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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

Allereerst voor een ieder bij sportclub de beste 
wensen voor een gezond en sportief 2017. 
Zodra deze Ballenvanger op de deurmat ligt, zal 
de 2e helft van de competitie langzamerhand 
weer een aanvang nemen. Ook heeft dan het 
winter trainingskamp in Portugal voor 
herenselectie 1 en 2 plaatsgevonden. Wij zullen 
daar in Ballenvanger nr. 3 verslag van doen.
De foto´s van de voorzijde en middenposter zijn 
wederom gemaakt door ons aller Arjen Biere. De 
middenposter is van het D2. De foto op de 
voorzijde is van het D1.

Rest ons alle teams van sportclub een 
succesvolle tweede helft van de competitie toe 
te wensen.

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 MatserJoris Boss

Jan Koers

Laura Matser

Walter Bouwman

Gert Zwilling

Aafke Kemper
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de voorzitter

D
e afgelopen maanden is er heel veel onrust 
ontstaan over de korrels. Voor ons als 
bestuur van de voetbalclub was en is het 
materie, waar we weinig tot geen verstand 

van hebben. Je bent in dergelijke situaties helemaal 
afhankelijk van de mening van de deskundigen. 
Daarnaast blijken er dan ook nog allerlei verschillende 
normen te zijn aan de hand waarvan de giftigheid 
gemeten wordt, wat de discussie nog meer bemoeilijkt. 
Je probeert als bestuurder dan het beste te beslissen, 
maar of dat ook daadwerkelijk het beste is, weet je 
eigenlijk niet zeker. Alle signalen zijn serieus genomen 
en er is vervolgens in goed overleg en in afwachting 
van het rapport gekozen voor een aantal praktische 
alternatieven.

Maar de verwachtingen over de 
uitkomst van het rapport worden al 
weer voor een groot deel 
getemperd doordat zojuist het 
journaal berichtte dat er al op 
voorhand geen duidelijkheid 
zal worden geschapen. Een 
deel van de door de NOS 
geïnterviewde 
wetenschappers heeft al 
aangegeven geen expliciet 
negatief oordeel te kunnen 
leveren, terwijl de andere helft zegt dat 
het waarschijnlijk (!) wel negatief is, dat 

wil zeggen dat de korrels te giftig zijn om op te spelen. 
Ook Geert Wilders heeft meteen gereageerd. Op een 
verkiezingsbijeenkomst hoorde ik hem roepen: “Willen 
we meer of minder rubberkorrels?” De zaal begon 
onmiddellijk massaal “minder, minder” te roepen. En 
Geertje spreekt volgens eigen zeggen altijd namens het 
gehele Nederlandse volk.

Maar volgens mij ligt het zoals u ongetwijfeld wel zult 
begrijpen zoals zo vaak allemaal wat genuanceerder. In 
het geval van de rubberkorrels, maar ook om nog even 

bij Wilders te blijven in het geval van “de 
buitenlanders”. Er is vaak geen eenduidig 
antwoord te geven en het is lastig om met alle 
meningen rekening te houden. Vooralsnog 

hoop ik dat we het goede besluit hebben 
genomen en we volgen de 

ontwikkelingen op de voet en passen 
indien nodig ons beleid hier op aan. 

Voor nu wens ik u het allerbeste voor 
2017: een goed, gezond en vooral 
ook sportief jaar. En denk goed na 
voor u gaat stemmen op 15 maart…

Morgen is de grote dag, waar door voor- en tegenstanders, verontruste ouders, bestuursleden 
en andere betrokkenen al weken naar wordt uitgekeken! Dan wordt het RiVM-rapport 
gepresenteerd waarin zou moeten staan of de rubberkorrels op de kunstgrasvelden nu wel of 
niet onverantwoord giftig zijn. 
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algemeen

Bertus Nass is winnaar geworden in de gemeente 
Westervoort in het kader van de verkiezing 
“Clubhelden van de amateursport”, georganiseerd 
door o.a. de Gelderlander. 

Op dinsdagavond 1 november kreeg het jeugd 
G-team een leuk presentje van het A3 van 
 Sportclub. Dit team wilde deze avond samen 
 trainen met het jeugdteam, een presentje wat heel 
graag werd geaccepteerd. Bijgaand een 
 groepsfoto.

Door: Willem van Bussel 

verkiezing “cluBhelDen van De 
amateursport”

De bijbehorende oorkonde werd tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst aan Bertus uitgereikt door 
sportclubvoorzitter John Kemper.

training g-jeugDteam
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poetslappen cluB

Hoi hoi, ik werk in de scheepvaart en we 
 gebruiken veel poetslappen. ik vond dit  vandaag 
in het pak. ik vond het leuk, dus ik deel het met 
jullie. De club vaart nu internationaal mee naar 
Frankrijk, ah, ah.

Door: John Platje

Op vrijdag 25 november 2016 heeft de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats 
gevonden. Hierbij waren 23 leden aanwezig. 

Tijdens de vergadering werden de volgende zaken 
formeel vastgesteld: de notulen van de Algemene Leden 
Vergadering d.d. 13 november 2015 en de 2e Algemene 
Leden Vergadering d.d. 26 november 2015, het 
secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag.

Financieel gezien heeft Sportclub afgelopen jaar een 
goed jaar achter de rug. De begroting voor het 
komende jaar vertoont zelfs een positief saldo, zodat de 
vereniging weer wat reserves kan opbouwen voor de 

jaarlijkse algemene leDenvergaDering

Op zondag 1 januari om 15 uur was de aftrap 
van de 1e activiteit in het nieuwe kalenderjaar, 
nl. de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.

Bij binnenkomst was er voor een ieder een glas champagne 
om te proosten op het nieuwe jaar. Het werd gezellig druk 
en de bijeenkomst werd prima opgeluisterd door een 
tweemansformatie, de band Jersey.

toekomst. Vervolgens werd die begroting voor 2017 
toegelicht en vastgesteld. 

Tijdens de vergadering stond ook de goedkeuring van 
de statutenwijziging op de agenda. Omdat hiervoor niet 
het benodigde aantal van twee derde van het 
ledenbestand aanwezig was, werd er een 2e Algemene 
Vergadering georganiseerd op donderdag 15 december 
2016. Hierbij waren 10 leden aanwezig. Dit was 
weliswaar wederom niet twee derde van het aantal 
leden, maar omdat dit bij een 2e vergadering niet 
verplicht is, werden de statuten formeel vastgesteld. De 
statuten worden begin 2017 voor ondertekening 
voorgelegd aan de notaris. 

nieuwjaarsBijeenkomst sportcluB 

westervoort

In de onvermijdelijke Nieuwjaarsspeech werd een aantal 
jubilarissen door de voorzitter in het zonnetje gezet (leden 
die o.a. 25 jaar, 50 jaar en 60 jaar lid zijn van de 
vereniging). Verderop in deze Ballenvanger is de speech in 
zijn geheel opgenomen met foto´s van jubilarissen. 
Genoemde personen, die niet op de foto´s staan, waren 
niet aanwezig.
Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis.
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Frank van ark
in deze editie van ‘langs de zijlijn’ een 
vrijwilliger die wel een heel bijzondere taak 
uitvoert. iets wat we bij Sportclub 
Westervoort nog niet eerder hebben gezien. 
Een videoanalist, die door weer en wind de 
daken van menig sportvereniging op kruipt. 
Het zal vast niemand ontgaan zijn, mogen wij 
u voorstellen: Frank van Ark.

Videoanalist

Naam: Frank van Ark
Leeftijd: 28
Woonplaats: Apeldoorn
Partner: Ja, Anouk Beenen. We zijn drie jaar 
bij elkaar en wonen samen 
Kinderen: Nee, gelukkig niet
Werk: Verkoper technische groothandel

Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal, Ajax en stappen met kameraden. 

Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Spontaan, gezelligheidsmens, betrouwbaar, zorgzaam en 
een aardig persoon. 

Hoe zou jouw team jou omschrijven? 
Spontane jongen met wie je kan lachen. Aan humor 
ontbreekt het niet. 

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? 
Sinds dit seizoen.

Kan je wat meer vertellen over het 
 vrijwilligerswerk, dat je doet? 
Als videoanalist film ik elke thuiswedstijd. Nadat we de 
beelden hebben verzameld ga ik deze samen met de trainer 
van heren 1, Harold Dengerink, analyseren. Dit doen we 
doordeweeks. Daarna laden we de beelden in bij Ortec (het 
softwareprogramma waar we mee werken) en sturen we ze 
op naar China, waar de beelden opgeknipt worden. 
Daarnaast keep ik tijdens de trainingen, ik ben altijd keeper 
geweest. Mocht het daarom zo zijn dat we geen keeper 
hebben tijdens de wedstrijd dan kan ik invallen. 

Wat is hiervan het doel? 
Spelers beter maken. 

Wat is de meerwaarde van jouw taak bij heren 1? 
Spelers bewust maken van de goede dingen en de 
verbeterpunten. 



scwestervoort.nl  9

langs de zijlijn

Boeken jullie inmiddels al de nodige resultaten? 
Jazeker, de eerste paar wedstrijden merk je dat de jongens 
moeten wennen. Maar langzamerhand boeken we steeds 
meer vooruitgang. Ze begrijpen het “systeem” van Harold 
en mij steeds beter. 

Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al (bij andere 
clubs)? 
Ik doe dit nu vier jaar. We zijn begonnen bij Victoria Boys, 
daarna zijn we naar Alexandria gegaan en nu hier. Dit heb 
ik nog altijd samen gedaan met Harold, we werken al bijna 
zeven jaar samen. 

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? 
Via Harold.

Hoe combineer je jouw werk als videoanalist met 
je andere dagelijkse bezigheden? 
Ik doe het vaak in de avonden, na het werk. Meestal al op 
zondagavond, want op maandag moeten de beelden al bij 
Ortec liggen. 

Op welke dagen/momenten ben je als videoanalist 
actief? 
Op zondag. 

Hoeveel uur steek je er in de week in? 
Alles bij elkaar acht uur. 

Voetbal je zelf ook? 
Ik ben begonnen op mijn derde. Maar ben op mijn 21e na 
zeven jaar gestopt. Vroeger ben ik altijd keeper geweest. 
Maar op een gegeven moment kreeg ik een blessure aan 
mijn knie. Daarna heb ik twee operaties gehad. Ik heb nu 
een nieuwe kruisband, kraakbeenartrose, mijn kniebanden 
zijn ingescheurd en tot slot is mijn meniscus verwijderd. 

Volg je naast je eigen team ook andere teams 
 binnen Sc Westervoort? 
Ja, dames 1 en heren 2. Daarnaast volg ik nog teams uit 
Apeldoorn. 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken? 
Het is een leuke en gezellige club. Er zijn vrolijke mensen, 
het is een open club en we zijn snel opgenomen door de 
mensen van de club. 

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Ik heb hier genoeg aan. 

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort? 
Niets speciaals, ik heb het al gauw naar mijn zin. 

Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het 
zeggen had bij Sc Westervoort? 
Donderdagavond, piekavond. Pils voor één piek. Cola, bier 
en wijn voor één euro. 

Wat is het gekste/leukste/spannendste dat je ooit 
hebt meegemaakt tijdens het uitvoeren van je 
 vrijwilligerswerk? 
Dat moet nog komen, denk ik. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Mensen blij zien worden. 

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk? 
Niks.

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Waardering van de spelers.

Op welke manier voel je je gewaardeerd? 
Opgenomen in de groep en betrokken bij de club. De 
spelers zijn blij om de persoon, die ik ben. 

is het koud daar op het dak? 
Nee, daar kleed ik me tegen. Alleen als er sneeuw ligt, mijd 
ik het dak. 

Door: Aafke & laura





Bij een vereniging als Sportclub Westervoort is altijd wat te doen. Er is continu behoefte aan 
vrijwilligers om alles op sportpark Naederhuyse soepel te laten verlopen. in deze rubriek wordt 
elke keer een andere vacature uitgelicht. Ditmaal staat de zaterdag- en zondagdienst centraal.

zaterDag- en zonDagDienst

Gedurende het seizoen spelen de meeste teams elk 
weekend competitie, regulier of beker. Bij de 
thuiswedstrijden komen naast onze teams ook 
tegenstanders en scheidsrechters naar ons sportpark. Zij 
worden in de commissiekamer ontvangen door gastheren 
en/of -vrouwen van de zaterdag- of zondagdienst. Ze 
krijgen koffie aangeboden en horen van welke kleedkamer 
ze gebruik kunnen maken en op welk veld ze spelen. 

Op het presentatiescherm in de commissiekamer staat de 
indeling van velden en kleedkamers. Deze indeling wordt 
gemaakt door de wedstrijdsecretarissen van de zaterdag 
(jeugd) en zondag (senioren). In een oogopslag zie je waar 
elk team speelt en zich kan omkleden. Is er een technisch 
probleem met het scherm? Dan check je dezelfde indeling 
net zo makkelijk op onze website via één van de computers 
of je smartphone.

De gastheren en -vrouwen zijn daarnaast vraagbaak en 
zorgen dat er in de rust thee of limonade klaarstaat voor 
de spelers. De meeste administratie verloopt via het 

programma Sportlink Club, dat op de computers in de 
commissiekamer staat. Hierin worden de 
wedstrijdformulieren ingevuld, evenals de uitslagen.

Zaterdagdienst
Ronald Schoonbeek coördineert de zaterdagdienst. Nieuwe 
commissieleden lopen eerst met een ervaren kracht mee 
voordat ze zelfstandig gaan meedraaien. Als gastheer of  
-vrouw ben je de olie in de machine. Je spreekt veel 
mensen en bent het oor voor de mensen die wat kwijt 
willen. Van jong tot oud. Op zaterdagmorgen bezetten 
twee vrijwilligers de commissiekamer, en in de middag één. 
Het meedraaien met de zaterdagdienst kost maar weinig 
tijd: “De doelstelling is om je eenmaal in de vier à zes 
weken in te plannen. Dat wil dus zeggen dat je in een half 
jaar twee of drie keer een ochtend- of een middagdienst 
draait.” Meerdere handen maken licht werk. Hoe meer 
aanmeldingen, hoe eenvoudiger het inplannen wordt en 
hoe minder vaak vrijwilligers nodig zijn. Een keer meelopen 
is volgens Ronald alleen maar leuk: “Kom een keer kijken 
of vraag informatie op. Je hebt vele sociale contacten en 
dat maakt het in de regel erg gezellig.”

Zondagdienst
De zondagdienst wordt aangestuurd door Bertus Nass. 
Vanwege de magere bezetting van vier heren wordt er 
gezocht naar hulp. Het is ook mogelijk om je samen met 
iemand anders aan te melden. Op zondag sporten bij 
Sportclub Westervoort alleen seniorenteams, waaronder het 
eerste elftal en het vrouwenelftal. Ook bij de zondagdienst 
kun je gewoon een keer komen meelopen met een van 
onze gastheren. Samen maken we van Sportclub 
Westervoort de gezelligste vereniging van de omgeving.

Door: Joris

vacature

geeF je op om eens te 
kijken oF het iets 
voor je is!

Ronald Schoonbeek (zaterdagdienst)
M: 06-28583474

Bertus Nass (zondagdienst)
M: 06-40241901

vacature
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peter aBBink
Peter, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog 
niet kent!
Ik ben Peter Abbink. Ik ben geboren op 20 februari 1967 in 
Westervoort. Ik ben al bijna 25 jaar getrouwd met Marian. 
We hebben 2 kinderen, Robbie (17 jaar) en Debbie (15 
jaar). Robbie voetbalt vanaf zijn jeugd bij Westervoort, hij 
zit nu in de JO19-2. Debbie zit op ballet en streetdance.

Ik heb zelf ook fanatiek gevoetbald vanaf mijn 6e tot rond 
mijn 30e jaar. De elftallen die ik door lopen heb waren E2/
E1, D2/D1, C2, C1, B1, A2/A1, 2e en 3e. Nu ben ik 
jeugdtrainer van JO19-2.

Ik ben bij Sportclub Westervoort terecht genomen via mij 
klasgenoten van de St Werenfridusschool, die nu De brug 
heet. Op deze school zaten mijn buurt- en voetbalvrienden 
Arno Heijmen en Ronnie Gerretzen. Mijn buurjongen Maik 
Bosveld heeft me nog proberen over te halen om bij 
AVW’66 te gaan voetballen, maar dat vond ik niks. Sc 
Westervoort is toch een veel leukere vereniging!

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Ik ben inmiddels al meer dan 40 jaar bij de club betrokken 
en heb de ups en downs van de club meegemaakt. Ik heb 
van alles gedaan bij de vereniging. Toen ik zelf nog 
voetbalde in de D1, ging ik op zondagochtend vaak met 
het elftal van Piet Bisseling mee om te vlaggen. Ik vond dat 
zo leuk om te doen en ben mede daardoor uiteindelijk in 
het vrijwilligerswerk gerold. ’s Middags ging ik vaak weer 
naar het 1e elftal kijken. Wat in die tijd heel leuk was, was 
dat wij met de hele jeugdafdeling naar Feyenoord gingen, 
omdat de sportclub zoveel jaar bestond. Dit was 
georganiseerd door Wim Evers. Verder hebben we met heel 
wat mensen, waaronder Fred Lukassen en Bart Weiss, 
samen de ballenvangers en de afrastering geschilderd. De 
kleur die er nu op zit, is nog steeds dezelfde. Vanaf de C 
ben ik trainer geworden. In die tijd heb ik met veel 
jeugdcoördinatoren samengewerkt. Samen met Gerrit 
Goossens heb ik de jeugdafdeling van Westervoort op de 
kaart gezet. Met hem heb ik 9 jaar met veel plezier 
samengewerkt. Mijn week zag er toen als volgt uit: 

maandag en woensdag trainen, zaterdag wedstrijd van de 
jeugd en begeleiding van een elftal. Daarnaast voetbalde ik 
zelf ook nog, dus dat betekende dat ik de dinsdag en 
donderdag zelf moest trainen en zondag zelf moest 
voetballen. Kortom, 6 dagen in de week was ik op de club 
te vinden. 

Eerst voetbalde ik in het 2e, later in het 3e elftal. Af en toe 
speelde ik met het 1e mee. Later heb ik daarin een keuze 
gemaakt: stoppen met zelf voetballen en alleen de jeugd 
nog maar trainen en begeleiden. Dit kwam ook, omdat ik 
mijn jeugdvoetbaltrainersdiploma gehaald had en ik het 
leuker vond om de jeugd op te leiden dan zelf te 
voetballen. Ik heb inmiddels al heel wat elftalen onder mijn 
hoede gehad, van de F t/m A!

Het leukste jaar was, toen we met de B1 van Sportclub 
Westervoort kampioen werden. Deze kampioenswedstrijd 
moesten we tegen AVW ‘66 voetballen en die wonnen we 
met 1-0 door een mooie goal van Victor Reijers. Toen ik zelf 
nog voetbalde, ben ik met de B1 ook kampioen geworden.

Dieptepunt voor de vereniging was de brand van de 
kantine, maar ook daar hebben we met z’n allen weer een 
steentje bijgedragen om zo gauw mogelijk weer een echt 
clubhuis te krijgen. De tijdelijke kantine was de grote 
kleedkamer nummer 7. Dat was een gezellige tijd met als 
kantine beheerster Tiny Neijman. Ik moet wel zeggen dat 
we toen een hele hechte jeugdafdeling hadden. Daarom 
was het wel vervelend dat er op een geven moment spelers 
van andere clubs werden gehaald. Onze eigen jeugdspelers 
kwamen daardoor niet meer aan spelen toe in het 1e elftal. 
De jeugdafdeling heeft toen tegen het hoofdbestuur 
gezegd dat het anders moest, anders zou het hele 
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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

aDverteren 
in De 

Ballenvanger
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Blikvanger

jeugdkader opstappen. Uiteindelijk zijn we meer met eigen 
jeugd gaan werken.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Zelf kampioen geworden met de B1 en in de jeugd de 
internationale toernooien in het buitenland, zoals naar 
Duitsland, België en Italië. Dat zijn mooie herinneringen. 
Ook waren de jeugdgezondheidsdag en seizoenafsluitingen 
van de jeugd erg leuk!

Wat betekent Sportclub voor jou?
Een mooie vereniging waar je je thuis voelt en waar 
iedereen welkom is. Ook al heb je een keer de vereniging 
verlaten voor een andere club, dan heeft deze vereniging 
altijd weer een plaats voor je.

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik zou het op dit moment niet weten, maar wie weet wat 
de toekomst zal brengen. Misschien ooit als coördinator of 
in het bestuur.

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Dat we meer samen moeten werken. Het is te vaak zo dat 
we langs elkaar heen werken, zowel bij de jeugd als de 
senioren. En het zou goed zijn als er een groter ballenhok 
komt.

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Gandalf Weijers! Hij doet heel veel voor de vereniging, 
zoals kantinedienst, training van JO19-2 en zondags zelf 
ook nog voetballen. Als je hem wat vraagt, dan probeert hij 
je altijd wel te helpen. We hebben dezelfde clubliefdes: PSV 
en Sportclub Westervoort.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Het zou goed zijn als meer mensen hun verantwoordelijk-
heid nemen wat betreft het vrijwilligerswerk. Een 
vereniging kan niet zonder vrijwilligers, die zijn hard nodig 
en verdienen respect. Vanaf de zijlijn roepen dat het anders 
moet, is makkelijk gezegd. Bied je dan aan als vrijwilliger!
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langs de zijlijn

in deze editie van ‘langs de zijlijn’ schenken we 
aandacht aan een commissie die nu al bezig is 
met de voorbereidingen voor het einde van het 
seizoen: de toernooicommissie. 

De toernooicommissie organiseert zoals gezegd de 
toernooien bij onze mooie club. Elk jaar worden voor 
verschillende doelgroepen toernooien georganiseerd. Het 
streven is zo veel mogelijk elftallen van de vereniging aan 
een toernooi te laten deelnemen. 

Voor het organiseren van een toernooi moeten diverse 
taken verricht worden. Denk aan onder andere het maken 
van een flyer, het uitnodigen van de teams, het maken van 
speelschema’s, het verzorgen van de materialen, de 
scheidsrechters regelen en de prijzen verzorgen. Op de 
toernooidag zelf is de toernooicommissie verantwoordelijk 
voor een goed verloop, waarbij ze voor iedereen een 
aanspreekpunt is en waar men bij vragen terecht kan.

De toernooicommissie
Dit jaar worden er toernooien verzorgd voor de B, C en D 
jeugd, tegenwoordig beter bekend als de O-17, O-15 en 
O-13. Ook zal het traditionele familietoernooi weer 
plaatsvinden. 

Afgelopen jaar is er een nieuwe opzet ontstaan voor het 
onderling toernooi, deze zal voortaan aan het begin van 
het seizoen plaatsvinden. Hoewel er de eerste editie nog 
relatief weinig aanmeldingen waren, was de opzet 
geslaagd en zal er volgend jaar weer een onderling 
toernooi plaatsvinden. 

De toernooicommissie staat altijd open voor nieuwe 
suggesties en ideeën en gaat ook dit jaar weer haar 
uiterste best doen om de toernooien tot een succes te 
maken. 
Op de foto ontbreken Kelsey Limburg & Marieke de Groot. 

Door: Aafke & laura
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nieuwjaarstoespraak

nieuwjaarstoespraak 2017
Geachte aanwezigen, beste mensen die 
Sportclub Westervoort een warm hart toedragen.

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op de traditionele 
jaarlijkse Sportclub-nieuwjaarsreceptie met de even 
traditionele, niet aan te ontkomen, speech van de 
voorzitter. 
Ik probeer er, net als de speech een gewoonte is, een 
gewoonte van te maken de speech niet te lang te maken. 
Maar net als andere jaren wil ik dit moment toch even 
aangrijpen om kort terug te kijken en daarnaast alvast een 
blik vooruit in het nieuwe jaar te werpen. 

Op sportief gebied was 2016 een wisselend jaar met een 
aantal kampioenschappen van heren zaterdag 2 en heren 
zondag 3, maar daarnaast natuurlijk ook de degradatie van 
het eerste herenteam. Om de weg omhoog weer op te 
pakken werden er zowel voor heren 1 als heren 2 nieuwe 
trainers aangesteld, te weten resp. Harold Dengerink en 

Alex van Ginkel. Hoewel de resultaten nog niet je van het 
zijn, is er zowel vanuit het bestuur, de technische commissie 
en de spelers zoveel vertrouwen in hen dat de contracten 
voor beide heren verlengd zijn. Met het oog op de 
ontwikkeling van het jeugdvoetbal werd Robert Grauwde 
aangesteld als technisch jeugdcoördinator. Bij de dames 
werd Rolf Oostinga de nieuwe trainer. Helaas is hij er 
vanwege ziekte al even tussenuit, maar hij wordt in de 
tussentijd met glans door Jan Wolters vervangen. Na de 
zomer werd de draad weer goed opgepakt met een 
kampioenschap voor het meidenteam onder de 13 en een 
kampioenswedstrijd voor het G-team, maar helaas haalde 
die wedstrijd het einde niet. Dus misschien kan ik hen 
volgend jaar alsnog noemen als kampioen.

Het staken van een wedstrijd van één van onze teams is 
gelukkig een uitzondering. De rust in de vereniging op 
sportief gebied (en dan bedoel ik het uitblijven van allerlei 
soorten excessen) duurt gelukkig voort. Ik ben er, samen 
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met mijn medebestuursleden, wederom trots op dat dit nu 
al enkele jaren zo is. Dit moet zo blijven mensen en onze 
focus op dit gebied mag niet verslappen. Spreek ook elkaar 
erop aan als je vindt dat iemand, ook langs de lijn, te ver 
gaat. Voetbal is en blijft een spel waar emoties een grote 
rol spelen, maar respect hoort te allen tijde het 
belangrijkste uitgangspunt te zijn. 

Het volgende punt betreft de discussie die er de afgelopen 
periode is geweest over het al dan niet giftig zijn van de 
rubber korrels op het kunstgrasveld. Er heeft een in mijn 
optiek gedegen uitwisseling van meningen plaats 
gevonden, waarbij alle betrokken partijen hun zegje 

hebben kunnen doen. Uiteindelijk is er door het bestuur 
besloten, mede op grond van het recent verschenen RIVM-
rapport, om voorlopig door te gaan met spelen op 
kunstgras, maar bij nieuwe ontwikkelingen zal er zeker 
opnieuw naar gekeken worden.

De wijze waarop de discussie heeft plaats gevonden is 
volgens mij netjes geweest. En dat brengt me op een punt 
waar ik me de afgelopen maanden maatschappelijk gezien 
en soms ook bij Sportclub flink aan geërgerd heb: het 
ontbreken van respect voor elkaars mening en activiteiten 
en het maar overal tegenaan schoppen onder het motto: je 
mag toch zeker zeggen wat je zelf wilt. Dat mag, maar dat 
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nieuwjaarstoespraak

betekent niet dat niks goed is. Want wat ontbreekt is te 
vaak dat hoe het wel moet er niet bij gezegd wordt. Een 
mooi voorbeeld is de start van de nieuwe 
clubhuiscommissie. Een aantal mensen hebben de 
uitdaging opgepakt om het clubhuis te gaan runnen en dat 
dat wat opstartproblemen opleverde, is volgens mij niet 
meer dan logisch. Maar in plaats van bewondering voor het 
feit dat mensen dit willen gaan doen, klinkt toch vaak door 
wat er allemaal niet goed is: de keuken is dicht, het rooster 
klopt niet, het lekkere biersoort is op, er worden te weinig 
nootjes op de bar gezet etc. Gelukkig verandert dit 
langzaamaan wel de goede kant op, maar toch: oordeel 
niet te snel en steek ook zelf de handen eens uit de 
mouwen!! En hierbij graag een applausje voor de 
kantinemedewerkers van vandaag!!! 

De accommodatie ligt er dankzij de inspanningen van met 
name de SESN, de VUT-ploeg, de BASN en de club van 100 
nog steeds spic en span bij. Komend jaar zullen er 
zonnecollectoren op het dak worden geïnstalleerd en ook 
de inzameling van plastic, blik, glas, kleding en frituurvet 
moet er aan bijdragen dat we bijdragen aan een beter 
milieu, maar natuurlijk ook minder kosten hebben. Dit moet 
het komend jaar nog meer een vanzelfsprekendheid 
worden.

En net als de afgelopen jaren wil ik van deze gelegenheid 
gebruik maken om alle vrijwilligers en mensen die op de 
een of andere manier iets voor Sportclub doen of hebben 
gedaan van harte te bedanken voor hun inzet het 
afgelopen, maar hopelijk ook het komende jaar!!

Voordat ik overga tot de inmiddels ook traditionele 
huldiging van de jubilarissen wil ik de muziek alvast 
bedanken. 

Dan de jubilarissen: Nu moet ik hier, net zoals vorig jaar, 
meteen bij vertellen, zonder ook maar een van de 
jubilarissen tekort te doen, dat de administratie met 
betrekking tot de begindata van de lidmaatschappen niet 
altijd helemaal klopt. Maar zie deze huldiging vooral als 
een mooi moment om eens stil te staan bij al die jaren 
lidmaatschap en verbondenheid aan deze prachtige club, al 
zeg ik het zelf. 

Mag ik naar voren, voor het 25-jarig lidmaatschap:
Sebastiaan Evers, Ruud Ellermeijer, Roel Grasdijk, Eric 
Vercauteren, Frank Mes, A. Verhaar en Jos Bischoff. 

40-jaar: Ronald Weiss, Bart Laponder en om nog maar 
eens te benadrukken dat Sportclub een echte familieclub is 
Edwin Grob, Remco Grob en Mien Grob

50-jaar: Theo Terhaard en Johan Schriever 

60-jaar: De man over wie het gaat is in de jaren ’70 en 
’80 een aantal jaren bestuurslid geweest, leider van het 
tweede en een bijzonder eerlijke grensrechter van het 
eerste. Of hij ooit gevoetbald heeft, weet ik niet. Maar hij 
komt nog steeds regelmatig kijken en is nog steeds 
betrokken bij de club. Hij heeft zich afgemeld voor 
vandaag, maar we zorgen dat de onderscheiding en de 
bloemen alsnog bij hem terecht komen: Herman Wanders.

Proost mensen en voor jullie allemaal een heel goed, 
gelukkig, gezond en sportief 2017!!
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column

ktine
Zo spreek je het uit. Net als ktoor of Mchester United. ‘An’ moet weg. Voor iedereen die zo 
heet: Niks persoonlijks, hoor! (Voor je het weet, ben je in een onverkwikkelijke rechtszaak 
verwikkeld.)

h
et heet ook wel sportcafé of clubhuis. Wij 
hebben de mooiste in de verre omtrek. En de 
gezelligste. Op zaterdagmorgen druk bevolkt 
door kwebbelende koffie-kletsers, die hun 

kroost komen bekijken. En ’s middags volgestampt met een 
geheim genootschap van behoorlijke bierdrinkers (de Klok-
Kloks-clan), die na 2 keer 3 kwartier door elkaar te hebben 
gelopen, 2 keer 3 uur blijven achter over slaan. Van hun 

daarvoor geleverde sportieve prestatie, doe je dat niet.
Deze foto is genomen tijdens het bezoek van Ron Jans aan 
onze vereniging. Waarschijnlijk zit hij midden in zijn 
verhaal, want de meeste aandacht is op de bar gericht. Er 
zijn veel begenadigde sprekers met een boeiend verhaal in 
de voetbalwereld te vinden (bijv. Joop Muntenman van Fc 
Cente of de wielrennende ex-topvoetballer Marco van 
Bastenaken-Luik-Bastenaken), maar de keuze is op trainer 
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Jans gevallen. Een sympathiek heerschap, dat als speler 
geen hoogvlieger was en nu, behoudens een enkele 
uitschieter, steevast in de onderste regionen van de ranglijst 
verkeert. Een passende keuze, dus.
Jans is eerlijk en open maar geen swingende personality, 
ondanks Nielsons YouTube-hit ‘Ik voel me sexy als Ron 
Jans, Oh Oh Ooh OOh Oh..’ . Hij neemt in de 
voetbaltrainerswereld overigens wel een bijzondere positie 
in, maar dat is vanwege zijn persoonlijke muzieksmaak. 
(‘Drive-by Truckers’ staat hoog op zijn All-Time- Favorite-
lijstje en daarmee staat Ronnie voor mij dan ook Bovenaan 
For Ever!)
Er zijn zo’n 130 bezoekers op af gekomen. Zij maken 
drankbaar gebruik van de gelegenheid en hangen er met 
de spreekwoordelijke benen uit. De bar staat vol met 
halfvolle glazen. Het blikje cola is vast gefotoshopt; de 
Radler stond er echt!?
De ex-voorzitter trekt zijn pas getapte flappen en Tappie 
kijk toe. Jeroen vraagt zich af waar het bij de JO17-1 mis is 
gegaan en Willy kan maar niet op de naam van de 
voorzitter van tafeltennisvereniging Westa komen. Dat was 
toch ook iets met Ron of Jan? Barkeeper van den Brink is in 
zijn klusbedrijf nog nooit zo druk geweest als nu. De foto is 
een beetje wazig, want de fotograaf kon wel een Canon 
afdrukken, maar geen Corona afslaan.
Tien dagen na het bezoek van Jans, vond er de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering plaats. Van de circa 800 leden, 
gaven er 23 acte de présence. Waaronder 9 bestuursleden, 
een paar vrijwilligers, een betaalde coördinator, twee 
trainers, een plukje commissieleden en een donateur. Er 
werd een kopje koffie geschonken. Er was geen enkele 
actieve voetballer op komen dagen. Op trainer Freddy na 
dan. (Maar die heb ik laatst zien spelen en om nu te 
zeggen dat hij een actieve voetballer is….)

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

T-shirtPoloshirt

Trainingsbroek 

Trainingssokken Trainingspak

K
a

d
er
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D2
Staand vlnr: luka Dibbets, Tycho de Boer, Maurice Smits (assistent scheidsrechter), Jules Baijens, lars van Soest, Stan Bastein, 
Michel van Enkevort (trainer/coach), Jens Deenen (keeper), Sem Berben, Joey van Enkevort, Joost de Boer (trainer/coach).
Zittend vlnr: Jorn lenting, Nils de Haan, Quincy Degen, Wessel Smits, Senne Vriendwijk.
Ontbreken: Rens Balk, Dennis Bloem, Stan Jansen (trainer/coach).
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U ziet naast deze column een andere foto staan dan 
voorheen. Mijn naam is Rick Smink en sinds januari 
2013 ben ik algemeen bestuurslid van de BASN. in 
november 2016 is daar verandering in gekomen. 
Doordat Edwin Peters een officieel onmogelijke 
dubbelfunctie had binnen ons bestuur ben ik gevraagd 
om als interim voorzitter de honneurs waar te nemen. 
Edwin Peters verdwijnt zeker niet binnen de BASN, zijn 
taak als penningmeester zal hij blijven uitvoeren. 

Grote veranderingen zullen er niet komen. De BASN blijft 
zich inzetten voor het faciliteren van Sportclub Westervoort 
via het organiseren van netwerkactiviteiten, het exploiteren 
van een webwinkel t.b.v. de kledinglijn van de vereniging 
en het binden van sponsoren in allerlei opzichten. We 
beseffen ons hierbij dat er nog steeds onduidelijkheid is 
over sponsorpakketten. Er wordt daarom hard gewerkt om 
deze pakketten opnieuw tegen het licht te houden en aan 
te passen waar noodzakelijk. Vervolgens zullen deze 
pakketten op de website van de BASN worden geplaatst. 
Deze site is gemakkelijk te vinden via de link Businessclub 
op de website van Sc Westervoort. Daarnaast willen we 
met rekenvoorbeelden in dit clubblad nog meer leden 
bereiken.

Geen grote koersveranderingen dus, maar wel meer 
inzichtelijkheid en duidelijkheid. Dat is wat de BASN de 
komende tijd, naast haar doelstelling wil bereiken.

Naast de voorzitterswijziging is er nog een bestuurlijke 
verandering. Marco Willems heeft aangegeven zich door 
zijn drukke agenda niet langer te kunnen inzetten voor de 
businessclub. Marco was binnen de BASN verantwoordelijk 
voor het vrouwenbudget. Wij willen Marco zeer bedanken 
voor zijn inspanningen en wensen hem het beste.

Zoals gewoonlijk is het laatste kwartaal van 2016 druk. De 
BASN hield haar jaarvergadering. De aanwezige leden 
constateerden, samen met de aanwezige gastspreker Ron 
Jans dat we een goed seizoen 2015/2016 achter de rug 
hebben. Zowel organisatorisch als qua verdeling van de 
begroting over de geledingen in de vereniging, een seizoen 
waarop met tevredenheid kan worden teruggekeken. 

Na afloop van de 
vergadering organiseerde 
BASN in het clubhuis van 
Sc Westervoort een 
activiteit waarvoor de 
gehele vereniging werd 
uitgenodigd. 
Voetbaltrainer Ron Jans 
hield een presentatie 
over zijn eigen 
loopbaan en zijn 
opvattingen over het voetbal. BASN zette in op een grote 
opkomst en kondigde e.e.a. aan op Facebook en via flyers 
in het clubhuis. De opkomst was met ongeveer 130 
personen geweldig te noemen. Naast de genodigde BASN-
leden waren de selecties van heren 1 en 2 en vrouwen 1 
goed vertegenwoordigd. Aangevuld met trainers, leiders, 
scheidsrechters, vrijwilligers en spelende leden maakte, dat 
het clubhuis goed gevuld was. De aanwezigen vermaakten 
zich prima tijdens deze goede presentatie. 

Op sponsorgebied zijn er ook een aantal meldingen:
-  Het contract met BodywearSuperstore (sponsor heren 2) 

is met een jaar verlengd.
-  Er is een driejarige overeenkomst gesloten met Sjoerd 

Design. Eigenaar Sjoerd Jansen zal onder andere de lay-
out van de BASN-website bewaken en de BASN op social 
media profileren. 

-  AutoGlasTeam Westervoort (bordsponsor) heeft een 
nieuw driejarig sponsorcontract getekend.

Zonder deze nieuwe en huidige partijen kunnen we niets. 
Een ieder die sponsoring overweegt, is van harte welkom. 
Meld je dan bij Paul Koenen, Maurits Pelgrim of Mireille de 
Waij.

Tot slot spreek ik namens het BASN bestuur de wens uit, 
dat 2017 voor iedereen een bijzonder mooi jaar mag 
worden. 

Door: Rick Smink, Interim Voorzitter BASN
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kledingsponsoring

kleDingsponsoring via 
Basn, De huiDige regeling

Contacten met partijen, waar inkoopovereenkomsten 
mee zijn gesloten lopen altijd via BASN, nooit 
rechtstreeks tussen een sponsor en de leverancier. 

•  Alle via BASN gekochte bovenkleding, wedstrijdsokken 
en tassen worden verplicht voorzien van een clublogo. 
Dit geldt tevens voor door leden bij de webwinkel te 
bestellen zaken. De achterliggende gedachte ligt in het 
vormen van eenheid in de kleding en het realiseren van 
uitstraling, wanneer kleding gegroepeerd wordt 
gedragen. 

•  Voor diegenen die dit nog niet ontdekt hebben: de 
webwinkel is bereikbaar via de website van de 
vereniging, www.scwestervoort.nl, button webshop 
in de rechter bovenhoek. Daar vind je alle Hummel 
artikelen die binnen de gevoerde verenigingslijn worden 
aangeboden. De vermelde prijzen gelden incl. BTW en 
incl. bedrukking met verenigingslogo. Mirjam Koenen 
zorgt namens de kledingcommissie dat de bestellingen 
z.s.m. worden afgehandeld en kunnen worden 
afgehaald. Bij vragen: kleding@basnwestervoort.nl

•  Ter zake van kledingsponsoring voor alle selectie1 
elftallen t/m JO15-1 zijn door BASN vaste pakketprijzen 
ontwikkeld. Voor alle overige elftallen gelden de 
webshopprijzen als basisuitgangspunt. De prijzen zijn 
gebaseerd op de met de leverancier afgesproken 
inkoopprijzen. Individuele benadering van Intersport 
Luising of Erren Protection levert geen bindende afspraak 
voor BASN op. Tussen BASN en haar leveranciers gelden 
de tussen hen overeengekomen prijsafspraken. BASN zal 
zich houden aan de overkoepelende contractafspraken 
met de leveranciers.

Onderstaand puntsgewijs de algemene regels en recente 
aanpassingen op een rijtje.

Algemene regels:
•  Er is ten behoeve van de vereniging een meerjarige 

afname- en sponsorovereenkomst gesloten met Hummel. 
Hummel levert als groothandel niets rechtstreeks, maar 
gebruikt hier detaillisten voor. Ten behoeve van de 
vereniging is daardoor eveneens een meerjarige 
overeenkomst gesloten met Intersport Luising te 
Zevenaar, met welke partij kortingstarieven zijn 
afgesproken. Alles wat aan sportkleding en 
sportmaterialen door BASN besteld wordt loopt verplicht 
via Intersport Luising. Dit ligt contractueel vast. Hier 
tegenover staan sponsorovereenkomsten met zowel 
Hummel als Luising. 

•  Voor de bedrukking van de sponsorlogo’s, de 
verenigingslogo’s en de nummers op alle door BASN 
aangeschafte items is een meerjarige overeenkomst 
afgesloten met Erren Protection. 
Alle bedrukking dient door BASN verplicht bij deze partij 
te worden aangeboden. Hier tegenover staat een 
sponsorovereenkomst met Erren. 

•  Ten gevolge van bovenstaande overkoepelende 
afspraken bestaat er geen vrijheid voor sponsors (noch 
particulier, noch bedrijfsmatig) om zelf een 
kledingpartner of bedrukkingspartner te benaderen, 
wanneer het sponsoring betreft van kleding of tassen, 
die worden gedragen tijdens of rondom in clubverband 
georganiseerde activiteiten waar het dragen van 
verenigingskleding door de vereniging is voorgeschreven. 

Het afgelopen seizoen zijn er een aantal aanpassingen geweest in het beleid van de kledingsponsoring. 
Hierover is overleg gevoerd met het verenigingsbestuur. Het doel van de aanpassingen is het 
toegankelijker maken van de kledingsponsoring bij met name alle niet selectie 1 elftallen. Het blijkt dat 
er, ondanks meermaals eerdere publicatie van de regels rondom kledingsponsoring in clubblad de 
Ballenvanger en op de website van sportclub, nog steeds bij een aantal leden onduidelijkheid bestaat over 
de geldende regels voor sponsoring. 
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•  De tarieven voor kledingsponsoring zijn opgenomen op 
de website van de vereniging, button BUSINESSCLUB. 
E.e.a. is daar na te gaan. Bij onduidelijkheid of interesse, 
mail naar contact@basnwestervoort.nl 

•  De sponsor van in teamverband gesponsorde kleding is 
nimmer eigenaar van de kleding. Ouders /verzorgers of 
individuele leden kunnen via de webwinkel binnen de 
bestaande kledinglijn (voorgeschreven door de 
vereniging) uiteraard kleding kopen. Deze kleding wordt 
nooit eigendom van de vereniging. BASN heeft geen 
verplichtingen richting enig team om te zoeken naar 
uitbreiding van sponsoring in het geval een gedeelte van 
een team via individuele oudersponsoring is aangekleed. 
Dit is de vrijheid van iedere individuele ouder/verzorger. 
Ouders/verzorgers en individuele leden kunnen zich in 
die gevallen echter niet beroepen op aanwezigheid van 
kleding, wanneer voor het betreffende team een (deel)
kledingsponsor wordt gevonden. In die gevallen staat 
het BASN vrij om een overeenkomst met een zich 
aandienende partij te sluiten.

Aanpassingen m.i.v. seizoen 2016/2017:
•  Tot vorig seizoen gold voor alle bedrijfsmatige 

kledingsponsoring dat hieraan een verplicht BASN 
lidmaatschap was gekoppeld. M.i.v. 2016/2017 is dit 
standpunt in overleg met het hoofdbestuur van de 
vereniging losgelaten. Alleen voor kledingsponsoring van 
de zondag heren 1, zondag heren 2, vrouwen 1, en JO19-1 
(voorheen A1) elftallen geldt deze vereiste nog steeds. 

•  Voor alle overige teams zijn de pakketprijzen naar 
beneden bijgesteld en geldt geen verplicht lidmaatschap 
meer van BASN. Wel zal nog steeds getracht worden 
deze pakketten te slijten incl. lidmaatschap, omdat de 
netwerkactiviteiten (w.o. de recente presentatie van Ron 
Jans en van Bas Nijhuis/Coen Droste van vorig seizoen 
die beiden waren opengesteld voor de gehele 
vereniging) de basis vormen voor de businessclub en 
voldoende opbrengsten moeten genereren om sprekers 
uit te nodigen etc. De kosten van de netwerkactiviteiten 
voor de businessclubleden en de presentaties worden 
bekostigd vanuit de lidmaatschapsgelden van BASN. 
Zonder leden geen businessclub. Zonder businessclub 
geen presentaties.

•  Voor alle elftallen, m.u.v. JO17-1 en JO15-1 (voorheen 
B1 en C1), geldt in de basis dat sponsoring zowel 
bedrijfsmatig als particulier (ouders) kan plaatsvinden 
tegen de prijzen zoals die gelden in de webwinkel. In die 
prijzen is standaard de bedrukking met het 
verenigingslogo verwerkt. Voor bedrijfsmatige sponsors 
die een sponsorlogo willen voeren op de gesponsorde 
items geldt dat de kosten van de sponsorbedrukking 
(afhankelijk van de grootte en het aantal steunkleuren in 
het bedrijfslogo) aanvullend worden betaald en dat er 
per gesponsord item een bedrag van € 100,-- per 
seizoen in rekening wordt gebracht voor het voeren van 
de sponsornaam. (Logovermelding op shirts kost dus  
€ 100,-- per seizoen, logovermelding op trainingspakken 
€ 100,--, en logovermelding op tassen eveneens € 100,-- 
per seizoen). Bij totale teamsponsoring kunnen hierover 
maatwerkafspraken worden gemaakt. Kledingcontracten 
worden in beginsel voor 3 jaar afgesloten. Dit heeft te 
maken met de vervangingscyclus van het veldtenue en 
de verwachte levensduur van de kleding en tassen. 
Indien er gedurende een gebruiksperiode wordt 
ingestapt, wordt maatwerk toegepast (van geval tot 
geval verschillend, afhankelijk van de resterende duur tot 
de volgende vervanging).

•  Voor zondag heren 1, zondag heren 2, vrouwen 1, JO19-1, 
JO17-1 en JO15-1 gelden vaste pakketprijzen voor 
itemsponsoring en totale teamsponsoring. Deze zijn te 
vinden op de website van sportclub, button 
BUSINESSCLUB.

•  M.i.v. het seizoen 2016/2017 heeft de vereniging de 
kousen van het wedstrijdtenue uit het kledingpakket 
gehaald. Vanaf dit seizoen zijn deze dus voor rekening 
van de leden zelf. Ze kunnen besteld worden via de 
webwinkel. Alleen in de webwinkel van BASN zijn de 
voorgeschreven wedstrijdkousen, voorzien van 
verenigingslogo, te verkrijgen. Het is door de vereniging 
voorgeschreven dat het verenigingslogo op de kousen 
wordt gevoerd. Tussen de vereniging en BASN zijn 
afspraken gemaakt over het handhaven van deze lijn. 
Kousen zonder verenigingslogo mogen niet tijdens 
wedstrijden in verenigingsverband worden gedragen 
(eenheid en uitstraling).

•  De vereniging beschikt over 2 sets reservetenues voor de 
jeugd en twee sets reservetenues voor de senioren. 
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kledingsponsoring

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL

ThermoshirtTrainingssweater

Rugzak

Kleine voetbaltas Trainingspak
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Vanaf het seizoen 2016/2017 is het ook mogelijk om per 
team een eigen reservetenue te sponsoren. Hier bleek 
vraag naar i.v.m. de maatvoering van de kleding. Voor de 
prijsvoering gelden de prijzen als vermeld in de webshop. 
Opgemerkt dient te worden dat in deze prijzen geen 
rugnummers en uiteraard geen sponsorbedrukking zijn 
opgenomen. 

•  Tot dit seizoen was het zo, dat kleding bij het team bleef 
waarvoor de sponsorovereenkomst werd aangegaan. Dit 
bleek voor ouders (al dan niet ondernemer) die iets 
wilden betekenen op het gebied van kledingsponsoring 
in sommige gevallen een drempel. Onder voorwaarden 
kan vanaf dit seizoen een sponsorovereenkomst worden 
gesloten die er in voorziet dat de gesponsorde kleding 
meeverhuist met een specifieke speler (zowel bij jeugd 
als bij senioren). 
Dit is mogelijk indien er in het nieuwe team van de 
betrokken speler nog geen kledingsponsorcontract voor 
het betreffende item loopt. Is dit wel het geval dan blijft 
de kleding bij het oorspronkelijke team. BASN houdt de 
vrijheid om sponsors te zoeken en aanbiedingen te 
aanvaarden voor ieder team waarvoor zich een sponsor 
aandient. Een mogelijke verhuizing van een speler naar 
een ander team verplicht BASN niet om rekening te 
houden met toekomstige onzekere zaken in lopende 
contracten. 

Overig: 
•  BASN heeft geschenkbonnen voor de webwinkel 

ontworpen. Deze zijn in verschillende coupures 
verkrijgbaar. Denk hier eens aan bij prijzen voor een 
loterij, bingo (gebeurt al), toernooiorganisatie of 
persoonlijke feestgelegenheden. Info via  
kleding@basnwestervoort.nl 

•  Alle binnen BASN plaats vindende activiteiten 
geschieden in het belang van SC Westervoort. De 
begroting wordt op hoofdlijnen afgestemd met het 
verenigingsbestuur en belangrijke koerswijzigingen 
worden vooraf met het verenigingsbestuur afgestemd 
om er zeker van te zijn dat niet in strijd met de door de 
vereniging gewenste koers wordt gewerkt.

Door: Sponsorcommissie BASN
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De versheiD van Bloemen staat 
hoog in het vaanDel Bij ´t hoekje. 
Dat garanDeert kwaliteit.

Acquisitie
Jan Koenen ervaart dat het vaak een kwestie van gunnen 
is, bij wie bloemen en planten enz. worden gekocht.
Om klanten aan te trekken verstuurt Jan zelf mailings naar 
bedrijven, zoals makelaars, autobedrijven en notarissen. 
Enkele bedrijven zijn goede klanten geworden van ’t 
Hoekje. Bij elke overdracht van een huis of bij verkoop van 
een auto wordt aan de nieuwe eigenaar een bloemetje 
aangeboden.
Hotel Van der Valk is ook een goede klant van ’t Hoekje. 
Voor Valentijnsdag kregen wij zelfs het bijzondere verzoek 
om de bedden van alle 175 kamers te voorzien van 
rozenblaadjes. Altijd leuk om te doen natuurlijk!

Historie
Hoe is Jan in de bloemenwereld terechtgekomen? 
Als jongen had hij al belangstelling voor het tuinieren. Zo 
had hij thuis bij de bakkerij een eigen tuintje, dat hij 
helemaal zelf bij hield. 
Achtereenvolgens heeft Jan de volgende werkzaamheden 
verricht:
-  2 jaar gewerkt bij van Zadelhof: verbouwen van groenten, 

zoals tomaten, witlof en komkommers.
- werkzaam geweest op een kwekerij in Huissen.
- 2 jaar op de bloemenveiling in Aalsmeer gewerkt.
Bij bloemenkiosk Hermsen in Arnhem startte Jan als 
bedrijfsleider en nam deze kiosk over in 2003: de 
welbekende kiosk “De Stek” aan de Jansstraat. In 2014 
heeft Jan deze bloemenkiosk verkocht, daar de klandizie 
sterk terugliep vanwege het parkeerbeleid van de 
Gemeente Arnhem. In 2008 heeft Jan  bloemenzaak ´t 
Hoekje in de Elshofpassage te Duiven overgenomen van 
een moeder en dochter. Deze zaak is gevestigd op een 
toplocatie in de passage (Elshofpassage 50, Duiven).
In september 2016 is door Jan in Zevenaar een nieuw 
bloemenzaak geopend, ook onder de naam ´t Hoekje, aan 
Rembrandtplein 19.

Het bedrijf
Boeketterie ´t Hoekje is een bloemenzaak met een 
uitgebreid assortiment aan boeketten, losse 
bloemen, planten, bloemstukken, kleine “€5,00 
boeketjes”, opgemaakte vaasjes etc. Ook voor 
bruids- en rouwwerk kunt u prima bij ´t Hoekje 
terecht. Het is een bloeiend bedrijf; er zijn  
4 parttimers en 1 stagiaire in dienst. Eigenaar is 
Jan Koenen uit Westervoort.

De ambitie van sportclub moet zijn om  
een stabiele derdeklasser te worden.

Sponsorinterview met Boeketterie ´t Hoekje
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sponsorinterview 

Verder is mond-op-mond reclame natuurlijk heel belangrijk. 
Ook worden boeketten geleverd aan startende 
ondernemers, nominaties voor Ondernemer van het jaar in 
Duiven en Westervoort en Secretaressedag. Hiervoor 
benadert Jan zelf tijdig de bedrijven.

Jan maakt alle boeketten zelf en betrekt de bloemen via de 
veiling Flora Holland Rijnsburg. De bloemen worden 
getransporteerd naar een hal in Ede, waar ze worden 
opgehaald. Om de bloemen dagvers te houden worden ze 
bijna dagelijks gehaald. Uiteraard behoort online bestellen 
ook tot de mogelijkheden.
 
Relatie met sportclub
Jan is supporter van sportclub Westervoort en heeft daar 
vanaf zijn 6e levensjaar ook gevoetbald. Daar is hij na 5 à 
6 jaar mee gestopt en kreeg toen ook belangstelling voor 
de paardensport. Dat heeft hij tot zijn 18e levensjaar 
gedaan met broer en zus.
Later is hij met een vriendenclub van oud 1e elftalspelers in 
het 5e team van sportclub toch weer begonnen met 
voetbal. 
Door drukte met zijn winkel en ook om  blessurevrij te 
blijven vanwege de zaak, is hij hiermee gestopt.
Jan is daarnaast samen met Johan Vermeulen nog trainer 
geweest van 3 jeugdteams (F1, E1 en E2). Zijn oudste zoon 
Dennis begon al vanaf 3 jaar bij de F-jes en speelt nu in de 
herenselectie. Ook zijn dochter heeft gevoetbald, maar is 
inmiddels gestopt en zijn jongste zoon speelt in de B1. 

Momenteel is Jan 6 jaar sponsor en lid van de businessclub 
BASN. Hij is 3 jaar lang één van de grotere sponsors 
geweest, maar heeft een stapje teruggedaan toen hij zijn 
kiosk in Arnhem heeft verkocht.
Jan vindt sponsoring leuk en draagt vooral de dames en 
jeugd een warm hart toe, waarbij hij de jeugd echt 
voorrang wil geven. Hij hoopt echter, dat sponsoring wat 
soepeler en toegankelijker gemaakt kan worden vanuit 
BASN. Bv. dat bij sponsoring van een team waarin 1 van 
zijn kinderen speelt de kleding meegaat met de speler als 
deze vervolgens naar een hoger team gaat.
Bij sportclub levert ´t Hoekje boeketten aan BASN, bij 
thuiswedstrijden van het 1e (het bekende blauw-witte 
boeket voor de Man of the Match) en verder bij 
kampioenschappen, jubilea, grafboeketten en 
nieuwjaarsrecepties.
Jan is nu bordsponsor en heeft een advertentie in clubblad 
“De Ballenvanger”.

Tot slot: 
Jan vindt sportclub een gemoedelijke, gezellige club en 
hoopt, dat deze niet te groot wordt en daarmee dus ook 
persoonlijk en amicaal blijft. Hij vindt het belangrijk om de 
eigen jeugd naar een hoger niveau te stuwen en spelers 
van buitenaf met ervaring aan te trekken, zodat zij de jeugd 
mee kunnen nemen naar het niveau voor een 1e team. Er 
moet volgens Jan ambitie zijn binnen sportclub om een 
stabiele derdeklasser te worden.

Door: Jan

Advertentie

Algemene correspondentie: info@boeketteriehethoekje.nl

Elshofpassage 50

6921 BB  DUIVEN

Tel.: 0316-264909

boeketterie.hethoekje@gmail.com

Rembrandtplein 19

6901 DP  ZEVENAAR

Tel.: 0316-242193

boeketterie.hethoekjezevenaar@gmail.com
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 ledenvergadering

jaarlijkse leDenvergaDering 
van BusinesscluB Basn

andere zaken niet meer kon combineren. Bart blijft wel 
bestuurslid. De ledenvergadering ging hiermee akkoord.
Daar Edwin penningmeester werd, maar tot nu toe ook de 
voorzitter was, moest er dus een nieuwe voorzitter worden 
aangezocht. Gekozen is voor de volgende oplossing: Rick 
Smink wordt interim voorzitter voor 1 jaar en volgend jaar 
wordt Mireille de Waij na een inwerkperiode van 1 jaar 
voorgedragen als de nieuwe voorzitter voor het bestuur van 
BASN.

Door: Jan

Eén uitgelicht punt, n.l. de bestuursverkiezing.
Daar waren enkele mutaties. De aftredende leden Jan 
Koers, Rick Smink en Mirjam Koenen werden automatisch 
herkozen, daar er geen tegenkandidaten waren. Aftredend 
en niet herkiesbaar waren Marco Willems en Jos Jansen. 
Het bestuur stelde Mireille de Waij als nieuw kandidaat 
voor. Ook zij werd door de ledenvergadering benoemd als 
lid van het bestuur (voor Algemene Zaken, specifiek 
coördinatie sponsoring). 
Edwin Peters nam het penningmeesterschap weer over van 
Bart Krechting, die deze functie door drukte met studie en 

Op woensdagavond 16 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de leden van 
businessclub BASN. Hiervoor hadden zich incl. bestuur 28 leden aangemeld.
De vergadering werd bijgewoond door Ron Jans, onze gastspreker tijdens de netwerkactiviteit na de 
ledenvergadering, die vlot en voorspoedig verliep.
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netwerkactiviteit

netwerkactiviteit na De jaarlijkse 
leDenvergaDering van Basn
Gastspreker op deze netwerkactiviteit was 
toptrainer Ron Jans uit de eredivisie.

Na de ledenvergadering was het tijd voor de inwendige 
mens. Voor de leden van BASN (natuurlijk ook voor Ron 
Jans) werd een voortreffelijk stamppottenbuffet opgesteld, 
uitstekend verzorgd door Zalencentrum Wieleman. Eigenlijk 
dus ´Moesaete bij sportclub´. Speciaal hiervoor en ook voor 
de voetbalpresentatie waren herenselectie 1 en 2 en 
Dames 1 met hun kader en staf uitgenodigd.

Na het buffet stroomde het clubhuis vol met leden van 
sportclub, die uiteraard ook konden deelnemen aan de 
voetbalpresentatie van Ron Jans. Bijna 130 personen 
hadden zich hiervoor opgegeven.

De lijfspreuk van Ron Jans: 
Voetbal is mijn leven, maar mijn leven is niet alleen 
maar voetbal.

Ron Jans was al vroeg in Westervoort, want hij wilde wat 
sfeer proeven bij de club en de ledenvergadering bijwonen. 

Dat kon uiteraard. Zijn eerste vraag bij binnenkomst over 
sportclub was, of we een FC Twente waren of een gezonde 
club. We hebben het op het laatste gehouden. 
Daar Ron Jans al vroeg in het dorp was, benutte hij zijn tijd 
met het doen van sinterklaasinkopen in het winkelcentrum. 
Hij sprak later van een gastvrij Westervoort.
Ron Jans verzorgde een boeiende en met humor gevulde 
voetbalpresentatie. Een ieder had volop gelegenheid 
vragen te stellen, wat ook gebeurde.
De presentatie was verdeeld in 2 helften met een pauze, 
net als bij een voetbalwedstrijd. De eerste helft ging over 
Ron Jans als speler en de 2e helft over Ron Jans als trainer.

De Club van 100 heeft aan hem een prominent lid 
overgehouden. Met de sc. Westervoort-paraplu en een bos 
bloemen als dank toog hij laat op de avond huiswaarts.

Hij heeft zich prima geamuseerd en vond sportclub een 
gezellige en gemoedelijke vereniging.

Door: Jan
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voetBal is oorlog!? 
“scheiDsrechters gezocht”
“Tieners vast voor vechtpartij op voetbalveld”
“Scheidsrechter mishandeld bij wedstrijd jeugdteams”
“Vechtende ouders op het voetbalveld”

Het gescheld en agressie op en rond het voetbalveld loopt 
regelmatig de spuigaten uit. Scheldpartijen en beledigingen 
zijn sowieso de normaalste zaak van de wereld. Een grote 
mond tegen scheids- en grensrechters lijkt er ook gewoon 
bij te horen. Niet alleen bij de senioren maar ook bij de 
jeugd is het aan de orde van de dag. Steeds regelmatiger 
lijkt het ook volledig uit de hand te lopen met 
krantenkoppen als hierboven tot gevolg. Niet zo gek toch 

dat er te weinig scheidsrechters zijn? Zeg nou zelf. Wie 
heeft er nou zin om zich elke week op 100%  vrijwillige 
basis verrot te laten schelden? Voetbal en agressie lijken op 
de één of andere manier aan elkaar verbonden. “Is dit 
normaal?” “Hoe is het zo ver gekomen?” en veel 
belangrijker nog ”Wat kun je er zelf aan doen om het tij te 
keren?”

In een tijd waarin het voetbal regelmatig negatief in het 
nieuws staat vond SC Westervoort JO13-2 (voormalige D2) 
het de hoogste tijd voor een soort van statement in de 
vorm van een sfeeractie.

verhaal van het kwartaal
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stelling

Rik Kemperman:
‘Nee, niks mis mee. Het veld is 
ook als niet schadelijk 
bevonden, dus lekker laten 
liggen!’

Wil Stevens: 
‘Nee, alleen de rubberkorrels 
vervangen door kurk.’

Jos Kemperman: 
‘Nee, want het is onderzocht 
dat het niet schadelijk is 
(volgens de website).’

Tim Hendriks: 
‘Nee, het kunstgras is nog in 
goede staat. Het kunstgrasveld 
is ook onderzocht en daaruit is 
gebleken dat het niet schadelijk 
is.’

Marga van Huet & Hennie 
Nass: 
‘Nee, zolang ze niet helemaal 
zeker weten of het schadelijk is, 
mag het van ons blijven liggen.’

Door: Aafke & laura

De gemeente moet het 
 kunstgras bij sportclub 
 Westervoort vervangen.Op initiatief van een aantal betrokken ouders, welke al snel 

werd opgepikt door het complete team, stond de wedstrijd 
SC Westervoort JO13-2 – RKSV Driel JO13-1 in het teken 
van sportiviteit, fair play en respect. Het begon al voor de 
wedstrijd bij het ontvangen van de tegenstander. De 
supporters (ouders) van Driel werden ontvangen door de 
ouders uit Westervoort met koffie/ thee en een lekkere 
“Sinterklaas” traktatie. In de voorbespreking werd door de 
leiders en trainers gehamerd op het belang van sportiviteit 
en respect. De jongens zelf wensten hun directe 
tegenstander net voor de aftrap een prettige wedstrijd door 
middel van een persoonlijke handdruk en overhandigden 
daarbij een symbolisch cadeautje. De jongens van Driel 
kregen chocoladeletters in de woorden “fair play”. Ook de 
scheids- en grensrechters ontvingen een chocoladeletter, de 
letter R van “respect”. Een zeer hulpvaardige 
Westervoortse moeder die wekelijks zorgt voor de was en 
vers gesneden fruit bracht in de rust ook een bakje fruit 
naar de kleedkamer van Driel. 

Dat de voetbalcultuur niet 1-2-3 zal veranderen door deze 
acties is volstrekt helder. Toch laat de jeugd van SC 
Westervoort wel zien dat ze hun “beste voetbalbeentje 
voorzetten”. 

En dat fair play gepaard kan gaan met fanatiek en fel 
voetbal is daarna wel gebleken. Na een wedstrijd waarin 
werkelijk werd gestreden om elke grasspriet werden de 
punten uiteindelijk, op bijna symbolische wijze, 
gebroederlijk gedeeld (uitslag 2-2). Felle duels met af en 
toe ook een pittige overtreding vonden absoluut plaats 
maar deze werden dan wel opgevolgd met een “hand” en 
een “sorry”. Of het door de sfeeractie kwam of niet, het 
was een leuke en sportieve wedstrijd waarbij zowel 
toeschouwers, scheidsrechter, grensrechters als spelers met 
lachende gezichten het voetbalveld/terrein verlieten. Leuk 
ook dat Driel later op de dag nog een mail stuurde met 
complimenten en een dankwoord namens alle ouders en 
de spelers.

Zo kan het dus ook….
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meiDenvoetBal super succesvol 
Bij sc westervoort

Maar de laatste twee jaren hebben de meiden zich 
nadrukkelijk laten zien. Na een prachtig seizoen 2015 - 
2016, waar de meiden D kampioen werden, is dit jaar het 
succes doorgetrokken. Met drie meidenelftallen, de MO17, 
MO15 en MO13 zijn we super goed vertegenwoordigd. Het 
is voor de vereniging van groot belang om een goede 
doorstroming te krijgen van de meiden naar de dames.

De laatste jaren staat het meiden- en dames voetbal volop in de belangstelling. Bij Sc Westervoort 
hebben de dames natuurlijk al jaren hun eigen plek verworven in de vereniging.

En dat we dit jaar wel echt heel succesvol zijn, blijkt wel uit 
het feit dat we met maar liefst twee meidenelftallen 
kampioen geworden zijn. Zowel de MO15 als de MO13 zijn 
in hun klasse ongenaakbaar kampioen geworden. De MO15 
wisten na een spannende wedstrijd in Kilder op 26 november 
het kampioenschap veilig te stellen. Voor de meiden van 
Bianca, Patrick en Kelsey was dit een prachtig resultaat!

Een week later wisten de meiden van Theo en Wendie bij 
DVOV de zilveren schaal op te halen. Met een prachtig 
doelsaldo van 66 doelpunten voor en 3 doelpunten tegen en 
25 punten bleven zij concurrent GVA mooi voor.

Voor alle meiden en trainers, maar ook voor onze hele club is 
het succes van de meiden een prachtige opsteker. Het laat 
zien dat we als SC Westervoort het meiden- en damesvoetbal 
prima op de kaart hebben staan!

Door: Marc de lange

meiden D kampioen
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mijn zoon moet in De e1
Onderstaand verhaal is niet gebaseerd op een specifieke speler of een team bij sportclub. iedere 
mogelijke overeenkomst is toevallig. Het is slechts een verhaal om eens over na te denken, want het 
is wel een weergave van hetgeen bij diverse voetbalverenigingen jaarlijks in de indelingsperiode wel 
enkele keren ervaren wordt door de mensen, die veel tijd en energie in de vereniging stoppen en 
zorgvuldig aan een nieuwe indeling werken met als doel om alle kinderen met plezier en op passend 
niveau te laten voetballen.
Wat dat betreft verschilt sportclub niet van andere verenigingen en is de houding van sommige 
ouders ook niet anders dan elders.

Na een heerlijke lange zomer is het vanavond weer voor de 
eerste keer trainen. 
Jan is dit seizoen trainer van de E1 en behoorlijk benieuwd 
hoe zijn team het zal gaan doen. Vorig seizoen ging het bij 
de F ook heel goed, maar dat is natuurlijk geen garantie, 
dat het bij de E opnieuw lukt. 
Hij heeft er echter wel vertrouwen in en is dan ook blij, dat 
ze vrij hoog zijn ingedeeld. Kampioen worden, vindt hij 
namelijk niet zo belangrijk. Het gaat hem en de club er om, 
dat de kinderen met plezier wat leren, ieder zich op 
voetbalgebied verder kan ontwikkelen, de kinderen niet 
elke wedstrijd met grote cijfers winnen of verliezen en 
iedereen weer een leuk voetbalseizoen heeft. 

Zoals altijd is Jan ook vanavond weer ruimschoots op tijd 
bij de vereniging. Hij ziet meteen, dat het nog erg stil is, 
want er staat pas één auto. Als hij de kantine binnenloopt 
voor het gebruikelijke kopje koffie, wordt hem echter gelijk 
duidelijk van wie die is. De vader van Harrie staat namelijk 
met een nors gezicht bij de bar te wachten en komt meteen 
naar hem toe.

“Hoi Jan, heb je even tijd?” “Niet lang, want ik moet om 
half zeven trainen. Is het erg belangrijk? 
Het gaat om Harrie. Hij zit dit seizoen in de E2 en dat vindt 
hij maar niets. Volgens hem is hij minstens net zo goed als 
de meeste jongens van E1 en daar ben ik het mee eens. Als 
hij een eerlijke kans had gekregen, was jullie dat ook zeker 
opgevallen. Het wordt dus een probleem als hij in de E2 
moet blijven, want dan gaat hij naar AVW. Daar komt hij 
n.l. wel in de E-selectie”.

“We hebben eind vorig seizoen samen met begeleiders de 
teams ingedeeld en meenden allemaal, dat Harrie in de E2 
moest. We vonden hem namelijk ten eerste wat bang en 
ten tweede komt hij voetballend gezien duidelijk te kort ten 
opzichte van de rest. In de E1 zou het daarom een verloren 
jaar voor hem worden, want hij kan daar absoluut geen rol 
van betekenis spelen. 
Ik zou het verder erg onverstandig van u vinden om Harrie 
naar AVW te doen. Hij schiet daar namelijk niets mee op, 
want hun E1 is van hetzelfde niveau als onze E2. 
Plus dat hij zich volgend seizoen misschien wel in onze E1 
kan spelen. Al blijft het natuurlijk jullie eigen keuze, waar 
we als vereniging altijd respect voor zullen hebben”. 

“Hij blijft het allerliefste hier spelen, maar dan moet hij wel 
kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 
Die krijgt hij in de E2 voldoende. Dat zeggen jullie. Wij 
denken daar anders over en daarom gaat hij echt weg, als 
hij niet in de E1 komt. Kun je morgenavond niet even 
komen kijken bij de training van de E2? Dan kun je zelf 
zien, dat dit team niets voor hem is”.

“Ik moet hier morgenavond toch zijn, dus wil ik best even 
kijken. Reken er echter niet op, dat ik Harrie meteen in de 
E1 neem. Ten eerste wijk ik niet zomaar af van een 
weloverwogen beslissing en ten tweede moet ik zoiets 
eerst bespreken. We kijken namelijk met meerdere mensen 
naar de spelers en waar we iemand indelen voor het 
nieuwe seizoen. Dat maakt niet uit. Kom morgen maar 
kijken, dan zul je snel zien, dat jullie een fout hebben 
gemaakt. Hij vindt trouwens zowel zijn medespelers als zijn 
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teamindeling

trainer helemaal niet aardig. Over de E2 hoeven we dus 
sowieso niet meer te praten. We bespreken het morgen wel 
verder”.

Jan is de vader van Harrie inmiddels meer dan beu en loopt 
snel naar buiten. Als hij daar zijn spelertjes al op hem ziet 
wachten, knapt zijn humeur echter gelijk weer op. Al blijft 
hij de hele avond wel een erg naar gevoel houden over het 
gesprek met de ontevreden man. 

Harrie´s vader deed zijn verhaal namelijk zo overtuigend, 
dat hij aan zichzelf is gaan twijfelen en daar baalt hij 
behoorlijk van. Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kan 
zetten, besluit hij om na de training de trainer van de E2 op 
te bellen voor overleg.
Die is echter heel stellig en noemt de vader een zeur, die 
alleen maar gefrustreerd is, omdat zijn zoon niet in de E1 
zit en er veel / alles aan zal doen om zijn zin te krijgen. Hij 
is er zelfs zo stellig van overtuigd dat ze Harrie in het juiste 
team hebben ingedeeld, dat Jan zijn twijfel al snel kwijt is. 
Ze besluiten dan ook om het jochie gewoon in de E2 te 
laten. In ieder geval, zolang ze er niet echt van overtuigd 
zijn, dat ze een fout hebben gemaakt. Mocht hij daarom 
zijn lidmaatschap opzeggen, dan is er niets aan te doen. Ze 
kunnen ook niet aan deze dreigementen toegeven, dan zou 
het einde immers zoek zijn.

Als Jan de volgende avond op het voetbalveld komt, staat 
Harrie´s vader hem al op te wachten. 

“Hoi. Goed dat je er bent. Man, ik heb er alles aan moeten 
doen om de jongen naar het trainen te krijgen. Hij wil het 
voor deze ene keer proberen en rekent erop, dat je 
vanavond nog toezegt, dat hij naar de E1 kan. Zo niet, dan 
vrees ik dat dit zijn laatste training hier is geweest”.

Jan knikt een keer, maar zegt verder niets. Als hij even op 
het trainingsveld staat, wordt het hem echter meteen weer 
duidelijk, waarom Harrie in de E2 zit. Het is namelijk een 
heel lieve jongen, maar helaas geen daverende voetballer. 

Tot Jans stomme verbazing blijkt hij het wel prima naar zijn 
zin te hebben. Ondanks dat hij nog nooit met deze jongens 
gespeeld heeft, straalt het plezier er namelijk overduidelijk 
van af. Hierdoor beseft Jan nog weer eens goed, wat er aan 
de hand is. Het is niet Harrie, die problemen met de E2 
heeft, maar zijn vader. 

“Als ik het zo zie, heeft de jongen het uitstekend naar zijn 
zin. 
Ik denk, dat dit schijn is. Hij doet leuk, maar inwendig baalt 
hij als een stekker. Daar ken ik mijn zoon goed genoeg voor. 
Laten we maar even afwachten tot de training afgelopen is, 
dan kunnen we het hem zelf vragen. Dat hoeft echt niet, 
want dat zie ik zo wel”.

Jan zegt niets meer, maar van binnen heeft hij wel wat lol. 
Over een paar minuten zal namelijk blijken, dat de man alles 
verzonnen heeft, omdat hij zijn zoon graag in de E1 wil. 

Als de trainer heeft afgefloten en de kinderen van het veld 
komen, maakt Harrie definitief een einde aan het probleem. 
Hij komt namelijk stralend naar zijn vader toe en zijn 
woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 

“Leuk team Pa. Veel leuker dan de F van vorig jaar. De 
trainer is ook aardig. Zaterdag spelen we om tien uur thuis. 
Je komt toch wel kijken hè?”

Zwijgend met een blik starend in de verte, loopt de 
man met de arm om zijn zoon heen naar de uitgang 
van het complex.

Bron: internet
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Wedstrijd: Sc Westervoort - Etten
PvdW: Dane Geerdes
Selectiespeler: Hein Smink

Wedstrijd: Sc Westervoort - loil
PvdW: Mike Bierhuis
Selectiespeler: Dylan Voorend

Wedstrijd: Sc Westervoort - ´t Peeske
PvdW: lars Deenen
Selectiespeler: Pelle Gerretzen

Alle pupillen van de week 
bij de thuiswedstrijden van het 1e team 

in de eerste competitiehelft.
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Wedstrijd: Sc Westervoort - Ulftse Boys
PvdW: Mira Kipp
Selectiespeler: Paul Koens

Wedstrijd: Sc Westervoort - Sprinkhanen
PvdW: Fons van den Oord
Selectiespeler: Jordie Hengelman

sinterklaasFeest

Ook dit jaar kwam Sinterklaas weer naar ons 
fantastische sportpark. Op woensdag 30 november 
was het zo ver, samen met zijn Zwarte Pieten heeft 
Sinterklaas een ontzettend gezellige avond 
beleefd.

Helaas verliep het begin van de avond niet zo soepel, de 
kinderen zaten vol verwachting in de kantine te wachten 
op Sinterklaas, maar er kwamen slechts drie Pieten de 
kantine in gestuiterd. Waar was Sinterklaas? 
De kinderen zongen en sprongen in de rondte, maar 
Sinterklaas was nergens te bekennen. De Sint was nogal 
vergeetachtig, hij was al bijna bij de rode buren van 
AVW’66 binnengewandeld. Gelukkig wist hij de weg naar 
het sportpark met behulp van de Hoofdpiet toch te vinden. 
Hij kreeg een warm onthaal van de brave voetballertjes van 
onze club. 
Al snel riep hij het eerste team bij zich en in zijn grote boek 
stonden over elke speler wat lovende woorden. Ieder team 
kwam aan de beurt en de kids kregen van de Hoofdpiet 
een lekker handje met snoepgoed.
Aan het einde van de avond kregen Lynn en Morris een 
prijs voor de mooiste tekening en Mike won de verkiezing 
van de mooist verklede piet! 

Toen iedereen tevreden huiswaarts keerde, stond er nog 
een laatste verrassing te wachten. De Vitesse piet, de dove 
piet en de dab piet stonden bij de uitgang om de kinderen 
nog een bal en een zakje met strooigoed mee te geven. 
Zowel Sinterklaas als de Pieten hebben ontzettend genoten 
van de avond en hopelijk de kinderen ook!

Door: Aafke & laura
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een elFtal van gouD met 
 Blauwe kanjers.. jo9-3g
Een elftal dat bestaat uit vrijwel allemaal 
eerstejaars en ook nog een staf heeft waar geen 
ervaringen te vinden zijn. Toch zou je nu niet 
zeggen dat ze pas voor het eerst voetballen in een 
echte competitie. Vanaf de eerste wedstrijd worden 
taken goed uitgevoerd, conditie wordt steeds 
beter en ook wordt er niet op een kluitje gespeeld 
maar echt op positie…

Wie o wie is de JO9-3G?
Dit sportieve en leuke elftal bestaat uit 9 jongens en  
3 meiden. 
Speciaal voor de ballenvanger zullen we ze even 
voorstellen….
Xavi Böhmer: De enige echte spits, die ontzettend goed is 
in vrije trappen nemen en ook nog eens topscorer van het 
team. Ja! 3 doelpunten scoren in een wedstrijd, dat is wat 
Xavi kan.
Kasper Gerritsen: Rechts in de verdediging maakt hij 
elke wedstrijd een muur samen met Emma.
Ook heeft hij een keer gescoord, dat mag zeker niet 
worden vergeten.
lars Koenen: Een inzet waar broer Timo (JO13-3) soms 
wat van kan leren, toch is het ontzettend fijn dat hij vaak 
helpt bij wedstrijden en trainingen. Lars, je doet het goed, 
je bent een kei!

Emma Kuipers: Links in de verdediging laat ze elke 
wedstrijd girlpower zien. Een grote fan van Vitesse en 
hopelijk over een aantal jaar de opvolger van trainster 
Micha.
Rayan leiwakabessy: In het midden of in de spits is 
geen probleem voor Rayan. Doordat hij hard werkt om 
beter te worden heeft hij ook al eens weten te scoren. 
Knap hoor!
Cecil van den Oord: Girlpower die kan worden gebruikt 
in de verdediging maar ook in de goal. 
Cecil, je groeit elke week weer. Ga zo door, je bent een 
topper!
Jack Rooding: Aan het begin van het seizoen wilde hij 
keepen, de trainsters probeerden met hem de verdediging 
uit en daar is hij nu niet meer weg te krijgen. Scoren als 
verdediger, dat kan hij.
Rowan Slierendregt: Op alle posities is hij inzetbaar, niet 
meer te missen in het veld. 
Dani Thieleman: De Ronaldo en de grootste kunstenmaker 
van het elftal, die ook nog eens een betere kennis heeft 
over auto’s dan trainster Lindi en stiekem veel beter kan 
voetballen dan zij.
Zoë Verhaaf: Iedereen in de familie kan voetballen, deze 
meid mag dus zeker niet ontbreken. 
De trainers zijn blij, want elke training en wedstrijd is een 
feestje met deze girlpower.
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team in het voetlicht

Thibault de Waij: Een keeper waar andere elftallen 
jaloers op kunnen zijn want hij heeft geweldige reddingen 
waardoor de goal steeds behoorlijk leeg blijft. 
Bas van der Wel: Elke wedstrijd is hij mega snel en heeft 
hij een perfecte baltechniek.
Hij heeft geen vaste positie nodig, waar de bal is, daar is 
Bas ook te vinden.

‘Voetballen doe je samen, ook de 
JO9-3G weet wat een echte 

 teamspirit is. 
Met de jel komen ze er wel!’

Deze kanjers worden getraind door…
Dit team moet het doen met een staf waar geen ervaringen 
te vinden zijn, ook worden zij niet begeleid door ouders 
maar door drie enthousiaste jeugdspelers: 
Micha Kroessen: Speelster van de MO15-1, trainster van 
het team.
lindi van ingen: Speelster van de MO17-1, leidster/
trainster van het team.
Ook actief als scheidsrechter/grensrechter bij de jeugd.
Giovanni van de Sluis: Speler van de JO17-1, vaste 
keeperstrainer van het team.

Zesde eindigen, een feestje
In het najaar mocht trainster Micha een kampioenschap 
vieren met de meiden O15. Gefeliciteerd!
Maar niet alleen kampioenschappen mogen worden 

gevierd vinden de trainers van dit elftal, ook doelen die 
gezamenlijk worden bereikt na hard werken, een echte 
teamspirit en veel gezelligheid.
Het doel, eindigen als vijfde in de competitie was heel 
dichtbij. Helaas is dit niet gelukt maar de zesde plaats was 
al wel snel een feit voor deze kanjers. Daarom werd op een 
zaterdagmiddag gezamenlijk in de kantine het eerste deel 
van het seizoen afgesloten met cake, ranja en een diploma 
A. Na de winterstop zullen ze weer voetballen in de 5e 
klasse en daarna is er natuurlijk kans op een diploma B.

Geniet mee van dit elftal
Elke wedstrijd en training kan dit elftal rekenen op veel 
support van fanatieke ouders, broertjes en zusjes maar ook 
andere familieleden zijn van de partij. 
Maar meer supporters zijn altijd welkom want dit 
jeugdelftal onderschatten mag je zeker niet, ze groeien elke 
week weer en maken sommige wedstrijden ontzettend 
spannend. 
Daarom is het de moeite waard om een keer op 
zaterdagochtend het sportpark te bezoeken, de 
thuiswedstrijden worden gespeeld om 08:45 uur. 

Tenslotte
‘Een speciale dank aan de jeugdcommissie voor het 
vertrouwen dat zij heeft gegeven om ons dit jeugdelftal te 
laten trainen zonder begeleiding van ouders. 
Scheidsrechters Thomas de Keijzer en Olivier de Lange 
bedankt voor het fluiten van onze wedstrijden en Olivier 
ook voor de hulp die hij aanbiedt, waar nodig is. 
Milan Hoogland uit de JO9-2, bedankt voor het meedoen 
aan wedstrijden als we je nodig hebben en trainer Geert 
voor de prettige communicatie waardoor we ook dingen 
gezamenlijk kunnen doen.
De ouders van onze kanjers zijn wij erg dankbaar dat we 
elke week weer op ze kunnen rekenen. Zonder hen kunnen 
wij het niet. Ook de support is ongelofelijk groot!
Kanjers, wat zijn wij trots op jullie maar vooral blij dat wij 
met z’n allen de JO9-3 van onze mooie blauw witte club 
mogen vormen. Ga allemaal zo door, met onze inzet en jel 
komen we er wel!’

Door: Micha, Giovanni en lindi 
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babycorner

steenBok | 22-12 tot 19-1
Je hebt de knoop doorgehakt! Gefeliciteerd! 
Nu ben je eindelijk verlost van die lastige 
knoop in je veters, en kun je je 
voetbalschoenen weer eens aan doen. 

waterzak | 20-1 tot 18-2  
Door de verschuiving van Pluto verdient 
Marissa Vriendwijk in de winterstop een 
overgang naar een Mickey Mouse competitie. 
Ze komt daar te spelen naast Goofy. 

vissen | 19-2 tot 20-3
Als de keeper de bal trapt en de harde wind 
zorgt ervoor dat de bal terug over de keeper de 
goal in vliegt, zónder dat de bal daarbij uit de 
zestienmeter is geweest…. Wat is het dan? Je 
vindt het antwoord in de horoscoop van de 
Maagd. 

ram | 21-3 tot 19-4
Rob Pronk blijkt dit jaar een uiterst scherpe 
grensrechter. Zodra de tegenstander één voet 
buiten de kleedkamer zet, steekt hij meteen de 
vlag in de lucht. Doe er je voordeel mee! 

stier | 20-4 tot 20-5
Bij een publiekswissel komt er een nieuwe 
lichting toeschouwers naar je wedstrijd kijken. 

tweelingen | 21-5 tot 20-6
In de tweede helft van dit seizoen staan alle 
thuiswedstrijden van Vitesse te boek als 
risicowedstrijden… Stan Jansen heeft een 
halve seizoenskaart gekocht! 

kreeFt | 21-6 tot 22-7
Half januari kruisen Saturnus en Jupiter elkaar. 
Dat is het teken voor de Stier om niet te dicht bij 
de eigen goal te voetballen. Als Kreeft vraag je je 
af wat een Stierenvoorspelling in jouw 
horoscoop doet. 

leeuw | 23-7 tot 22-8
Je team is zó gemotiveerd voor de tweede 
seizoenshelft, dat jullie het gras wel op kunnen 
vreten… Nu maar hopen dat je niet op 
kunstgras speelt, want dat ligt nogal zwaar op 
de maag. 

maagD | 23-8 tot 22-9
Geen weer om te voetballen! 

weegschaal | 23-9 tot 22-10 
Yannick Verburgt speelt graag 
hotseknotsbegonia voetbal, want dan kan-ie die 
begonia’s na afloop aan de vrouwtjes geven. 
Slim, Yannick! 

schorpioen | 23-10 tot 21-11
Kluitjesvoetbal wordt meestal gespeeld op een 
veld met een klei-achtige ondergrond. Onthoud 
dat. 

Boogschutter | 22-11 tot 21-12
Uw waarzegger zoekt een rijzende ster in 
de astrologie (ha-ha!) om hem te 
vervangen en voorspellingen te doen voor 
volgende edities van de Ballenvanger. 
Aanmelden kan bij de redactie of bij Pelle 
Gerretzen. 

Op 11 november 2016 is 
Mira Bischoff geboren.
Mira is de dochter van 
Kévin en Katrin Bischoff.
Zij woog bij de geboorte 
3850 gram en was 53 cm 
lang.
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Oplossing humorfoto: Edwin Grob

Rizzoli HukrallaRicci Velasco
Alioum Nishimura Aquilar
Proenca Bennet Pitana
Brych Ossesy Cakir
Vera Carillo Webb
Doue Roldan Eriksson
Kuipers Gassama Hauata
Mazic

win een 

caDeauBon

van € 10

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 maart 2017 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:
Wie was de beste speler van sc Westervoort?

De winnaar is deze keer: 
Jari Vedder



Frank

h
elaas sloeg in november 2010 het noodlot toe. 
Het gebeurde in de 84ste minuut toen Erwin 
Hoogveld bij een 3-1 voorsprong de bal aan 
geen enkele medespeler kwijt kon. Er ontstond 

een panieksituatie die eindigde met de woorden van Koen 
de Wijs:  “Schiet hem dan desnoods maar naar Frank 
Arends” 
Dat vond zelfs Erwin niet de oplossing, dus schoot hij de 
bal over de zijlijn! Ingooi VDZ. 
Kort na deze wedstrijd besloot ik te stoppen als voetballer 
bij SC Westervoort. Uiteraard niet door deze legendarische 
woorden, maar het ging niet meer. 

Elke zondagmorgen kwam ik met mijn kruisbanden zo sterk 
als een dropveter Sportpark Naederhuyse op. Bij het 
omkleden moesten ze met 4 man aan mijn shirt trekken om 
deze over mijn navel te krijgen. Mijn witte broekje zat zo 
mooi aangesloten, dat het leek alsof mijn benen van een 
Michelin poppetje waren.
Als dan de wedstrijd begon was het een hele opgave om 
deze zonder ruzie met mijn medespelers, door te komen. 
Dat was mijn gevecht telkens weer op de zondagmorgen! 
Ik had nog maar één kwaliteit en dat was mopperen. In 
maart 2011 ben ik dan ook definitief gestopt als “actief” 
voetballer van SC Westervoort. Bij mijn afscheidsfeest 
waarin ook voetballers als André van den Brink en John 
Kemper werden bedankt voor hun bewezen diensten, sprak 
ik de woorden : “Ik kom terug”.

5 jaar later op 7 september 2016 kwam ik terug....en hoe! 

Onze Mees had die avond zijn 
eerste training bij de Champions 
League! 
Wat vindt hij het leuk, hij heeft nog geen training of 
wedstrijd gemist. Mees is niet vaak vervelend, het is een 
lief jochie, maar als hij heel soms thuis even uit de bocht 
vliegt, dan zeggen we: “Mees je doet nu normaal, anders 
mag je niet trainen”. Ik ken het van vroeger. Als we 
kattenkwaad uitgehaald hadden, dat was overigens vaak 
de schuld van Ronny, dan zeiden mijn ouders ook altijd: 
“als je zo doorgaat dan wordt er vanavond niet getraind”. 
En daarna, tsja, dan was je onder een hoedje te vangen, 
want je wilde per se trainen! 

Mees heeft precies hetzelfde, hij zal en moet gaan!

Trainers Koen de Wijs, Herman Wenting en Kasper de Wijs 
zorgen ervoor dat “onze jongens” het leuk vinden, ze leren 
veel en hebben plezier! Het mooiste is dat ze enorm tegen 
deze heren opkijken. Mees vroeg mij zelfs laatst: “Kon 
Herman echt zo goed voetballen vroeger?” Zo zie je maar 
dat je kinderen nog van alles wijs kunt maken. 

Elke woensdag en zaterdag ben ik heel trots als ik Mees zie 
voetballen, ik hoop dat hij het net zo leuk blijft vinden als 
ik het altijd vond. Het warme welkom in het begin heeft er 
toe bijgedragen dat de eerste vier maanden een succes 
waren. Het voelde als “thuiskomen”.

Heb je binnenkort een keer een uurtje over, kom dan op 
zaterdagmorgen om 10.00uur kijken naar “de nieuwe 
generatie”.

Tot slot:
Neem even de moeite om alleen de eerste 8 zinnen van 
deze column nog een keer te lezen, lees vervolgens niet 
meer verder, dat is het beeld wat jullie mogen onthouden 
van mij als voetballer.
Bedankt.

2-1 gewonnen tegen Vitesse F1.
16-0 gewonnen tegen Marhaba E1.
4 x gescoord tegen Wivos D1.
8-0 gewonnen tegen Arnhemia C1.
2e geworden op het Amsterdam Toernooi voor B 
elftallen.
Memorabele goal gescoord tegen VDZ A1. 
Twee vrije trappen en één corner direct gescoord 
tegen EDS 3.
28 keer in één seizoen gescoord bij Westervoort 8.

thuiskomen
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Basn leDen

Advieskring voor Ondernemers B.V.
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
Sjoerd Design
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: 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

selectie 2016 | 2017

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning


