planning is een “all
womens office” notariskantoor, dat op 1 april 2015
is opgericht en gevestigd is in een bijzonder pand
met futuristische uitstraling nabij winkelcentrum
Kronenburg (Kronenburgsingel 60) te Arnhem. Het
gebouw is dan ook erg herkenbaar en is dichtbij
grote uitvalswegen gelegen.
Eigenaar van dit bedrijf is Mr. Mireille de Waij. Het is een
eenmanszaak met 4 medewerkers. In de notarisbranche is
specialisatie een vereiste volgens Mireille. MDW Notareas
heeft zich gespecialiseerd in het familierecht. Dit omvat
onder meer het opstellen van testamenten,
huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten alsmede
het afwikkelen van (complexe) nalatenschappen en het
maken van estateplanningadviezen. Ook fungeert zij vaak
als executeur, bewindvoerder of gevolmachtigde. Daarnaast
kan zij ook akten maken op ondernemingsrechtgebied en
registergoederenrecht. Hierbij werkt zij dan nauw samen
met een andere notaris die op deze gebieden is
gespecialiseerd.
MDW Notareas | Estate Planning biedt kwalitatief
hoogwaardig advies op een begrijpelijke wijze. Het
bedrijfspand voldoet hierbij aan 3 uiterst belangrijke
voorwaarden, n.l. goede bereikbaarheid, is rolstoel- en
rollatorvriendelijk en heeft de mogelijkheid gratis voor de
deur te parkeren.
Standplaats / Naamgeving
Elke notaris heeft een standplaats. Mireille heeft als
standplaats Arnhem gekozen. De stad is bekend in
Nederland. Daar klanten uit heel Nederland naar Mireille
toe komen, lag het niet voor de hand een kleinere
gemeente als standplaats te kiezen, bv. Westervoort (haar
woonplaats). Een kleinere plaats spreekt niet aan, daar al
gauw in den lande gevraagd wordt, waar ligt die plaats?
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Sterke eigenschappen: Oplossingsgericht,
duidelijk, p
 ositief, gestructureerd
Ooit zal daar wellicht een filiaal mogelijk worden, maar
niet de hoofdvestiging.
Waar staat de naam MDW Notareas | Estate
Planning voor?
MDW: afkorting van haar naam.
Notareas: Toen het bedrijf opgericht werd, was Mireille nog
kandidaat-notaris en mocht als zodanig niet het predikaat
Notariaat voeren. Dat werd vervolgens verkort tot Notar
met toevoeging van eas (en andere specialismen). Ook na
benoeming tot notaris is deze naam gehandhaafd.
Estate Planning: advisering om vermogen zo
belastingvriendelijk mogelijk bij de volgende generatie te
krijgen.
scwestervoort.nl

Sponsorinterview
Historie
Mireille heeft rechten gestudeerd en wilde graag advocaat
worden. In 1994 is ze afgestudeerd, maar er zat op dat
moment niemand te wachten op een advocaat, was dus
werkloos en op zoek naar iets anders. Dit vond ze op een
notariskantoor in Tiel, waar ze 2½ jaar heeft gewerkt als
notarieel jurist.
Nadien heeft Mireille 12 jaar als senior Estate Planner
gewerkt bij de ABN Amro bank.
Na deze periode kwam het idee, na zo´n beetje alles op het
vakgebied gedaan te hebben, een eigen bedrijf te
beginnen. Dat kreeg in 2007 vorm door een notariskantoor
op te starten samen met een compagnon. Na 7½ jaar
eindigde deze samenwerking.
Om een nieuw kantoor te starten was de vereiste en de
wens om zelf notaris te worden. De beroepsopleiding had
zij reeds gevolgd. Een ondernemingsplan volgde alsmede
een assessment om vast te stellen of zij wel de
eigenschappen van een goede notaris bezat. Dat alles lukte
en werd benoeming tot notaris een feit, bij Koninklijk
Besluit getekend door de koning. Op 23 juni 2016 vond
beëdiging plaats door de president van de Rechtbank.
Clientèle / Acquisitie
Cliënten komen bij Mireille met vragen die een antwoord
en oplossing behoeven. Dat is ook wat Mireille biedt, een
waterdichte oplossing, rust en zekerheid. Kan niet bestaat
niet in haar optiek. Het eerste gesprek is altijd gratis en
vrijblijvend. Cliënten krijgen aan het eind van het gesprek
te horen wat zij voor hen kan doen en tevens de prijs
waarvoor dat gedaan kan worden. Cliënten beslissen
daarna zelf of ze opdracht verstrekken of niet.

MDW Notareas | Estate Planning
vindt het belangrijk, dat het
kantoor goed bereikbaar is, en er
voor de deur gratis geparkeerd
kan worden.
en omdat iedereen in haar klas bij sportclub voetbalde, was
de keus voor een club niet moeilijk. Ze heeft de teams van
E7 tot E4 doorlopen en toen er daarna een meisjesteam
werd opgericht, wilde ze daar uiteraard in spelen. Het
meisjesteam werd opgericht door Bianca Gal, die ook
trainster werd.
Mireille vond eenheid en uitstraling van kleding zo leuk,
dat ze bij sportclub vroeg het team te mogen sponsoren.
Dat liep in het begin wat stroef, maar is toch doorgezet.
Mireille vindt het prachtig dat het team van haar dochter in
mooie pakken van Sportclub rondloopt en de rest ook
verzorgd is (shirts, tassen en trainingspakken). Het straalt
eenheid uit en professionaliteit. Dat wordt in het team ook
zeer gewaardeerd. Trainster Bianca wil dan ook dat alle
meiden altijd in trainingspak naar uitwedstrijden gaan.
Tot slot:
Mireille vond het heel bijzonder dat bij de uitvaart van haar
vrouw Yvonne, het hele meidenteam in “haar” trainingspak
aanwezig was. Dat heeft indruk gemaakt en achtergelaten.
Door: Jan

Wat als bijzonder en uniek kan worden bestempeld is dat
Mireille een 5 jaarlijkse “APK “ doet. Na 5 jaar benadert zij
cliënten met de vraag of de akten nog actueel zijn. Zo
wordt voorkomen dat bijvoorbeeld gescheiden mensen hun
ex-echtgenoot nog als erfgenaam in hun testament hebben
staan.
Relatie met sportclub
Mireille heeft een dochter van 13 (Juliette), die vanaf haar
6e jaar constant gezeurd heeft, dat ze wilde gaan
voetballen. Dit kwam er uiteindelijk van op 9-jarige leeftijd
scwestervoort.nl 
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8e elftal

Achter van links naar rechts: Hans Leenders, John Putman, Bart Laponder, Freek Nomden, Salvatore Nijmeijer, Robert Hermeling,
Joost de Boer, Marijn van Heerenbeek.
Voor van links naar rechts: Frank Mes, Sebastiaan Evers, Remy Vlijtig, Danny van Dongen, Roger Von Schükkman, Arno Hoogveld
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Netwerkactiviteit

Netwerkactiviteit
BASN – Bierproeverij
Als afsluiting van het voetbalseizoen werd op
dinsdag 21 juni door het bestuur van BASN een
bierproeverij georganiseerd bij Stadsbrouwerij
Wittenburg op de markt in Zevenaar. Inclusief
het bestuur bestond het gezelschap uit 20
personen.
Om half zeven zou het vertrek per bus zijn vanaf de
parkeerplaats bij sportclub. Maar wat er kwam, geen bus.
En het begon na half 7 net flink te regenen, waar niemand
op had gerekend. De bus hoorde er eigenlijk al ruim voor
vertrektijd te zijn. Dan waren we droog overgekomen. Maar
wat bleek, de touringcar stond per vergissing op de
parkeerplaats van AVW´66 te wachten. Het was de
spelersbus van AVW´66, getuige de borden in de bus.
Maar niet getreurd, uiteindelijk vertrokken we dan toch
vanaf de goede parkeerplaats. Aangekomen in Zevenaar
werden we verwelkomd door de eigenaar van
stadsbrouwerij Wittenburg.
We konden direct aan tafel aanschuiven, waar gestart werd
met het proeven van een aantal Jonkheerbieren, oplopend
in alcoholpercentage van 6.2 tot 8.4. Bij elke biersoort
werd uitleg gegeven door een deskundige van de
brouwerij.
Dit alles onder het genot van een heerlijk buffet.
Na de inwendige mens gesterkt te hebben, werd in de
brouwerij door dezelfde gids een korte rondleiding gegeven
en het nodige verteld over het brouwproces.
Na de rondleiding konden we nog even napraten op het
terras, wederom onder het genot van de lekkere bieren.
Hier bleek onder de aanwezigen nog een verwoed spaarder
van bierglazen te zijn, getuige de hoeveelheid die
meekwam.
Als afsluiting van de avond kreeg een ieder als attentie een
bierpakketje mee.
scwestervoort.nl 
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Keepersclinic

Keepersclinic
Op dinsdag 6 september is bij sportclub een
keepersclinic georganiseerd door Keepersaction
(de keepersschool van Jan en Danny Lucke). Dit
is de leukste keepersschool van Nederland.
De clinic was speciaal georganiseerd voor jeugdkeepers van
sportclub en was een tegenprestatie van Keepersaction
voor de medewerking en bijdrage van BASN vorig jaar aan
de groots opgezette keepersclinic bij sportclub Groessen

ook georganiseerd door Keepersaction en waar eveneens
20 jeugdkeepers van sportclub Westervoort hebben
meegedaan.
Aan deze clinic werd door 16 jeugdkeepers deelgenomen.
Kader van sportclub en de keepers zelf waren uitermate blij
met deze leerzame avond en was dan ook zeer geslaagd
Door: Jan

Advertentie

scwestervoort.nl 
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stelling

Bij rellen door hooligans van een deelnemend land aan
EK of WK moet het betreffende land direct uitgesloten
worden van verdere deelname aan het toernooi.

Bianca Gal (trainster meiden C):
‘Niet mee eens, deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden
en moeten hiervoor gestraft worden en niet het deelnemend land.’

Michael Roelofsen (speler zaterdag 2):
‘Niet mee eens, je kan een land niet straffen voor de daden van enkelen.’

Jan Jansen (leider A1):
‘Niet eens, hooligans opsluiten. Het maatschappelijke probleem oplossen
en handhaven met alle partijen.’

Mirjam Koenen-Berentzen (Kledingcommissie):
‘Niet mee eens, je mag een team niet straffen voor daden van
‘supporters’. Een wedstrijd zonder publiek of een stadionverbod is dan
een betere optie.’

Jan Wolters (trainer dames 1):
‘Ik ben het hier niet mee eens. Het desbetreffende land wordt benadeeld
door een groepering die niet voor het voetbal komt. Hooligans moeten
aangepakt worden en naar huis gestuurd worden. Thuis gekomen moet
je ze oppakken en bestraffen met zware straffen.’
Door: Aafke
scwestervoort.nl 
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Aan de zijlijn

Trainers zijn onmisbaar voor een
voetbalclub. Elke editie van ons
clubblad laten wij deze helden in ‘langs
de zijlijn’ vertellen over wat ze precies
doen, deze keer zijn het geen
vrijwilligers maar wel de nieuwe
trainers van ons heren 1 en 2, namelijk
Harold Dengerink en Alex van Ginkel.
Namens Sportclub Westervoort willen
we jullie van harte welkom heten op
onze mooie club en wensen we jullie
heel veel succes toe het aankomende
seizoen.

Naam: Harold Dengerink
Leeftijd: 36
Woonplaats: Apeldoorn
Partner: Carin
Kinderen: 1, Yeste
Werk: Mantel
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Door: Aafke en Laura

Harold Dengerink

Wat zijn je hobby’s?
Voetbal en vissen.

Ik probeer zoveel mogelijk teams te volgen. Je wordt niet
hoofdtrainer van heren 1 maar hoofdtrainer van een club.

Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Daadkrachtig, betrokken, leergierig, sociaal en
ondernemend.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk?
Leuke mensen, het is een hechte club.

Hoe zou jouw elftal jou omschrijven?
Leergierig en betrokken.
Waarom heb je dit seizoen voor Sc Westervoort
gekozen?
Leuke dorpsclub met betrokkenheid van de leden. Goede
gesprekken gehad met de technische commissie en de
spelers en staf. Gevoel van een dorp spreekt mij aan.
Wat komt er allemaal bij kijken?
Je bent er ongeveer 20 tot 40 uur per week mee bezig en
zoals de vragen al gesteld worden is het een vak.
Nadenken en uitwerken van trainingen, tactisch schakelen
op het bord om momenten te creëren, tijd maken voor
overleg met spelers en staf en de videoanalyse. Kortom
druk en intensief.
Hoe lang zit je al in het trainersvak?
Al ruim 16 jaar waarvan 6 jaar op senioren niveau.

Wat maakt het trainersvak zo leuk?
Met mensen werken in teamverband en spelers beter
maken.
Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen
doen?
Ik vind het prima zo.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
Op donderdagavond tijdens de clubavond kaas en worst.
Wat vind je minder leuk aan het vak?
Dat mensen vaak commentaar hebben, terwijl ze niet
kunnen weten en oordelen hoeveel tijd dat kost.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Geen commentaar.
Voel je je gewaardeerd voor hetgeen wat je doet?
Soms.

Hoe combineer je het trainersvak met je andere
dagelijkse bezigheden?
Kwestie van plannen.

Op welke manier voel je je gewaardeerd?
Door mijn spelers en staf.

Welke dagen/momenten ben je als trainer actief?
Elke dag, het is geen hobby maar een vak. Je denkt iedere
dag na over hoe je moet handelen en dingen moet
verbeteren.

Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Vanuit de club, door een keer mee te lopen en mee te
kijken.

Hoeveel uur steek je er in de week in?
20 tot 40 uur per week.

Waarom zouden anderen mensen ook trainer
moeten worden?
Passie voor het vak.

Voetbal je zelf ook?
Niet meer, wel altijd op een goed niveau gedaan.
Volg je naast je eigen team ook andere teams
binnen Sc Westervoort?
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Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om trainer te worden?
Voorwaarden creëren.
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Aan de zijlijn
Wat zijn je hobby’s?
Naast alles wat met sport te maken heeft, luister ik graag
naar muziek, terrasje pakken.
Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Respect voor een ieder, Vertrouwen in de mens, Gedreven
in datgene wat ik doe, Open en Eerlijk naar iedereen.
Hoe zou jouw elftal jou omschrijven?
Als hier boven omschreven.
Waarom heb je dit seizoen voor Sc Westervoort
gekozen?
Sc Westervoort is een club met ambitie, die mij het
vertrouwen geeft om met een jonge spelersgroep te mogen
werken, waarbij voor mij de geboden faciliteiten ruim
voldoende zijn om spelers beter te maken.
Wat komt er allemaal bij kijken?
Vertrouwen naar elkaar toe. Een goede samenwerking
tussen de trainingsstaf en begeleiding staf. Goede
materialen en de wil van de spelersgroep om te willen
presteren.
Hoe lang zit je al in het trainersvak?
Ik zit ruim 20 jaar in het trainersvak.
Hoe combineer je het trainersvak met je andere
dagelijkse bezigheden?
Als je alles goed plant, dan zijn het trainersvak, het
dagelijks werk en de thuissituatie goed te combineren.

Naam: Alex van Ginkel
Leeftijd: 56
Woonplaats: Arnhem
Partner: Getrouwd met Jenny
Kinderen: 2 jongens
Werk: Defensie, bij de Koninklijke Luchtmacht
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Welke dagen/momenten ben je als trainer actief?
Maandag (trainingsvoorbereiding voor de dinsdag).
Dinsdag (voorbespreking training, training geven en
nabespreking).
Woensdag (trainingsvoorbereiding voor de donderdag).
Donderdag (voorbespreking training, training geven en
nabespreking).
Zaterdag (wedstrijdvoorbereiding).
Zondag (Wedstrijd).
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Alex van Ginkel
Hoeveel uur steek je er in de week in?
±18 uur.
Voetbal je zelf ook?
Nee, moest op mijn 30e noodgedwongen stoppen
(versleten knie en enkels).
Volg je naast je eigen team ook andere teams
binnen Sc Westervoort?
Ik heb nog geen ander team naast het 1e zien voetballen,
maar ga dat zeker doen.
Wat maakt Sc Westervoort zo leuk?
De ambities, die de club uitstraalt, de gezelligheid en de
familiare sfeer.
Wat maakt het trainersvak zo leuk?
Om spelers beter te maken.
Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen
doen?
Sc Westervoort naar een hoger niveau brengen.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
Kom na 4 maanden nog maar eens terug bij mij met deze
vraag.
Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het
zeggen had bij Sc Westervoort?
Het Hoofdveld vervangen door kunstgras met daarbij goede
verlichting.
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt tijdens je trainerscarrière?
Bij één van mijn vorige clubs was er door de KNVB een
algehele afgelasting afgekondigd. Dit bericht was niet
doorgekomen bij de club, de tegenstander en
scheidsrechter. Deze wedstrijd is gewoon gespeeld en met
een overwinning afgesloten, en ook gewoon opgenomen in
de stand van de competitie.
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Wat vind je minder leuk aan het vak?
-	Als de trainingsvoorbereiding klaar is en je deze niet
kunt betrainen, doordat er spelers niet op komen dagen
op de training zonder bericht van afmelding.
-	In de regen het veld op gaan om te trainen en na de
training weer in de regen ervan afstappen.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Voldoening, als je je doelstelling hebt bereikt.
Voel je je gewaardeerd voor hetgeen wat je doet?
Dat zal nog moeten blijken. Bij vorige clubs kreeg ik
genoeg waardering.
Op welke manier voel je je gewaardeerd?
Door feedback van mijn spelers en teamstaf.
Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Dat laat ik aan anderen over.
Waarom zouden anderen mensen ook trainer
moeten worden?
Trainer zijn, is een mooi vak waarbij je met mensen met
allerlei achtergronden werkt en van individuelen een team
kan maken.
Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om trainer te worden?
Het aanbieden van cursussen, het geven van de benodigde
faciliteiten.
Wat wil je nog meer kwijt?
Dat alle mensen, die zich inzetten voor Sc Westervoort een
mooi voetbalseizoen 2016/2017 krijgen.
Door: Aafke en Laura
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Vacatures communicatiecommissie
Het is belangrijk te weten dat er altijd begeleiding voor je klaarstaat als je een vacature
opvult. Je staat er nooit alleen voor. Vele handen maken licht werk!

1. Coördinator sociale media
Veel leden en geïnteresseerden krijgen nieuws vooral
mondeling of via sociale media mee. Daarom is het
belangrijk dat nieuws op sociale media wordt gedeeld. Heb
jij ervaring met sociale media (Twitter en Facebook) en ben
je verbonden met de club? Dan zoeken wij jou!

3. Redactielid clubblad
Het clubblad “De Ballenvanger” bestaat al decennia en
wordt geroemd om de vorm: een mooi ontworpen, chic
boekje. Als lid van de redactie kom je vier keer per jaar naar
de vergadering en schrijf je mee aan de inhoud van het
blad.

Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1.	zorg te dragen voor informatievoorziening via sociale
media,
2.	sociale media te beheren en up-to-date te houden,
3.	mensen met schrijfrechten te controleren en te sturen.
Tijdsindicatie: 1-2 uur per week

Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1. vier keer per jaar aanwezig te zijn bij de vergadering,
2.	in goed Nederlands tekst aan te leveren.
Tijdsindicatie: 1 uur per maand

2. Fotograaf
Foto’s zijn altijd welkom. Ze vormen een deel van onze
historie. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor
nieuwsberichten, flyers, posters, sociale media, het clubblad
en onze fotoalbums. Daarom zijn we altijd op zoek naar
fotografen.
Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1.	nu en dan foto’s te maken van wedstrijden of
activiteiten,
2.	de onbewerkte foto’s beschikbaar te stellen aan de
vereniging.
Tijdsindicatie: n.v.t
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4. Redactielid website
Vrijwel al het nieuws van de vereniging is terug te vinden
op onze website. Naast nieuws vind je er verslagen,
activiteiten, wedstrijd- en teaminformatie, foto’s,
commissies en meer informatie over de vereniging. De
informatie op de website moet up-to-date worden
gehouden. Ondanks dat een groot deel automatisch wordt
bijgewerkt, moet er ook handmatig informatie worden
gewijzigd of toegevoegd.
Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1. de informatie op de website up-to-date te houden,
2. nieuwe informatie uit de vereniging toe te voegen.
Tijdsindicatie: 2 uur per week
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5. Technische ICT ondersteuner
De laatste jaren is er veel geautomatiseerd: computers voor
het gebruik van Sportlink Club, schermpresentaties in het
clubhuis en de commissiekamer, muziekinstallatie in het
clubhuis, WiFi rond de gebouwen, etc. De apparaten vergen
onderhoud van hardware en software. Ben jij handig met
bedrading, WiFi, printers en andere apparaten? Dan zouden
we graag met je in contact komen!
Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1.	onderhoud te plegen aan WiFi, computers, TV’s en
andere apparaten,
2.	eerste hulp te bieden bij acute problemen met printers,
computers en dergelijke,
3.	mee te denken bij wensen van de vereniging,
accommodatiebeheerder en businessclub.
Tijdsindicatie: 1 uur per maand
6. Webdesigner/programmeur
Vrijwel alle software die wordt gebruikt voor de
schermpresentaties en de websites zijn in eigen beheer en
zelf ontwikkeld. Dat levert enorm veel vrijheid en
mogelijkheden op, maar daar tegenover staat dat er wel
mensen nodig zijn die deze mogelijkheden kunnen
waarmaken. Naast de schermpresentaties vallen de
websites van Sportclub Westervoort, businessclub B.A.S.N.,
de webshop en de Club van 100 hieronder. Kennis van
HTML, CSS, JavaScript, PHP en SQL is nodig om de software
te onderhouden.
Het wordt jouw verantwoordelijkheid om:
1. de huidige software te onderhouden,
2.	onderdelen te verbeteren, te vernieuwen of uit te
breiden.
Tijdsindicatie: 1-8 uur per maand

Interesse? Neem contact met ons op via
website@scwestervoort.nl.
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In de schijnwerpers

Dubbel interview met de gebroed
Geboren: Op 19 Juni 2009 te Zevenaar.
Mike en Ryan zijn overduidelijk een eeneiige tweeling en
iedereen die twijfelt, verwijs ik naar de bijgaande foto’s
waar beide jongens op staan. Op de vraag wat het verschil
tussen de twee komt Ryan na lang nadenken met de
volgende opmerking: “Ja, wij lijken erg op elkaar maar ik
heb op één van mijn oren, welke weet ik niet meer, twee
moedervlekjes en Mike heeft dat niet, verder zijn en denken
wij hetzelfde. Wij moeten zelfs vaak tegelijk plassen” aldus
de 2 lachende broers. “Verder hebben wij ook nog een
broertje van 3 jaar, Colin”.
Hoe zijn jullie bij Sc Westervoort gekomen?
Mike en Ryan antwoorden werkelijk bijna gelijktijdig “Wij
wilden gaan voetballen en toen reed papa hier naar
sportclub, wij mochten even meedoen en wij vonden het zo
leuk dat we meteen hier zijn blijven voetballen”.
Vorig jaar zijn wij dus begonnen in de Champions League.
“Ik speelde bij Feijenoord” aldus Ryan, terwijl Mike zegt
“Wij waren wit, volgens mij Real Madrid”.
Waar zijn jullie goed in bij het voetballen?
Ryan: “ik ben goed in aanvallen maar ik kan nog beter
keepen”.
Mike: “Aanvallen en scoren kan ik best wel een beetje
goed en de bal goed aannemen”.
Wie is de beste voetballer, die jullie kennen?
Mike: “dat is Ronaldo” terwijl Ryan duidelijk kiest voor
“Vince Pluim uit ons elftal”.
Hebben jullie goede trainers?
“Papa en Tristan zijn onze trainers en dat is best wel leuk”
waarop Ryan nog toevoegt: “Ja, en soms is het best wel
heet tijdens het trainen. Het leukste vinden wij altijd het
partijtje, dribbelen en scoren”.
Komen jullie als jullie groot zijn nog in het 1e elftal?
Ryan: “Yep, dat gaat wel gebeuren” en hij zegt dat zeer
overtuigend.
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Mike: “Ja” en daarbij stralen zijn ogen van plezier.
Ik denk dan ook meteen: “Als deze 2 broers het 1e elftal
gaan redden, dan gaan wij daar nog veel plezier aan
beleven, want gedreven zijn de broers zeker.
Zwarte of gekleurde voetbalschoenen?
Gelukkig weer een verschil: Mike draagt zwarte
schoenen terwijl Ryan geel / oranje schoenen heeft en dat
is weer fijn voor de trainer om ze uit elkaar te houden op
het veld.

Op welke school zitten jullie en in welke groep?
“Wij zitten in groep 4 op basisschool “De Brug” bij
juffrouw Linda. Onze juf is best wel aardig maar soms kan
ze best wel streng zijn, aldus Mike en Ryan. “Soms is dat
natuurlijk ook wel nodig” zeggen ze dan meteen en daarbij
stralen de ogen ondeugend”.
Wat vinden jullie het leukste op school?
Mike denkt even na maar Ryan zegt meteen “Buiten
spelen, rekenen op de tablet”. Mike is het er volledig mee
eens.
Wat vinden jullie minder leuk aan school?
Mike: “Ik vind de uitleg niet altijd leuk”.
Ryan: “ik vind schrijven niets aan”.
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In de schijnwerpers

ders Bierhuis van de F4
Het is duidelijk dat de jongens precies weten wat ze wel en
wat niet leuk vinden op school.
“Oh ja en wij vinden het ook leuk dat wij boven zitten
(eerste verdieping) in het gebouw en niet meer beneden”.
Het is wel duidelijk, dat deze 2 broers groep 3 volledig
ontgroeid en klaar zijn voor de volgende stap in hun studie.
Wat doen jullie als je niet op school bent?
Ryan: “buiten met vrienden spelen, voetballen en fietsen”.
Mike: “spelen en de voetbal afvalrace tijdens het
voetballen met 2 vrienden en soms nog 2 vrienden”.
Als jullie mogen je lievelingseten mogen kiezen,
wat kiezen jullie dan?
Mike zegt zonder enige twijfel “Pannenkoeken met kaas,
spek en stroop”.
Ryan is wat voorzichtiger en zegt: “Pannenkoeken met
kaas”.

Bij je lievelingseten hoort ook wat te drinken, wat
drinken jullie dan?
Ryan zegt: “COCA COLA” en dat zonder enige twijfel in
zijn stem.
Mike reageert: “FANTA FANTA”.
Als ik dan zeg: “daarin zijn jullie dus verschillend”, kijken
de broers elkaar eerst aan en daarna lachen ze,
waarschijnlijk om mijn onwetendheid wat betreft
tweelingen.
Jullie mogen kiezen waar ga je dan heen met
vakantie?
Mike zegt meteen “Hee Pa, waar gaan we volgende keer
naar toe, oh ja de Pyreneeën en Spanje”.
Ryan roept zonder twijfel “Frankrijk”.
Wat is er nu leuk aan de vakantie?
Nu zijn de broers het helemaal eens met elkaar “Je hoeft
niet naar school, altijd mooi weer, je kunt lekker zwemmen
en gewoon lol hebben”.
Wat gaan jullie doen als je later groot bent?
De broers hebben al een duidelijk toekomstbeeld “Eerst het
1e elftal van sportclub halen, daarna gaan we naar Vitesse
en als we dan later te oud zijn om bij Vitesse te voetballen,
gaan wij gewoon werken bij Vitesse”. Misschien wel als
trainers.
Ik bedank de broers voor dit interview en op mijn vraag:
“Als jullie uit in het Nederlandse Elftal spelen, krijg ik dan
een keer een kaartje van jullie?” zeggen de broers
eensgezind: “Ja, dat is goed, maar Papa ook”.
Mike en Ryan, bedankt voor dit leuke interview en ik wens
jullie nog veel voetbalplezier toe en heel veel succes. Ik heb
het gevoel dat Sc. Westervoort in de toekomst, weer eens
een tweeling in het eerste gaat krijgen.
Door: Geurt.
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horoscoop
Steenbok | 22-12 tot 19-1

Gefeliciteerd! Je horoscoop is door de
Consumentenbond uitgeroepen tot meest kloppende
voorspelling 2023. Nog even wachten dus.

Waterzak | 20-1 tot 18-2

Pssssst! Hey, jij daar. Ja, jij. Wist je dat Lindi van
Ingen niet onder haar echte naam wedstrijden fluit?
Ze heet eigenlijk Indi van Lingen!

Vissen | 19-2 tot 20-3

Er wordt je door de technische commissie een baan
als E-sporter aangeboden! Nu kun je eindelijk FIFA
spelen onder de blauwwitte vlag van Sportclub
Westervoort. Minpuntje: je nickname wordt wel
omgezet naar Xx_ScW_v03tB4Lb0y_98_xX.

Ram | 21-3 tot 19-4

Wat hebben Jan van Halst, Jaap Stam, Cambiasso en
Zinedine Zidane met elkaar gemeen? Juist! Ze zijn
allemaal rechtsbenig!

Stier | 20-4 tot 20-5

De komende periode zit vol nieuwe kansen uit
onverwachte hoek. Welke hoek? Achterin bij de
dames wc. Rechts. Mocht je het alvast willen weten.

Tweelingen | 21-5 tot 20-6

Tijdens de kermis in Maksim kun je grof onderuit
gehaald worden door Freddy Dahm. Of de zaal is
gewoon glad. Doe er je voordeel mee.

Sommige wedstrijden van Heren 1 worden dit jaar
opgenomen met een drone. Er wordt inmiddels fors
ingezet op wie dat ding als eerste uit de lucht weet te
schieten. Bij de bookmakers is Bas Berendsen de
torenhoge favoriet, maar je horoscoop geeft je andere
ideeën. Volg deze niet op.

Leeuw | 23-7 tot 22-8

Like en deel deze voorspelling op Facebook en win een
driegangenmenu bij Huis ter West met een
Boogschutter naar keuze!

Maagd | 23-8 tot 22-9

Je hebt het rare gevoel deze voorspelling al eens
gelezen te hebben. Dat gevoel klopt niet.

Weegschaal | 23-9 tot 22-10

Je hebt het rare gevoel deze voorspelling al eens
gelezen te hebben. Dat gevoel klopt.

Schorpioen | 23-10 tot 21-11

De coachende kwaliteiten van Rob Manheim zijn ook
regionale radiozender Favoriet FM opgevallen. Het zou
dus zomaar kunnen zijn dat de linkshalf in de
winterstop vertrekt bij Zaterdag 2. Dat is een
uitgelezen mogelijkheid om je carrière nieuw leven in
te blazen.

Boogschutter | 22-11 tot 21-12

Ben je boogschutter? En heet je Pelle Gerretzen?
Grote kans dat je binnenkort mee uit eten genomen
wordt door een Leeuw. Gezellig!

Op 12 juli 2016 is
Lotte de Jong
geboren. Lotte is
de dochter van
Joost en Stefanie
de Jong. Zij woog
3458 gram en was
52 cm lang. Papa
Joost voetbalt bij
sportclub.

Oplossing humorfoto: Kelsey Limburg

Op 20 juni 2016 is
Waylon Thijssen
geboren.
Waylon is de zoon
van Jordie en
Cynthia Thijssen.
Hij woog 3570 gram
en was 50 cm lang.

Kreeft | 21-6 tot 22-7
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prijspuzzel

Cruyff
Geels
Winter
Groot
Ling
Kieft
Kuil
Prins
Jong
W in e e n n
o
c a d e au b
va n € 10

Muhren	Lerby
Mulders
Rep
Swart
Boer
Vaart
Bergkamp
Keizer
Vanenburg
Dijk
Brokmann
Rijkaard
Sneijder
Reenen
Bleijenberg

puzzel

Prijspuzzel
Stuur de oplossing vòòr 1 december 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:
Hoeveel balsporten kun je vinden ?
Dit keer waren er acht inzendingen.
De winnaar van de prijspuzzel is: René van Hest
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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
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 s
 ponsors
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

selectie 2016 | 2017

Boven: Fred Jansen (leider), Cas van Wijhe, Hein Smink, Justin Kreleger, Paul Koens, Pelle Gerretzen, Joey van Zanten, Frank van Ark (videoanalist)
Midden: Bertus Nass (leider), Yannick Verburgt, Bas Berendsen, Julian Hensen, Edwin Huuskes, Tim Hendriks, Jordie Hengelman, Timothy Polman,
René Beerntsen (verzorger)
Onder: Jelle Apeldoorn, Maarten Jansen, Stefan Vleeming, Ferrie van der Meij (keeperstrainer), Harold Dengerink (hoofdtrainer),
Danny Kampschreur (assistent-trainer), Navid Ramezanpour, Timo Jansen, Twan van der Sterren

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

