De Ballenvanger
Sportpark Naederhuyse | Brouwerslaan 7 | 6931 AC Westervoort

www.scwestervoort.nl

Nummer 3 | 2016 - 2017

inhoud

8

In dit nummer...
5 De voorzitter
6	Algemeen
6 Van het hoofdbestuur
7 Stelling
8 Zonnepanelen
9 Sponsorinterview:
	W. van den Hatert
Elektro-techniek
10	Verhaal van het kwartaal:
Verzorgingsplan
12 Technisch Jeugdcoördinator
Robert Grauwde
16	Vrijdagavondvoetbal
18	Rob
22	Poster: zondag 4

Wi n! e

BASN

e e n le u k
pr ij s !

21 Voorwoord
24	Sponsorinterview:
Marco Hubers Bouw- en
Dienstverlening
27	Presentatie
Robert Grauwde

pag . 41

10
Uiterste inleverdatum kopij Ballenvanger nr. 4 / 2016 - 2017:
woensdag 17 mei 2017

scwestervoort.nl 

12

28	Langs de zijlijn
Diana Zweers-Hofs en
Petra Degen
33	Uit de oude doos
34	Uit de historie:
Bert Jansen
36	De Blikvanger:
Ans Wolters
37	Vacature
38	Team in het voetlicht:
JO19-1
40	Babycorner
40 Winterfest
41 Prijspuzzel
42 Ronny

3

colofon

Redactioneel
Het einde van het seizoen nadert en kunnen we ons
gaan opmaken om weer de nodige kampioenen te
begroeten. Hopelijk kan het eerste elftal zich in de
vierde klasse handhaven en mogelijk nog gaan voor
het laatste periodekampioenschap van dit seizoen.
Dat zou mooi zijn en behoort nog steeds tot de
mogelijkheden.

Sportpark “Naederhuyse”

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

Brouwerslaan 7
6931 AC Westervoort,
Tel. (026) 3118876

In augustus wordt het 80-jarig bestaan van sportclub
gevierd. De redactie zal hier in de volgende
Ballenvanger uitgebreid aandacht aan besteden.

Redactie-adres
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 regen valt buiten gestaag neer en het voetbal is grotendeels afgelast. De deadline voor het
inleveren van deze column is eigenlijk alweer verlopen, maar ik krijg gelukkig van
Ballenvangerdirecteur Jan Koers toestemming om het stuk wat later in te leveren.
En dan is zo’n voetballoze zondagmiddag toch een ideaal moment. Dat het weer wat laat werd met
het schrijven van dit stuk heeft echter in dit geval ook nog een heel andere reden.

E

een tijd geleden sprak ik in ons clubhuis Ron,
een oud-collega columnschrijver. Hij vertelde
dat hij een poos geleden met schrijven was
gestopt vanwege drukke bestuurlijke
activiteiten elders. Hij kon dit stoppen echter zonder
een groot schuldgevoel doen, omdat hij zijn taken
netjes had overgedragen aan zijn broertje Frank. Die
schrijft vanaf die tijd elke Ballenvanger een
prachtverhaal over zijn kinderen en het grote talent dat
hij ooit zelf was, maar wat er om zeer diverse redenen
nooit echt uit is gekomen. Maar dan wel vaak
benoemen dat hij toch echt met Theo en Hans van
Workum en de voorzitter in een team gespeeld
heeft. Ook Ron was een groot talent qua postuur.
Hij voetbalt al een tijd niet meer vanwege ernstige
rugproblemen en dat is natuurlijk hartstikke
jammer. Hij moet nu tot zijn grote
verdriet baantjes trekken in zwembad
de Pals omdat dat goed is voor de
rug. Dat laatste geeft hij ook
onmiddellijk toe, maar het geeft
wel de vergankelijkheid weer
van wat iemand kon en nu
nog kan.

in fysiek opzicht weinig verandering in, maar het feit dat
je door het ouder worden steeds minder kunt, is soms
frustrerend. Ron gaf aan het als uitdaging te zien daar
eenmalig in Frank’s column op te gaan reageren. Iets
wat we tijdens de carnaval bij Wieleman nog maar eens
hebben beklonken. Ik ben benieuwd….
Wat de moraal van dit verhaal is, is dat je je niet neer
moet leggen bij het feit dat je minder kunt. Bedenk dat
je nog een hoop andere dingen wel kunt en de dingen
die je vroeger kon worden door de jongere generatie
overgenomen, zoals vier dagen carnaval vieren of
in een hoog tempo voetballen. Het feit dat er
voor mij als oudere opgestaan wordt in de
trein compenseert ook een hoop en grijs haar
straalt wijsheid uit. Maar hoewel ik ook
regelmatig rugpijn heb, gaat zwemmen
me nog net te ver. Dan eerst maar eens
“walking football”. Samen met jou
Ron?

Tijdens dat gesprek kwam
het idee op om mijn column
aan die vergankelijkheid te
wijden. Vergankelijkheid klinkt zwaar,
maar betekent simpelweg volgens de
Dikke van Dale het niet blijven bestaan in
zijn eigen vorm. Nu zie ik daar bij Ron
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algemeen
Van het hoofdbestuur
• In de vorige ballenvanger stond vermeld dat
de, tijdens de Algemene Vergaderingen,
goedgekeurde statuten ter ondertekening zouden
worden voorgelegd aan de notaris. Dit formele
moment heeft plaatsgevonden op maandag 13 februari
j.l. In aanwezigheid van de voorzitter, John Kemper en de
secretaris, Simone Geurts, heeft notaris Swetselaar de
wijzigingen doorgenomen. Hierna werden de statuten
door alle drie de aanwezigen formeel ondertekend (zie
foto).

• Op dit moment is het hoofdbestuur bezig met
het opstellen van een meerjarenbeleidsplan
2016-2020. Bij dit plan worden diverse geledingen
vanuit de vereniging betrokken. Zodra er meer
duidelijkheid is over dit beleidsplan zullen we dit zeker
communiceren.

Amateurvoetbal
kiest voor
vernieuwing
pupillenvoetbal
Meer balcontacten, acties, goals en
spelplezier bij jongste voetballers
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen
van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes
in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen,
meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit
draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder
kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in
twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot stand
gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De
KNVB gaat de komende periode verenigingen intensief
ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in
de praktijk te brengen.

In het kader van dit artikel elders in dit blad (p.12)
de visie en plannen van Robert Grauwde, die sinds
het begin van dit seizoen aan sc Westervoort
verbonden is als Technisch Jeugd Coördinator.

• De bezetting van de het clubhuis is een punt
van zorg. Wij vragen vrijwilligers die belangstelling
hebben om een aantal uren dienst te willen draaien in
het clubhuis zich aan te melden bij de clubhuiscommissie.
Dit kan via clubhuis@scwestervoort.nl
• Op 4 januari 2017 is op 67-jarige leeftijd Henk
de Reus overleden.
Henk was in de jaren ’80 jeugdleider bij zijn twee zoons
die bij Sportclub voetbalden. Daarna is hij nog een paar
jaar lid geweest van het bestuur. Henk de Reus was nog
steeds ondersteunend lid.
Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe bij
het verwerken van dit grote verlies.
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stelling
Moet er wat veranderd worden
aan de aankleding en inrichting
van het clubhuis?

Jeroen Tacke nieuwe
trainer VR1
Met ingang van het seizoen 2017-2018 wordt
Jeroen Tacke de hoofdcoach van het 1e
Vrouwenteam.
Op donderdagavond 16 maart is tijdens de
bestuursvergadering van het hoofdbestuur het contract met
de nieuwe trainer Jeroen Tacke ondertekend.
Het bestuur wenst Jeroen veel succes in deze functie.

Lan Lan Zhang (Dames 1): Ik vind
dat het clubhuis prima ingericht is, er
hangt altijd een goed sfeertje. Een
tafeltennistafel of pooltafel zou het af
maken!
Sanne Berentzen (Dames 1): Ik
vind het er wel goed uit zien, maar ik
zou het iets moderner doen. Dit zou ik
doen door bijvoorbeeld andere tafels
en stoelen te plaatsen.
Willem Kok (Veteranen): Andere
barkrukken zou wel mooi zijn of
misschien een ander kleurtje op de
muren. Voor de rest moet het gewoon
een clubhuis blijven. Andere clubhuizen
zien er slechter uit.
Harry Willems (4e elftal): Ik vind
het er prima uit zien, misschien een
ander kleurtje op de wanden of
gipsplaten tegen het plafond met
spotjes.

Kleding van G-team
naar Oeganda
Ten behoeve van een project in Oeganda heeft het
G-team aan het begin van het nieuwe seizoen het
oude wedstrijdtenue afgestaan (zie foto).
scwestervoort.nl 

Gerard Rauw (Zaterdag 2): Het
clubhuis ziet er goed uit, er hoeft dus
niet echt iets veranderd te worden. Er
zijn clubhuizen die minder sfeer
hebben! Het clubhuis is net zo mooi
als mijn vrienden, vul zelf maar in…
Jos van Hoof: Misschien dat het door
meer wandaankleding dan nog
gezelliger wordt. Dit kan je doen door
bijvoorbeeld schilderijen of schetsen op
te hangen van voetballers.
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zonnepanelen

Sportclub Westervoort kiest
voor duurzame energie
Sportclub Westervoort wordt fors duurzamer: er
zijn maar liefst meer dan 100 zonnepanelen op
het dak van onze accommodatie aangebracht.

Bovendien leveren we hiermee ook binnen Westervoort een
behoorlijke bijdrage aan de beperking van de inzet van
fossiele energie. Dat mag ook wat waard zijn.

Binnen de vereniging is een ingestelde energiecommissie
(geheel bemensd met vrijwilligers) na het nodige
(technische) onderzoek tot de slotsom gekomen dat op
onze accommodatie 103 zonnepanelen konden worden
geplaatst. Het plaatselijk elektrotechnisch installatiebedrijf
van William van den Hatert wilde ons graag helpen door
ons, zonder enige winstopslag, de benodigde zonnepanelen
en bijhorende componenten te leveren. Waarbij het wel zo
was dat het geheel door de club zelf moest worden
geïnstalleerd (onder regie van dat bedrijf). Onze VUT-ploeg
wilde die klus graag op zich nemen.

Met deze operatie brengen we niet alleen onze
energielasten terug, maar leveren we dus ook een bijdrage
aan de verbetering van het klimaat”, aldus voorzitter Gerrit
Gudden van de accommodatiestichting van ons sportpark.

Voor de kosten van deze operatie kregen we een lening
van de gemeente Westervoort. Onze “club van 100” bleek
bereid de rente en aflossing van deze lening grotendeels
voor haar rekening te nemen. Voor een deel van de kosten
kregen we bovendien rijkssubsidie.

William van den Hatert van het plaatselijk
elektrotechnische installatiebedrijf geeft aan “dat hij op
deze manier en voor dit doel de plaatselijke voetbalclub
graag een handje wilde helpen”.
Voorzitter Jan Ubing van de Club van 100 meent dat er niet
lang is getwijfeld om “ook dit project van de club financieel
te ondersteunen, want het gaat immers om een zeer
sympathieke inzet voor de club”. De Club van 100 heeft in
de afgelopen jaren ook heel veel andere zaken
gefaciliteerd. Samen met de zeer actieve VUT-ploeg van
vaak wel 20 personen, die elke woensdag op de club actief
is, ziet onze accommodatie er dan ook tip-top uit !
“Maar ik ben er vooral trots op, die we deze omvangrijke
klus geheel binnen de eigen vereniging en op eigen kracht
hebben gerealiseerd”, aldus Gerrit Gudden.
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Sponsorinterview

Onze doelstelling is dan ook:
Ieder werk tot een succes maken

Westervoorts bedrijf W. van den Hatert Elektrotechniek levert zonnepanelen aan sportclub
Het bedrijf
William van den Hatert Elektrotechniek is
gespecialiseerd in Licht & Krachtinstallaties, Brand
& Inbraakbeveiliging, Data – Netwerken,
Airconditioning en installeert tevens zonnepanelen.
De werkzaamheden binnen het bedrijf zijn erg
veelzijdig. Zij kunnen de klanten op allerlei
gebieden bedienen en zij doen dan ook hun best,
om ieder werk tot een succes te maken.
Historie / acquisitie
Het bedrijf werd opgericht in 1993. Het bestaat dus al bijna
25 jaar en telt nu vijf medewerkers. Het adres is
Liemersallee 13, Westervoort.
William doet weinig aan acquisitie en dat is ook niet nodig,
want het bedrijf krijgt veel werk door mond op mond
reclame. Een gevolg van prima werk afleveren.
Relatie met sportclub
Eén van de bedrijven, waar William veel voor werkt, is
Koenders Totaalbouw en hij kwam zo in contact met Jan
Ubing, voorzitter van de Club van 100. William is dan ook
al enige jaren lid van de Club van 100. Hij kent veel
scwestervoort.nl 

mensen bij sportclub en draagt de plaatselijke club een
warm hart toe.
Toen het project zonnepanelen bij sportclub aan de orde
kwam, werd William gevraagd of hij iets kon betekenen in
het realiseren hiervan.
Hij wilde sportclub graag helpen door, zonder enige
winstopslag, de benodigde zonnepanelen en bijhorende
componenten te leveren, waarbij het wel zo was dat het
geheel door de club zelf moest worden geïnstalleerd (onder
regie van zijn bedrijf). Onze VUT-ploeg wilde die klus graag
op zich nemen.
William is zelf ook nog actief in het voetbal en speelt mee
bij de veteranen van DVOV.
Tot slot
William heeft ook toegezegd een bord bij sportclub te gaan
sponsoren.
Het doet hem veel deugd, dat hij samen met de Club van
100 en VUT-ploeg dit karwei heeft gerealiseerd en vindt
het dan ook prettig, dat de Club van 100 erg tevreden is
met het resultaat.
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Verhaal van het kwartaal

verzorgingsplan
In het verhaal van het kwartaal behandelen we in deze ballenvanger het verzorgingsplan. Want hoe zit dat
nou eigenlijk in elkaar?
Het verzorgingsplan dat aan het begin van dit voetbalseizoen is opgesteld heeft de redactie van de
ballenvanger weten te bemachtigen. Wij delen dit grote geheim met al onze leden. Dankzij dit plan
genezen onze Sportclub helden sneller dan Arjen Robben
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Verhaal van het kwartaal

4
1

3

Geblesseerde speler
Fysiotherapeut
Sportmasseur
			
2
Behandeling (zware blessure)
Groepstraining
Op ander tijdstip en plaats		

1. In het weekend raakt een speler geblesseerd tijdens een
wedstrijd. De speler kan door middel van een
aanmelding via een aanmeldformulier of e-mail een
afspraak maken met de fysiotherapeut. Eén dag (begin
van de week) is de fysiotherapeut aanwezig op de club
voor een screening, onderzoek en eventueel advies of
een korte behandeling.
2. Wanneer er tijdens de screening en onderzoek blijkt dat
het om een zware blessure gaat, wordt de speler
behandeld door de fysiotherapeut op een ander tijdstip
en een andere plaats.
3. Wanneer de speler licht geblesseerd is kan hij/zij door de
fysiotherapeut worden doorverwezen naar de
sportmasseur. De sportmasseur kan de speler
behandelen en trainen tot hij/zij weer wedstrijdfit is.
4. Wanneer de sportmasseur moeite heeft de blessure op
te lossen of een evaluatiemoment nodig heeft, kan de
speler worden terugverwezen naar de fysiotherapeut.
De voordelen van dit plan zijn:
-	Voor een speler is het duidelijk waar hij/zij terecht kan
met zijn/haar blessure.
-	Er kan op korte termijn een kwalitatief goed onderzoek
worden aangeboden.
-	De sportmasseur heeft meer tijd voor het behandelen en
het trainen van de geblesseerde speler.
-	De sportmasseur kan terugvallen op de fysiotherapeut
wanner een evaluatie nodig is.
Voor het geval u nog niet wist wie de helden zijn die ons
weer op de been krijgen. Mogen wij aan u voorstellen:
scwestervoort.nl 

Behandeling
(lichte blessure)

(veld)

Wie: René Beerntsen
Functie: Sportmasseur
Aanwezigheid in het verzorgingshok:
Dinsdagavond en donderdagavond,
van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Zondagochtend, afhankelijk van de aanvangstijd
van heren en vrouwen 1.
T: 06-22486921
E: rene@connector2massage.nl

Wie: Jeroen van der Vliet
Elftal: Het zesde
Functie: Fysiotherapeut
Aanwezigheid in het verzorgingshok:
Maandagavond, meestal van 20.00 uur tot 22.00 uur.
T: 06-45342401
E: jeroenvliet@hotmail.com
Door: Aafke en Laura
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Technisch Jeugd Coördinator
TJC Robert Grauwde

Door betere trainers een betere
jeugdopleiding!
De nieuwe Technisch Jeugd Coördinator (TJC) van Sportclub, Robert Grauwde benadrukt dit al
sinds zijn komst en is het is een belangrijk onderdeel van zijn visie.

Robert vertelt:
In het leven van een kind nemen de ouders de belangrijkste
plek in samen met broers, zussen en andere familie. Vaak
volgt daarna de onderwijzer(es) en daarna vaak de Coach.
Velen van ons kunnen ons nog goed onze leraar maar ook
sportcoach herinneren vanuit onze jeugd. Ik vertel dan ook
altijd tegen de jeugdtrainers dat zij zich dat moeten
realiseren. Onze impact is groter dan we denken. We
beïnvloeden het leven van de kinderen en hebben daarom
de verantwoordelijkheid om dat op een zorgvuldige en
verantwoorde manier te doen. De trainers worden hierin
begeleid door mij op voetbalgebied maar uiteindelijk doen
we het met zijn allen, ieder vanuit zijn of haar rol binnen de
club.
De Duivenaar die de afgelopen maanden veel werk
heeft verzet merkt dat zijn visie veel navolging
vindt en draagvlak heeft binnen de club.
Dat is natuurlijk de basis waar het om draait. Zonder
draagvlak kun je niks. Dat is begonnen met het bestuur, de
TC en de jeugdcommissie. Zij zien de toegevoegde waarde
van deze aanpak. Vervolgens ben ik begonnen om een
relatie op te bouwen met trainers/leiders en heb ik kenbaar
gemaakt hoe we dit samen vorm gaan geven. Daar is
enthousiast op gereageerd en vervolgens ben ik het
gefaseerd gaan doorvoeren. Communicatie is daarbij heel
belangrijk, iedereen aangesloten houden en op tijd om
hulp vragen van bijvoorbeeld de coördinatoren of leden van
de jeugdcommissie.
Tijdens de kaderavond werd al door Robert benadrukt dat we aan de vooravond staan van een
andere wijze van ontwikkelen van jeugdspelers.
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Ik ben ongelooflijk trots op ons kader
en dankbaar dat ik onderdeel mag zijn
van Sportclub.
Dat klopt. Ik heb in augustus al gewezen op de achterstand
die we hebben in Nederland. Onze buurlanden en de
landen in zuid Europa zijn ons allemaal voorbij. Voetbal
moet terug naar de basis, naar de voetbalhandelingen. Zeg
maar de belangrijkste elementen uit het straatvoetbal. Veel
meer balcontacten, kleinere ruimtes en daardoor een
betere techniek en meer spelplezier. Kinderen bewegen
veel en veel minder dan vroeger. Dat is ook niet raar, er
wordt bezuinigd op gymnastiek, zwemlessen op school,
kinderen spelen minder buiten door het gamen en veel
straten staan vol met auto’s. In de uren dat ze bij ons
sporten, moeten we daarom veel aandacht geven aan het
bewegen (motoriek) en veel partijtjes spelen. Daar worden
ze beter van.
scwestervoort.nl

Technisch Jeugd Coördinator

Een flinke uitdaging dus waarbij de KNVB nu ook
voor komend seizoen en het seizoen daarop als
antwoord hierop wijzigingen heeft aangekondigd
in het pupillenvoetbal.
We gaan meer en meer naar 1-jaars teams zoals - niet
alleen een J011 (voorheen E- jeugd) maar ook een J010.
Het grote voordeel is dat je het dan minder aflegt op
fysieke weerstand en echt tegen je leeftijdsgenoten
voetbalt. De wedstrijden zullen plaatsvinden met kleinere
teams op kleinere veldjes, waardoor spelers vaker en sneller
zullen moeten handelen. Ook de minder bepalende
spelertjes zullen vaker aan de bal komen. Dit zal het
voetbal ten goede komen, denk ik.
De Duivenaar is vaak op ons sportpark te vinden
en spreekt allerlei trainers, ziet veel trainingen en
wedstrijden en geeft veel advies. Daarnaast geeft
hij clinics en begeleidt hij trainers individueel.
Het belangrijkste is dat trainers bereid zijn om van elkaar te
leren. Dat kan alleen door een open houding. Niemand
weet alles. Hierdoor gaan ontwikkelingen veel sneller. Dit
doen we bijvoorbeeld door binnen trainers groepsapps
opstellingen en wedstrijdverslagen te delen. Dit doen we
ook vooral door te kijken naar onze eigen rol tijdens
trainingen en wedstrijden.

Door open te staan voor feedback en deze ook zelf te
geven wordt je een betere trainer en daar worden de
kinderen uiteindelijk betere spelers van. Soms zijn het hele
eenvoudige dingen als nadenken over hoe lang kinderen
stil staan tijdens een oefening maar ook door gebruik te
maken van kleine goaltjes in plaats van pionnen zodat de
bal snel weer in het veld is en we geen onnodige tijd
verliezen.
Trainers worden ook individueel begeleid door
Robert
Dit gebeurt op een coachende wijze, waarbij de trainer zelf
altijd aan het stuur zit. Trainers kunnen dit zelf aangeven.
De individuele begeleiding pas ik aan op het niveau van de
trainers binnen een Trainers Volg Systeem. Zo hebben we
selectietrainers, schaduwtrainers en de trainers/leiders van
de overige teams.
Van een selectietrainer wordt meer verwacht. Denk aan
voetbalkennis, opleiding en ervaring. Zo zullen er komend
seizoen veel trainers een KNVB-opleiding gaan volgen
omdat ik vind dat we te weinig gediplomeerde trainers
hebben. Het is mooi om te zien dat ons bestuur, TC en
jeugdcommissie dit ook vinden.
Tijdens individuele coachtrajecten met mij krijgen trainers
feedback op de wijze waarop zij een wedstrijd begeleiden
maar ook training geven. De verschillende onderdelen
komen aan bod zoals de wedstrijdvoorbereiding/
bespreking, coaching tijdens de wedstrijd en rust/
nabespreking. Je ziet trainers daar echt beter van worden.
Tijdens een clinic over coördinatie en techniek
heeft Robert zowel de theorie als de praktijk (op
het veld) behandeld.
De clinics staan open voor iedereen en er zullen er nog een
aantal volgen dit jaar. Tijdens de coördinatie en techniekclinic heb ik samengewerkt met spelers en trainers van
onze JO13-1. Het is dan goed om te zien dat er veel
belangstelling voor is. De vertaalslag naar het veld is
uiteindelijk waar het om gaat. Gebruik makend van
loopladders en kleine pionnetjes moet je bij de opstart van

scwestervoort.nl 
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tjc
je training altijd aandacht besteden aan de manier van
(veelzijdig) bewegen en de technische handelingen. Vaak
spelenderwijs en met de nodige beleving.
Robert heeft een jaarplan ontwikkeld voor de trainingen en wat langzaam uitgezet wordt binnen de
teams.
Ik heb gemerkt dat er behoefte is aan structuur en houvast.
Het jaarplan geeft die structuur. We zijn begonnen bij de
selectietrainers en inmiddels zijn ook de schaduwtrainers
(2e teams) op eigen verzoek aangehaakt.
De rode draad binnen het jaarplan is dat we thematisch
trainen zodat aan alle onderdelen aandacht wordt besteed
over een periode van verschillende weken.
Dat gaat om coördinatie (verweven in de warming up)
voetbalhandelingen en speelwijze. De bovenbouw (019017 en 015) heeft daarnaast ook een voetbal conditioneel
programma en een kracht/stabiliteit programma. De
onderbouw (09-011-013) heeft een extra techniek
programma (bestaande uit verschillende levels). Ook de
keepersonderdelen komen terug.
De voetbalhandelingen bestaan uit passen/trappenschieten, aanname-afschermen, passeer- en
schijnbewegingen, koppen en de basis handelingen
(voetenwerk).
Als we kijken naar het trainen van speelwijzen zijn alle
trainers in die week hetzelfde thema aan het behandelen.
Dit zijn er in totaal 6. Dit is dan bijvoorbeeld de
teamfunctie Verdedigen en de Teamtaak, storen opbouw
tegenstander. Specifiek is dit opgedeeld in de plek op het
veld. In dit geval bijvoorbeeld dicht bij het doel van de
tegenpartij. Dit wil ik ook terug zien in de wedstrijd
doelstelling omdat niet winnen maar ontwikkelen centraal
staat. Winnen is weer een onderdeel van de ontwikkeling.
Het grote voordeel daarvan is dat trainers met elkaar
ervaringen kunnen uitwisselen maar ook elkaar kunnen
bevragen hoe je onderdelen trainbaar maakt. Het
uitgangspunt is altijd de wedstrijd. Wat verwacht je van je
scwestervoort.nl 

spelers in de wedstrijd, in welke situatie, op welk deel van
het veld en op welke wijze? Dit is ook verschillend per
leeftijd.
Even heel zwart wit, voor de onderbouw staat het individu
centraal staat. Het beheersen van de bal is daar het
belangrijkste terwijl bij de bovenbouw taken en de
samenwerking tussen linies veel meer aandacht krijgt.
De individuele ontwikkeling van spelers staat centraal in de visie waarbij de trainers een cruciale rol
spelen.
Komend half jaar zal meer aandacht zijn voor het volgen
van de ontwikkeling van de individuele spelers. Dat is een
hele uitdaging en daarvoor zal een speler volg systeem
opgezet worden. De kern zal zijn dat we met meer trainers
naar dezelfde spelers kijken en zij naar zichzelf. Samen
bepalen we wat we belangrijk vinden. Naast de
voetbalvaardigheden gaat het ook om sociaal emotionele
aspecten zoals gedrag en mentale weerbaarheid. Het is aan
ons als trainers om spelers te helpen omgaan met emoties
en te leren om taken te blijven uitvoeren in het veld.
Als Technisch Jeugd coördinator is Robert er voor
alle jeugdteams.
Het gaat om maatwerk en elke jeugdtrainer/spelleider kan
bij mij terecht. Ieder op zijn of haar niveau. Gevraagd en
ongevraagd geef ik advies en merk ik dat we met hele
gedreven en fijne mensen actief zijn binnen Sportclub met
als doel om kinderen goed te leren voetballen op een zo
plezierig mogelijke wijze.
Door: Robert Grauwde
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Vrijdagavondvoetbal

Trainen op vrijdagavond
voor elke 40 plusser
(Succes of Flop)!
In december 2014 is het idee gelanceerd om oud
voetballers en andere geïnteresseerden voor de
vereniging te behouden. Het idee was om op de
vrijdagavond gezellig een balletje te trappen en na
afloop, indien er voldoende animo was, nog even
wat te drinken of een kaartje te leggen in de
kantine.
De groep begon met een relatief klein aantal en de
verwachting was dat dit snel zou uitgroeien tot een grotere
groep waarvoor ook een kantinebezetting voor de
vrijdagavond geregeld moest worden.
De groep groeide snel tot een aantal deelnemers van ruim
25 man en al snel was de vrijdagavond een echte
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trainingsavond voor deze doelgroep. Het eerste seizoen
werd zelfs afgesloten met een gezellige avond op het
buitenterras bij Sportclub.
Het idee om 7 tegen 7 te spelen op een half veld past
uitstekend bij deze groep voetballers, die nog steeds een
aardig balletje kunnen trappen maar niet meer over het
hele veld willen rennen.
Aan de geluiden tijdens de trainingen was ook duidelijk te
horen dat er met veel plezier en enthousiasme gevoetbald
werd. Elkaar poorten of andere technische hoogstandjes
waren met enige regelmaat te bewonderen tijdens deze
vrijdagavonden. Menig toeschouwer heeft zelfs nog met
verbazing langs de lijn gekeken.

scwestervoort.nl

Uiteraard is deze 40+ groep helemaal thuis in deze digitale
tijd en dus kwam er al snel een groepsapp, waarbij men
elkaar informeerde over de meeste uiteenlopende zaken en
de nodige voetbalhumor ontbrak daar ook zeker niet bij.
Elke woensdag kwam deze app tot leven en stroomden de
toezeggingen voor de komende trainingsavond binnen. Het
niveau is zeker nog behoorlijk maar het gaat ook om het
plezier voor iedereen. Al snel werden er ook al plannen
gesmeed om vriendschappelijk wedstrijden o.a. tegen AVW
te gaan spelen.
Toen kwam de zomer van 2016 en daarna leek het wel
alsof de gehele groep in een algehele malaise terecht was
gekomen. Het aantal deelnemers is nog steeds ruim boven
de 20 deelnemers, helaas hebben zich tot op heden geen
nieuwe deelnemers meer opgegeven. Vanaf de zomer van
2016 worden er meer vrijdagavonden geannuleerd dan
dat er getraind wordt.
Bij veel voetbalclubs in de regio is het 40+ voetbal sterk in
opkomst maar om de één of andere reden lijkt dit bij SC.
Westervoort niet te gaan lukken. Wij zijn een ontzettend
gezellige vereniging en bij een dergelijke vereniging moet
het toch mogelijk zijn om voor 40+ plussers een structurele
trainingsavond te organiseren.
Vele oud spelers, vrijwilligers, ouders enz. zijn wekelijks op
het sportpark in verband met allerlei activiteiten. Om de
één of andere onduidelijke reden krijgen we deze
40 plussers niet meer het trainingsveld op om zelf een
balletje te trappen.
Het gaat er niet om hoe goed je bent maar gewoon met
leeftijdsgenoten lekker een uurtje te voetballen.
Sportclub Westervoort is toch een grote
vereniging?
Dit is een oproep aan alle 40 plussers om toch nog eens te
overwegen om op vrijdagavond een balletje te komen
trappen. Wil je meer weten over trainen voor 40 plussers
op de vrijdagavond schroom dan niet contact op te nemen
met Harry Wanders tel. 026-3114185 of John
Kemper tel. 026-3115172.

WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!
voor informatie kijk op

www.scwestervoort.nl

Door: Geurt
scwestervoort.nl 
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column

‘Witte Broek en Blauwe Trui….

W

at zijn die Westervoorters lui…..’ Of
lui…lui? Gemakkelijk…Gezellig…
Gek.
Onlangs speelde het 1e mannenelftal de
uitwedstrijd tegen Sprinkhanen uit Nieuw-Dijk en een
aantal basisspelers liet verstek gaan, omdat ze er de
voorkeur aan gaven mee te doen aan de Carnavalsoptocht
in Doldorp. Het toch al door blessures geplaagde team
werd gecompleteerd door spelers uit het 2e, onderaan in
de 2e klasse, en het A1, één na onderste in de 1e klasse.
De wedstrijd ging met 2-1 verloren.
‘Koewiet Koeweit Koeweit, Kiele Kiele Koeweit,
Kiele Kiele… Punten Kwijt!’
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Het JO17-1 (voorheen B1) en JO15-1 (voorheen C1) staan
in hun competities overigens ook onderin of -aan.
‘Zak eens lekker door, zak eens lekker door….’
Beleidsplannen willen ons graag doen geloven, dat
Sportclub kan uitgroeien tot een stabiele derdeklasser. De
randvoorwaarden zijn aanwezig. Meer dan 800 leden, een
professioneel kader en een super accommodatie.
Bestuurlijke rust en zelfs de boekhouding klopt. Maar de
houding van de spelers ook? Is de opstelling niet goed, of
de instelling niet? Op papier kloppen doelstelling en missie
maar om een tegenstander te kloppen moet je scherp zijn
voor het doel want anders missie. En gaat het niet om

scwestervoort.nl

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

‘Ik heb unne spijker in m’n kop, Nou Nou, Zo komen
nimmer aan de top, Au Au..’
Wie dit zijn? Ik heb geen idee; er is vakkundig geschminkt.
Volgens mij is Marjorie Smurfin en zwaait links op de foto
de Opa-van-Max-en-JobSmurf. Zeker ben ik daar niet van.
De anderen van het kleine wezentjesvolk zijn mij volstrekt
onbekend. De enige die 100% herkenbaar is, is Hannie de
Ruyter de Smurf. Ze dragen allen een revolutionair soort
keepershandschoenen en zwaaien Dag met hun handjes.
Gargamel en zijn kat Azraël vormen geen enkel gevaar,
want die zijn in geen trainingsvelden of wegen te
bekennen.
‘We staan dan wel nooit bovenaan, maar kunnen
wel door een waterkraan…’
Waarschijnlijk is er hier al flink uit een biervaatje getapt,
maar wil je als vereniging hogerop, dan zul je uit een ander
vaatje moeten tappen.

Poloshirt

T-shirt

Trainingsbroek

Trainingssokken

Trainingspak

Kader

wedstrijdpunten in plaats van speer-, verbeter- of
aandachtspunten? Communicatie, processen, prioriteit en
structuur? Mentalistrijd en door het vuur! Deze foto geeft
de sfeer binnen onze mooie club treffend weer. Het is geen
elftalfoto, want er staan maar 8 personen op, maar het
plezier spat er af. Belangrijk. Toch?

online betalen via iDEAL

Door: De Moppersmurf.

scwestervoort.nl 
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Voorwoord

Het eerste kwartaal van 2017 zit er weer op. In dit
kwartaal heeft de selectie een succesvol trainingskamp
naar Portugal beleefd, zijn er toevoegingen op de
webwinkel gerealiseerd en zijn er nieuwe contracten
met sponsors afgesloten.

Via facebook zijn de leden van Sc Westervoort op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de selectie in
Portugal. Een trainingskamp, dat onder leiding van Marco
Hensen en Paul Koenen perfect was georganiseerd, tot het
weer aan toe. Wat hiervan uiteindelijk de uitwerkingen zijn
voor de tweede seizoenshelft is nog onduidelijk maar laten
we hopen op klassebehoud voor het tweede elftal en een
mooi slot voor het eerste elftal. BASN bedankt nogmaals
haar sponsoren voor het mogelijk maken van dit
trainingskamp.
In de webwinkel zijn er twee categorieën bijgekomen. Een
lang gekoesterde wens van onze kledingcommissie was de
categorie “Keepers”. De kleding is beschikbaar voor
jeugdspelers en senioren.
Daarnaast is de categorie “Accessoires” toegevoegd. Deze
categorie zal in de toekomst verder worden aangevuld,
maar ook hier staan op dit moment handige items tussen.
Kijk gerust eens rond!
Op het vlak van sponsorwerving zijn er een aantal nieuwe
overeenkomsten gesloten. Gerard Siebenheller Dak- en
Zinkwerk en Jan van Leur Dak- en Gevelwerken hebben
een 3 jarige overeenkomst gesloten voor reclame uitingen.
Beide heren zijn woonachtig in Westervoort en hebben
beide een dakdekkersbedrijf. Gerard is verder
gespecialiseerd in zinkwerk. Gerard en Jan, van harte
welkom bij BASN en als sponsor bij Sc Westervoort.
Met Jan Jansen, van Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs is
een nieuwe sponsorovereenkomst gesloten. Jan Jansen
Bouwkundig Adviseurs is de nieuwe kleding- en
shirtsponsor van de JO17-1 en de JO15-1. Jan is al jaren
sponsor van Sc Westervoort en was vroeger ook actief
voetballer van onze club. Jan, opnieuw van harte welkom!

scwestervoort.nl 

Op organisatorisch vlak zijn er de nodige wijzigingen op
komst. In de bestuurlijke vergadering van februari jl. heeft
technisch jeugd-coördinator van Sc Westervoort Robert
Grauwde een interessante presentatie gegeven over zijn
aanpak binnen de jeugdafdeling. Hij attendeerde ons op de
nieuwe leeftijdsopbouw, die de KNVB vanaf seizoen 20172018 gaat hanteren. Met name in de jongste
pupillenklassen gaat de teamindeling qua aantallen
veranderen. BASN is achter de schermen druk bezig met de
gevolgen hiervan. De eerste voorzichtige signalen bieden
zeker kansen voor kleinere bedrijven om te sponsoren.
Mocht u meer willen weten, neem dan contact op via
contact@basnwestervoort.nl.
Wij wensen iedereen een sportief en goed laatste deel van
de competitie toe.
Door: Rick Smink, Interim Voorzitter BASN
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Zondag 4

Bovenste rij vlnr: Martijn Smit, Jeroen Geurts, Christiaan Groote, Ghandalf Wijers, Harry Willems, Sander Wilting, Ferry Snelders,
Jaap Terhaard.
Onderste rij vlnr: Robin van Hal, Boy van Barneveld, Ruud Ellermeijer, Pim Heidema, Bart Geurts, Rick Vedder, Roel Grasdijk
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Sponsorinterview

met Marco Hubers Bouw- en
Dienstverlening
Het bedrijf
Marco Hubers Bouw- en Dienstverlening is een
bedrijf, dat gespecialiseerd is in betonboringen,
betonzagen en kleine sloopwerken.

Werkzaamheden
Het bedrijf verricht allerhande werkzaamheden in en om
het huis, zoals schilderwerk, timmerwerk, bestratingen en
gaten boren.
Marco is specialist in zowel de particuliere als zakelijke
markt. Zijn werkgebied bestrijkt geheel Nederland. Marco

24

heeft geen personeel, maar werkt in voorkomende gevallen
samen met 4 andere bedrijven, o.a. Klusbedrijf M uit
Duiven.
Hij verhuurt zich aan bouwbedrijven in zomertijd en
wintertijd. ´s Winters verricht hij zijn werkzaamheden
hoofdzakelijk binnenshuis en ´s zomers zijn de
werkzaamheden overwegend buitenshuis, zoals
bestratingen en tuinaanleg.
Historie
Hoe is Marco begonnen met zijn bedrijf?
Op 43-jarige leeftijd is Marco werkeloos geraakt en heeft,
scwestervoort.nl

Sponsorinterview

Relatie met sportclub
Marco is in zijn jeugd tot zijn 18e levensjaar keeper
geweest bij sc. Doesburg. Hij is daarna op 19-jarige leeftijd
verhuisd naar Westervoort. Na zijn actieve loopbaan als
keeper is hij jarenlang scheidsrechter in dienst van de
KNVB geweest. Hij heeft 2e klasse gefloten en is na een
hernia gestopt bij de KNVB. Toen Marco 29 jaar geleden
naar Westervoort kwam, is hij via buurman Piet Bosveld bij
AVW’66 terechtgekomen en is daar clubscheidsrechter en
coördinator geworden, mede door groot tekort aan
scheidsrechters.
Via Eddy Vercauteren is Marco in contact gekomen met
sc Westervoort om ook daar clubscheidsrechter te worden.
Hij is dus zowel voor AVW’66 als sc. Westervoort
clubscheidsrechter bij junioren en senioren.
Acht jaar geleden is Marco door de toenmalige trainer van
sportclub Bob Hartemink gevraagd als grensrechter bij het
1e elftal. Inmiddels is hij hiermee gestopt en is nu nog
grensrechter bij AVW’66 2.
De opvolger van Marco bij het eerste team van sportclub,
Rob Pronk, is langere tijd uit de roulatie, zodat Marco hem
mogelijk tot einde seizoen vervangt.

Marco vindt sportclub Westervoort
een geweldige club om te toeven.

mede door een financiële meevaller, op 14 oktober 2014
zijn bedrijf kunnen oprichten als ZZP´er. In Westervoort
heeft hij een hal en loods voor opslag, maar geen kantoor.
Zijn werkzaamheden coördineert hij vanuit zijn huisadres:
Lionderstuk 21 te Westervoort.
Acquisitie
De naam van Marco´s bedrijf is gevestigd, hij heeft heel
veel werk te doen en hoeft geen uitgebreide acquisitie te
doen om werk aan te trekken. Het werk komt op hem af
via: hoort, zegt het voort. Dat is de beste reclame, die hij
zich kan wensen.
scwestervoort.nl 

De jongste dochter van Marco is keepster bij AVW´66 (in de
voetsporen van pa getreden) en de oudste dochter is
rechtsback bij AVW´66. Door het samenwerkingsverband
voor meiden- en damesteams tussen de 2 clubs is ook hier
de link naar sportclub gemaakt.
Vorig jaar is Marco voor beide clubs begonnen met
bordsponsoring.
Tot slot:
Marco vindt de samenwerking tussen AVW´66 en sportclub
prima. Toen onlangs op een trainingsavond het licht bij
sportclub uitviel, kon het eerste team direct terecht bij
buurman AVW. Er werd op de trainingsvelden van AVW
meteen ruimte geboden om de trainingsavond door te
kunnen laten gaan voor het eerste elftal van sportclub.
Door: Jan
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Technisch Jeugdcoördinator

Presentatie Robert Grauwde
Technisch Jeugdcoördinator bij BASN
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering op maandag 6 februari heeft Robert Grauwde ter nadere
kennismaking een presentatie gehouden over zijn werk bij de jeugd van sportclub Westervoort.

Robert heeft in het verleden zelf gevoetbald, maar moest
daarmee stoppen vanwege rugproblemen. Hij heeft daarna
de nodige trainersdiploma´s behaald en is vervolgens het
trainersvak in gegaan. Vorig jaar is hij benaderd voor
technisch jeugdcoördinator bij sportclub.
Hij heeft een duidelijke aanpak en visie over het beter
maken van de jeugd en zijn streven is tevens om bij de
jeugdvoetballers de spelvreugde te verhogen. Hij heeft de
tot nu toe gemaakte vorderingen besproken en een
jaarplan gemaakt.

De overgang van de KNVB komend seizoen naar kleinere
teams ziet hij als een groot voordeel. Nederland loopt daar
kennelijk ver achter bij omliggende landen, waar dit reeds
lang een feit is.
Mogelijk heeft dit bij kledingsponsoring ook voordelen. Dat
zal door BASN nader besproken worden met het
hoofdbestuur.
Door: Jan

scwestervoort.nl 
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langs de zijlijn

Diana Zweers-Hofs en Petra Degen
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. Elke editie van ons clubblad laten wij deze helden in
‘langs de zijlijn’ vertellen over wat ze precies doen en wat vrijwilligerswerk nou zo leuk maakt. Dit keer de
kantinedames van de maandagavond, namelijk Diana Zweers-Hofs en Petra Degen.

Namen: Diana Zweers-Hofs, Petra Degen
Leeftijden: Diana: 45, Petra: 40
Woonplaats: Beiden in Westervoort
Partner: Diana: Pascal Zweers. Wij zijn op 13 april 5 jaar getrouwd
Petra: Michel Degen. Wij zijn op 12 juli 13 jaar getrouwd
Kinderen: Diana: Eén dochter, Fenna van 14 jaar oud
Petra: Dochter Melissa van 12 jaar oud en zoon Sven van 10 jaar oud
Werk: Diana: Geen, Petra: Facilitair medewerker
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Wat zijn jullie hobby’s?
Diana: Skiën, vakantie vieren, kickboksen, voetbal kijken
bij de MO15 en natuurlijk het vrijwilligerswerk.
Petra: Voetbal kijken bij de kinderen, lezen, winkelen en
het vrijwilligerswerk.
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Diana: Vrolijk, behulpzaam, lief, luisterend oor.
Petra: Sociaal, lieve moeder, behulpzaam, gek.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Via Wendy Hofs, een gezamenlijke vriendin.
Hoe zouden medevrijwilligers jullie omschrijven?
Als gezellige kletskousen en als de ranja moeders.
Hoe lang zijn jullie al actief bij Sc Westervoort?
Petra: Ik ben vijf jaar actief bij de club als vrijwilligster,
wasmoeder en trouwe supporter tijdens elke training en
wedstrijd van mijn kinderen.
Diana: Ik ben sinds twee seizoenen actief bij de club als
vrijwilligster en voetbalmoeder.

Op een wintermaandag moest Gerda weg, waarbij Petra de
dienst heeft overgenomen zodat het clubhuis langer open
kon blijven. Verder heeft een club altijd vrijwilligers nodig
en daarom vinden we het belangrijk dat wij ook een
steentje bijdragen. Je bent tijdens de bardienst min of meer
het gezicht van de club.
Hoe combineren jullie het vrijwilligerswerk met
andere dagelijkse bezigheden?
Petra: Voor mij is het rennen en vliegen. Ik begin om half 7
met kantinedienst en ik ben half 6 thuis van mijn werk.
Diana: Het is voor mij heel goed te plannen.
Welke dagen/momenten zijn jullie als vrijwilliger
actief?
Elke maandagavond en als invallers in het weekend indien
nodig.
Hoeveel uur steken jullie er per week in?
Ongeveer 2 á 3 uur in de week.

Welk vrijwilligerswerk doen jullie?
Wij draaien bar- en keukendienst en zijn maandelijks
glazenspoelers op de maandag.

Volgen jullie ook teams binnen Sc Westervoort?
Diana: Ik volg de hele vrouwen- en meisjestak binnen
Sportclub en de JO13-3 waar Luca in speelt.
Petra: Ik volg de MO-13 en de JO9-4, de teams van mijn
kinderen.

Hoe lang doen jullie dit vrijwilligerswerk al?
Diana: Sinds dit seizoen.
Petra: Dit is mijn tweede seizoen.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als
vrijwilliger te werken?
De mentaliteit en de onderlinge sfeer.

Hoe zijn jullie hier bij de club terecht gekomen?
Via de kinderen.

Wat zouden jullie nog meer bij Sc Westervoort
willen doen?
Wij houden het voorlopig hierbij. Misschien in de toekomst
nog als gastvrouw op zaterdag om de teams te ontvangen.

Hoe zijn jullie als duo samen gekomen?
Petra: Ik draaide kantinedienst op maandag en toen het
een keer druk was heeft Diana mij geholpen. Vanaf dat
moment is het eigenlijk vanzelf gegaan. Sindsdien draaien
wij elke maandag en we zijn nog steeds gelukkig samen.
Waarom zijn jullie vrijwilliger geworden bij
Sc Westervoort?
scwestervoort.nl 

Waar kunnen jullie maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
Het ontbreken van een pinautomaat. Ook kan de
communicatie soms beter, daar zijn nog pluspunten te
behalen.
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Vacature
Wat zouden jullie als eerste veranderen als jullie
het voor het zeggen hebben bij Sc Westervoort?
Het aanschaffen van een pinautomaat en de vrouwen- en
meisjestak loskoppelen van het jongensvoetbal door
bijvoorbeeld een coördinator alleen voor de meiden in te
zetten.
Wat is het gekste/leukste dat jullie ooit samen hebben meegemaakt tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk?
Wij hadden zondagdienst en er werden foto’s gemaakt van
de meisjes en vrouwen van Sportclub. Na het maken van
deze foto’s wilden we de kantine sluiten, wij hadden zelfs
alles al schoongemaakt. Toen kwam er een elftal binnen en
ze gingen niet meer naar huis. We zijn nog een lange tijd
open gebleven.
Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jullie zo leuk?
Het is dankbaar werk, waarbij je ook veel contacten
opdoet. Je bent onder de mensen en dat is vaak erg
gezellig.
Wat vinden jullie minder leuk aan het
vrijwilligerswerk?
Het schoonmaken van de rotzooi van een ander. Dit gebeurt
soms nog wel eens.

langs de zijlijn
Wat is het spannendst dat jullie samen hebben
meegemaakt tijdens het vrijwilligerswerk?
We hadden laatst tijdens onze dienst een stroomstoring en
het koffieapparaat deed het daardoor niet. De ouders
konden die avond dus geen koffie krijgen.
Wat krijgen jullie er zelf voor terug?
Het geeft genoegdoening om al die vrolijke snoetjes te
zien.
Voelen jullie je gewaardeerd voor het
vrijwilligerswerk? En op welke manier?
Ja, zeker op de maandag. De kinderen komen dan graag
binnen en het zit altijd gezellig vol. Ook de bijeenkomsten
met alle kantinevrijwilligers dragen hieraan bij. Je leert
elkaar op die manier ook goed kennen.
Op welke manier zouden jullie je (nog) meer
gewaardeerd kunnen voelen?
Het is prima zo, het is en blijft vrijwillig.
Zijn jullie al wel eens vrijwilligsters van het jaar
geweest?
Nee, er zijn mensen die veel meer doen. En over 20 jaar
staan we er nog!
Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Zo kan je de club steunen, vele handen maken licht werk.
Daardoor kan het clubhuis ook vaker open zijn.
Hoe kan de club het volgens jullie aantrekkelijker
maken om vrijwilliger te worden?
Niet, het ligt meer aan de betrokkenheid van de mensen bij
het dorp en de club van je kind. Er staan veel ouders langs
de lijn, die kunnen allemaal wat doen, alleen willen veel
mensen er geen verplichting van maken.
Willen jullie tot slot nog wat kwijt?
We zien jullie graag op de maandagavond bij ons in het
clubhuis, waar het altijd heel erg gezellig is. Hopelijk
kunnen we dit nog jaren doen!
Door: Aafke & Laura
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Uit de oude doos

De voetbaltoto verboden bij
SC Westervoort 03-10-1985
Het college van burgemeester en wethouders heeft
de voetbaltoto van Sportclub Westervoort
verboden. De club overtreedt volgens B&W de wet
op de kansspelen. De vereniging moet de ruim 500
deelnemers het inleggeld van 10 gulden terug
betalen. Indien dit niet gebeurt dan schakelt het
college de officier van Justitie in. Hierover is het
bestuur van SC. Westervoort geïnformeerd door
B&W van Westervoort.
In 1987 bestond Sportclub Westervoort 40 jaar. Om het
feest rond dit jubileum te financieren besloot een speciaal
daarvoor in het leven geroepen commissie een voetbaltoto
te organiseren.
De bedoeling was dat elke deelnemer 10,- gulden (is €
4,50) inleg aan het begin van het seizoen betaalde en dan
de uitslagen van alle wedstrijden van het 1e elftal
voorspelde. De bedoeling was dat degenen met de meeste
goede voorspellingen dan een prijs zouden winnen. De rest
van de totale inleg wilde men gebruiken voor de viering
van het 40 jarig jubileum.
Uiteindelijk waren er meer dan 500 deelnemers die zich
hadden ingeschreven voor deze voetbaltoto.
Onder de deelnemers waren ook de wethouders
H. Bredenoord en A.C. Evenhuis.
Helaas bleek de vereniging achteraf niet over een
vergunning te beschikken af te geven door het ministerie
van justitie voor het organiseren van een voetbaltoto. Zelfs
toenmalig burgemeester Van Osch kocht tijdens een jaarlijkse
gemeenschapsmanifestatie een deelnameformulier.
Burgemeester Van Osch kwam er al snel achter, onbekend
is, wie hem dat vertelde, dat het formulier niet wettelijk
was en hij vroeg toen en kreeg ook meteen zijn geld terug.
Menigeen was verbaasd dat B&W van Westervoort zich in
deze hele affaire strikt formeel opstelde. Formeel was de
scwestervoort.nl 

verklaring “We kunnen dit niet over onze kant laten gaan.
Het is een flinke overtreding van de Wet op de Kansspelen”
aldus de toenmalige burgemeester Van Osch.
“Wij als college geven Sportclub Westervoort de kans om
een strafzaak te voorkomen. Als de vereniging alle
deelnemers hun geld terug geeft dan zullen er geen
gerechtelijke stappen volgen. B&W houden het dan op een
“vergissing”.
De geruchtenmachine kwam al snel op gang. Het bestuur
van Sportclub Westervoort wist officieel nog van niets. “Wij
hebben nog niets van de gemeente vernomen” aldus
toenmalig voorzitter J. Dibbes. Wel wilde Dhr. Dibbes
toegeven dat hij al wel iets via via had vernomen. “Op dit
moment en zonder een officiële reactie van B&W kan ik
helaas niets zeggen over deze kwestie” zei Dhr. Dibbes
toen hem om een reactie werd gevraagd. “Het enige dat ik
hierover kan zeggen is, dat het mij verbaasde dat de krant
is geïnformeerd terwijl wij als vereniging nog niets hebben
vernomen van B&W”.
Dhr. Dibbes verklaarde verder nog het volgende:
“Toen dit hele plan de eerste keer ter sprake kwam hebben
wij als Sportclub meteen contact gezocht met de
gemeentesecretarie, met de vraag of deze toto zonder meer
kon worden georganiseerd. Dat was ook bij de
burgemeester bekend. Echter volgens de burgemeester is er
bij die gelegenheid niet goed geluisterd door het bestuur
van Sportclub”.
Wat is de les geweest van deze affaire “Precies zorg ervoor
dat je altijd m.b.v. notulen vastlegt, wat er afgesproken is
en zorg ervoor dat elke betrokkene ook een kopie
ontvangt”. Want ambtelijke molens malen niet snel maar
zijn uiteindelijk onverbiddelijk.
Door: Geurt
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Uit de Historie

Bert Jansen
Deze keer heeft de redactie gesproken met een bekende, prominente Westervoorter, die al sinds
mensenheugenis lid is van en actief is bij Sportclub. Als verder in zijn profiel staat dat hij bestuurslid
en medeoprichter van Ondernemend Westervoort is en aan de Dorpstraat kantoor houdt, begrijpt
iedereen dat het alleen maar om Bert Jansen kan gaan.

Bert is een nuchtere en reële man, zoals ook uit dit
interview duidelijk wordt. Op de vraag hoe hij zichzelf ziet,
is hij duidelijk: “Ik ben een echt Westervoorts jeungske, die
zijn eigen weg kiest en daarbij ook zijn eigen gang gaat”.
Daarnaast noemt hij zich een doorzetter, een kwalificatie
die Bert zeker ook van toepassing acht op zijn
voetbalcarrière. Hij is bovendien via Ondernemend
Westervoort actief in de Westervoortse gemeenschap en
een sociaal bewogen man. Dat laatste blijkt ook uit het feit
dat hij (nog steeds) bluesavonden organiseert, erelid van
Sportclub is en ook vroeger al als DJ in “Het Klooster”
gewerkt heeft. Tevens was hij medeoprichter van
tienerdisco 'T Keldertje en later 30 plus soos de Bruune
Poater.
Ook in zijn voetbalcarrière speelde die sociale component
een belangrijke rol: hij is niet voor niets vaak aanvoerder
geweest van de elftallen waarin hij speelde. Bij Sportclub
kent iedereen hem bovendien uit de diverse
jubileumcommissies, waarvan hij vanaf het 40-jarig bestaan
van Sportclub altijd deel uitmaakte. Het beeld van Bert
Jansen als sociale en zeer actieve man wordt
gecompleteerd door de opsomming van de verschillende
functies die hij bij Sportclub vervuld heeft: coach van
Dames 1, elftalleider bij de D’tjes, voorzitter en lid van
BASN. Momenteel is hij nog steeds als voetballer actief bij
de 60 plussers en ook al jarenlang bij de jaarlijks
terugkerende kascontrole. Bovendien was hij altijd sponsor
van Sportclub en is dat trouwens nog steeds!
Het kan haast geen toeval zijn: Bert is geboren op 10
augustus, de dag dat Sportclub opgericht is. Sinds zijn 12e
jaar is hij lid (en leverde op die leeftijd al
wedstrijdverslagen voor de Ballenvanger in, die toen nog
Sportzicht heette) en is dat ook gebleven. Wegens zijn
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Bert speelde onlangs met een team
van de Goudse tegen de veteranen van
Sparta op het Kasteel

grote verdiensten voor Sportclub is hij zelfs tot erelid
gekozen, waarvan hij, bescheiden als hij is, zegt dat
anderen daar zeker minimaal net zo veel recht op hebben
als hij.
Hij heeft als voetballer de hele jeugd doorlopen en maakte
op 17/18-jarige leeftijd zijn debuut in het 1e. Vervolgens
speelde hij afwisselend in het 1e en 2e, op het eind van zijn
actieve carrière in de selectieteams in het 3e, totdat hij
uiteindelijk op 32-jarige leeftijd gestopt is. In principe
scwestervoort.nl

adverteren
in de
Ballenvanger
speelde hij op de spitspositie, later echter meer als links- of
rechtsbuiten. Daarna heeft hij nog jarenlang in de
veteranencompetitie gespeeld.
Vanaf 1989 tot 1993 is hij voorzitter van Sportclub
geweest en heeft een enerverende tijd met een leuk
bestuur gehad, waarbij hij wel veel tijd in de club gestopt
heeft. Bij Sportclub moest volgens Bert op dat moment
bestuurlijk echt iets gebeuren en daarom hij heeft het
voorzitterschap op zich genomen.
Als hoogtepunt van zijn lidmaatschap noemt hij, naast de
eerste goal die hij scoorde in de promotiewedstrijd van de
onderafdeling naar de 4e klasse, ook de 3e plaats in het
toernooi om de Arnhem Cup. Dieptepunt in sportief opzicht
is een 30-2 nederlaag geweest bij de veteranen, maar die
nederlaag werd bewust geleden om het Arnhemse Sempre
Avanti een hak te zetten. Dat hebben Bert en zijn
medespelers ook duidelijk in een brief aan de KNVB
uitgelegd, die beslist begrip toonde maar tegelijkertijd wel
een boete van toen 500 gulden oplegde.
Sportclub is volgens Bert altijd een vriendenclub geweest
en gebleven en heeft veel verbindingen in de Westervoortse
gemeenschap: zeker de oude kern zit bij Sportclub. Het
bijzondere van de club is de zelfwerkzaamheid, waarbij hij
vooral de VUT-ploeg noemt. Ook de structuur is redelijk
goed, waarbij Sportclub met name wat vrijwilligers betreft,
gunstig afsteekt ten opzichte van andere clubs.
Bert vindt het een goede zaak dat Sportclub en AVW de
krachten bundelen op het gebied van damesvoetbal. Dat is
trouwens niet alleen iets van de laatste tijd, ook vroeger is
dat al gebeurd en in de jaren ’90 waren er bij de B’tjes ook
gemengde juniorenteams. Als afsluiting van dit interview
geeft hij de lezers van de Ballenvanger een welgemeend
advies: “Lees de column van de voorzitter beter, hij stelt
goede zaken aan de orde!”
scwestervoort.nl 

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
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Blikvanger

Ans Wolters
Ans, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog
niet kent!
Ik ben Ans Wolters. Ik ben geboren in Doesburg op 24
oktober 1959. Ik ben dit jaar 35 jaar getrouwd met Jan en
we hebben drie kinderen: Roy, Tom en Kim. Inmiddels is
ons gezin ‘uitgebreid’ met Robin en Richelle. Roy en Tom
hebben in hun jeugd bij Sportclub gevoetbald; Robin
voetbalt nog steeds in het 4e elftal.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Mijn eerste kennismaking met Sportclub was ongeveer in
1980. Jan voetbalde in het eerste elftal en ja, dan ging je ‘s
zondags mee naar de wedstrijden kijken. Wat ik me nog
goed herinner is dat bijna alle partners van de spelers
aanwezig waren en dat we na een thuiswedstrijd pas laat
de kantine uitkwamen. Ik geloof dat ik de tijd dat Hans
Bleijenberg trainer was, wel de leukste vond. Betrokken,
aardige man. Ook met zijn vrouw Marijke konden we het
goed vinden.
Mijn eerste vrijwilligerswerk voor Sportclub was een
verzoek van Joop Nefkens: het typen van ons clubblad.
Jarenlang heb ik dit in zijn ‘kantoortje’ op een elektrische
IBM typemachine gedaan.
Ook heb ik als vrijwilligster bardiensten gedraaid. Vooral op
zaterdagochtend en zondagmiddag bij de thuiswedstrijden.
Tiny Neijman beheerde de kantine toen. Sinterklaas heeft
bij Sportclub ook wel eens een beroep op mij gedaan; of ik
hem niet even wilde helpen bij de sinterklaasmiddag in ons
clubhuis.
Jan heeft, samen met andere vrijwilligers, jarenlang de
pupillenweekenden georganiseerd. Ik heb niet alleen achter
de schermen mee geholpen, maar heb in deze weekenden,
samen met Gerda Wanders, heel wat kinderen geschminkt.
Inmiddels zit ik als vrijwilligster al een aantal jaren in het
bestuur van Sportclub. Eerst als secretaris en nu als 2e
secretaris.
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Ben je van plan om in de toekomst nog iets anders
te doen bij Sportclub?
Op dit moment weet ik dat niet. Aan mijn werk, de
mantelzorg voor mijn moeder en de bestuursfunctie heb ik
momenteel even voldoende.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
De vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging.
Velen zijn actief als trainer, leider, scheidsrechter,
barmedewerker of werpen zich op voor een eenmalige
activiteit. Ik kan en wil er niet één specifiek in het zonnetje
zetten, maar allemaal!
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Ondanks het grote aantal vrijwilligers dat nu al actief is,
zijn er nog steeds diverse vrijwilligersfuncties te vervullen
binnen sportclub. Ook binnen het bestuur zijn we nog
steeds op zoek naar een 2e penningmeester. Misschien, dat
ik langs deze weg iemand bereik, die hiervoor interesse
heeft? Als dat het geval is, laat het dan even weten via
bestuur@scwestervoort.nl!

scwestervoort.nl

Vacature

Jeugdactiviteitencommissie
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 jeugdactiviteitencommissie
centraal.
De jeugdactiviteitencommissie, afgekort JAC, is in het leven
geroepen om elk jaar evenementen te organiseren voor de
jeugd. Soms is dit gerelateerd aan voetbal, maar dat hoeft
niet zo te zijn. Voor alle jeugdcategorieën probeert de
commissie jaarlijks minstens één evenement te organiseren.
Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest (O9), de
Bingo/Movie avond (O11/O13), het Pupillenweekend (O9/
O11/O13) en de Oliebollencup (O15/O17/O19).
“In december hebben we een leuk Sinterklaasfeest
georganiseerd en in het weekend van 10 en 11 juni zal
wederom het Pupillenweekend gaan plaatsvinden”, laat
Freddy Dahm weten. “We bekijken tevens of we dit seizoen
de Bingo/Movie avond nog kunnen inplannen en volgend
seizoen zal ook de activiteit voor de oudere jeugd weer
georganiseerd gaan worden.” Door teruglopende interesse
is de organisatie daarvan even stilgezet, maar er is
absoluut weer animo om dit op te pakken.
Het organiseren van een evenement start met de
voorbereiding. Freddy geeft al jaren sturing aan de JAC.
“We komen voor de evenementen maar een aantal keer
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per seizoen bij elkaar.” Veel tijd hoeft het als lid van de
commissie dan ook niet te kosten. Er wordt bij de
bijeenkomsten een duidelijke rolverdeling gemaakt. Zo
wordt ieder deels verantwoordelijk voor de organisatie en
kan goed bepaald worden welke taak bij iemand past,
zowel qua persoon als tijdsinvestering. De één is immers
sterker in het administratieve gedeelte en de ander in het
enthousiasmeren van de benodigde helpende handjes.
Tussentijds houden de commissieleden elkaar op de hoogte
van de vorderingen, brengen ze de onderdelen samen en
ontstaan er uiteindelijk keer op keer leuke evenementen
voor onze jeugdspelers.
De jeugdactiviteitencommissie bestaat momenteel uit
Freddy Dahm, Boy Bischoff, Amanda en Isabel van Burik, en
Lisette Tap. “Enthousiaste mensen zijn altijd welkom”,
aldus Freddy. “Of het nu is om de commissie te versterken
of om te helpen bij een van de activiteiten. De afgelopen
jaren hebben ook veel jeugdspelers een (maatschappelijke)
stage gelopen door een activiteit te helpen organiseren of
begeleiden. Een leuke en leerzame mogelijkheid binnen de
eigen vereniging!”
Wil jij je ook inzetten of juist eerst nog meer
informatie? Spreek dan één van de commissieleden
eens aan of stuur een e-mail naar
jac@scwestervoort.nl.
Door: Freddy en Joris
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Team in het voetlicht

JO19-1
Onder bezielende leiding van trainers Freddy Dahm
en Randy v/d Rhee, de ervaren teammanagers
Gerwin Folmer en Jan Jansen, en Niek Huuskes als
assistent scheidsrechter is JO19-1 (voorheen A1) dit
seizoen wederom gestart in de 1e klasse.
Waar vorig seizoen ‘een periode’ de behaalde doelstelling
was (waarbij uitschakeling in de 1e ronde van de
nacompetitie helaas een feit bleek) konden we aan het
begin van deze voetbaljaargang lastig een voorspelling
geven. In het team van 16 geselecteerde spelers werden

liefst 10 nieuwe spelers verwelkomd. Vijf spelers
doorgeschoven vanuit JO17-1/JO19-2, twee spelers
keerden terug naar Sc Westervoort na een verblijf elders en
drie geheel nieuwe aanwinsten.
De start was uitstekend. In de beker werden twee van de
drie wedstrijden in winst omgezet, waaronder tegen het
sterker geachte DVV, en eenmaal gelijkgespeeld. Hierdoor
hebben we in de 1e knock-outronde mogen spelen tegen
2e divisionist (en dus 4 klassen hoger acterende) De
Treffers, waar we aardig voetballes kregen.

Voorste rij v.l.n.r.: Bouke Degen, Joep Gerretzen, Randy v/d Rhee (Ass. Trainer/Coach), Mike van Mierle, Freddy Dahm (trainer/
Coach), Stan Jansen en Tim Berentzen
Middelste rij v.l.n.r.: Gerwin Folmer (Teammanager), DJ Dahles, Theo van Wely, Davey Boss, Stefan Koers, Bradley Jager en Jan
Jansen (Teammanager)
Achterste rij v.l.n.r.: Nordin van Elk, Kevin Willemsen, Rico Stokkink, Niek Huuskes (Ass. Scheidsrechter), Diham Yesil, Enes Bas
en Baris Pusmaz
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Ook het begin van de competitie was niet onaardig en we
stonden na zes wedstrijden netjes in de middenmoot met
alle mogelijkheden om zelfs omhoog te kijken. Toch kwam
de klad er een beetje in en zijn we door zowel terechte als
onterechte nederlagen langzaam weggezakt.
Op het moment van schrijven zijn we al dertien
competitiewedstrijden onderweg en zijn er nog zeven te
gaan. Doordat er één afvaller in de competitie te noteren
valt spelen we helaas maar twintig duels en moesten we
ook drie verdiende punten inleveren, waar directe
concurrenten nog punten hadden laten liggen.
Helaas staan we nu onder de rode streep. We zullen dus
hard moeten werken om deze beruchte tiende plaats te
verlaten.

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

Trainingssweater

Thermoshirt

In de winterstop hebben we, ondanks de soms lastige
weersomstandigheden, geprobeerd om op een goede
manier door te trainen. Mede door het spelen in de zaal,
een indoor soccerhal in Duitsland, en het bespeelbaar
gemaakte kunstgras waren we klaar voor de tweede
seizoenshelft.

Ondanks dat zijn we er van overtuigd dat deze groep er
alles aan zal doen zich met man en macht in te zetten om
degradatie te voorkomen en daarbij zichzelf verder te
ontwikkelen.
Hierdoor kunnen zij ook volgend seizoen zorgen voor een
stabiele basis of schuiven zij hopelijk door naar de
seniorenselectie.

Rugzak

Kleine voetbaltas

Trainingspak

Pupillen - Junioren - Senioren

Het spel van de eerste wedstrijd na de winterstop tegen sv
Leones/DSZ JO19-1 was over het algemeen prima en bij
vlagen fantastisch, maar ondanks de goede kansen wisten
we het netje (wéér) niet te vinden. De tegenstander wist
wél raad met de weinige mogelijkheden, waardoor we met
een 2-0 verlies van het veld afstapten.

online betalen via iDEAL

Wij hebben ontzettend veel vertrouwen in Mike, Kevin,
Davey, Joep, Stefan, Stan, Tim, Baris, DJ, Theo, Bradley, Enes,
Bouke, Diham, Rico en Nordin! Samen gaan wij voor het
best mogelijke resultaat!
scwestervoort.nl 
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babycorner

puzzel

Op 30 december 2016 is Pepijn van de Glind
geboren. Hij woog bij geboorte 4030 gram
en was 53 cm lang.
De papa is Pim en voetbalt in het vijfde
team. De mama is Renate.

Op 19 februari 2017 is Max Milas Huuskes
geboren en hij woog bij geboorte 3574 gram
en was 51 cm lang.
Papa is Edwin Huuskes, keeper van het eerste
elftal van s portclub en mama is Isabel van
Burik, keepster van Dames 1.

Winterfest
Op zaterdag 21 januari 2017 vond de tweede
editie van het Winterfest plaats. Ook dit jaar kan
er teruggekeken worden op een geslaagd feest.

Ons clubhuis was door de organisatie omgetoverd tot een
gezellige Duitse kroeg met biertafels, vlaggen en lichtjes.
De avond was snel uitverkocht, bijna elk seniorenteam had
wel een biertafel gereserveerd. Drie schöne Deutsche
Mädchen voorzagen de dorstige mensen van alcoholische
versnaperingen. Een groot aantal mensen had zich verkleed
tot echte Duitser, bijvoorbeeld met een tiroler-outfit of een
shirt van die Mannschaft.
Onder het genot van pullen bier, Deutsche Schnapps en een
broodje worst hebben de aanwezigen genoten van de
Drive-Inn show en diverse live optredens.
Graag willen we de organisatie bedanken voor weer een
gezellige avond en hopelijk tot volgend jaar bij de derde
editie van het Winterfest! #poarneem’n.
Door: Aafke en Laura
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prijspuzzel

Hardwick
Rap
Rijvers
Hogan
Blind
Marwijk
Knobel
Gaal

Baan
Advocaat
Jol
Waites
Fadrhonc
Hunter
Townley

Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 17 mei 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:
Bekende geselecteerde FiFa scheidsrechters

Wi n e e n n
o
cade au b
va n € 10

De winnaar is deze keer:
Tygo de Wijs

?

s dit

Wie i

Oplossing humorfoto: Gerda Dahm

Michels
Rijkaard
Beenhakker
Zwartkruis
Hiddink
Happel
Kessler
Basten
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ronny

De column van Frank Arends is eenmalig overgenomen door broer Ronny, die in het verleden
ook als columnist bij de Ballenvanger actief was.

Dolle DinsdagavondDolfijntjes
Tijdens de drie dolle dagen in Westervoort kwam ik
de voorzitter tegen van de blauwwitten. We raakten
aan de praat en het eerste wat hij zei was dat hij het
zo leuk en fijn heeft gevonden om met Frank en mij te
mogen voetballen. Ik zag zijn grote teleurstelling toen
ik meldde dat de gebroeders Arends niet meer
voetbalden.

M

an, man wat had hij van onze kwaliteiten
genoten. Altijd aanwezig, nooit een training
laten schieten en de zaterdag en later de
zondag stonden helemaal in
het teken van Sportclub. Toch was er wel
iets geks…….We werden vaak als wissel
gebruikt. Het technische beleid was toen
al dusdanig professioneel bij de club dat de
echte goede voetballers als eersten op
werden gesteld…in mijn tijd had je het
dan over mannen van Wanders,
Kampschreur en van der Veen, mits niet
geblesseerd. Logisch dat daar een team om
heen werd geformeerd. Vaak werd het team
aangevuld met de zonen van vaders die veel voor de club
hebben gedaan en zelf in het eerste hadden gespeeld. Het
mooie was….sommigen konden ook echt voetballen. Dan
werden de kinderen opgesteld die de week ervoor in de
ogen van de kritische ouders te weinig speelminuten
hadden gekregen en als er dan nog een plaatsje over was
op de rechtshalf positie mocht ik in het veld. En ik vond het
fantastisch!!!…….Ik begreep uit de wandelgangen dat
het technische beleid nog steeds van kracht is…ook nu
nog worden kinderen van ‘belangrijke mensen’ binnen de
club opgesteld boven betere voetballers…
Voorzitters
We spraken ook over het voorzitterschap, wat daar
allemaal bij komt kijken. Ik zag aan hem dat hij het af en
toe zwaar had als hoofdbestuurder. Er is veel ‘gedoe’ en je
doet het voor je gevoel nooit goed. Ik voelde met hem mee,
was de afgelopen 5 jaar voorzitter van de oudste
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vereniging van het dorp en ook ik had het gevoel dat je
altijd wat met dat ‘gedoe’ moet doen. Gelukkig kon ik John
een hart onder de riem steken door te zeggen dat OBK of
Sportclub daar geen uitzondering in zijn. In iedere club is
‘wat’. Kop op John, je bent best goed bezig!
De helden van zes
Door een fikse hernia en al jarenlang peesproblemen is
‘voetballen’ geen optie meer. Mijn teamgenoten van
Westervoort 6 vinden dat heel jammer, ik zie wekelijks de
bedrukte gezichten als ik zonder voetbaltas mij bij de
‘helden van zes’ voeg. Wie moeten ze nu gebruiken als
wissel?? Met mijn postuur kon ik een flinke
sta-in-de-weg zijn maar meer ook niet. De
laatste jaren bleef mijn aandeel beperkt tot
sporadisch wat invalbeurten, een paar vrije
trappen en af en toe een pingel nemen. De
vergankelijkheid waar John het over had
begon eigenlijk in december 2015. Daar miste
ik voor het eerst in de serie van 17!
strafschoppen een penalty om daar 3
maanden later een tweede gemiste 11-meter
aan toe te voegen. De vorm was er niet meer, ik
moest eraan toegeven…Je gaat dan op zoek naar
alternatieven om je lichaam toch in de juiste vorm te
houden. De orthomanuele arts wees mij erop dat
zwemmen heel goed was en dan het liefste de borstcrawl.
Ik heb me er bij neergelegd en ben lid geworden van de
DolleDinsdagavondDolfijntjes. Met Wanders en De Wijs
zwemmen we iedere dinsdagavond in de Pals. Ik vind er
niks aan en hoop dan ook dat ik over een jaar weer op het
veld mag en kan staan. Het liefste gewoon bij Westervoort
6 in de zesde klasse. Het heeft heel veel weg van ‘’walking
Football’. Gisteren werd er nog verloren van mannen van
jouw leeftijd, John. Met grijze haren, liepen af en toe door
hun fanatisme te mopperen op de scheids, net zoals jij dat
kon John. Je zou er zo tussen passen…..
bij ‘t Peeske 4.
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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
Gerard Siebenheller
Dak- en Zinkwerk
Jan van Leur
Dak- en Gevelwerken
GvA Gevelwerken
Hoefsmederij Gal
Koffie van Fred
Huis ter West
Intersport Luising
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jupiler / Inbev
Koenen Echte Bakker
Liemers Bouw

Loodgietersbedrijf Rutten & Zn
Marco Hubers Dienstverlening
Mediaz Creatie/Communicatie
Metron Bouwadvies
Pelgrim B.V.
Parallel Accountants & Adviseurs
PeMa
PontMeyer
Rembrandt Arnhem Beheer
S.E.S.N.
Sjoerd Design
Sportclub Westervoort
Van Essen Banden
Vredenborg Woonmakelaars
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

Overige s
 ponsors
A.K. Print
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
Liemers Lasergame verhuur
MdW Notareas
Notarissen Swetselaar
NTP Groep
Pennekamp Fietsen
René Wigman Transport
Schoonmaakbedrijf Drost en
Zonen BV
Slagerij Hetterschijt
To Count On Accountants &
Belastingadviseurs de Liemers
Van den Brink Onderhoudsbedrijf
Van Essen Sierbestratingen
Wyborgh Optiek

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

