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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

Deze uitgave van de Ballenvanger staat voor een groot deel in het teken 
van het 80-jarig jubileum van sportclub, dat in augustus gevierd wordt.
Zo is er een aantal bijdragen van personen, die in de historie van 
sportclub veel hebben betekend.
De voorpagina is een willekeurig scala van 80 foto’s uit sportclub’s 
historie. Op de middenposter wordt aandacht besteed aan de 
kampioenselftallen van het eerste team vanaf 1955.

in de redactie gaat ook weer een mutatie plaatsvinden. Na een groot 
aantal jaren gaat Gert Zwilling de redactie verlaten, helaas.
Wij danken Gert vanaf deze plaats alvast voor zijn inzet en vele bijdragen 
aan het tot stand komen van dit mooie blad.
Als gevolg hiervan zijn we op zoek naar een vervanger voor Gert. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden op het redactieadres: 
ballenvanger@scwestervoort.nl
De redactie wenst een ieder alvast een fijne vakantie en gezonde 
terugkeer bij sportclub nadien.

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

e
en seizoen waarin allereerst Feijenoord sinds 
lange tijd weer kampioen van Nederland is 
geworden na een jaar lang bovenaan gestaan 
te hebben. Dus meer dan verdiend lijkt me! 

En ja, ook een voorzitter heeft dus zijn voorkeuren en 
dat is het voordeel als je een column als dit moet 
schrijven: je kunt die voorkeur ventileren. Mijn 
Feijenoordhart komt voort uit mijn jeugd. Je was voor 
Ajax of Feijenoord en ik was voor die laatste club 
vanwege hun manier van spelen. Hard werken, geen 
kapsones en het doen met zijn allen: hand in hand 
kameraden! En dan hadden ze natuurlijk mijn idool in 
hun midden: Willem van Hanegem alias de Kromme.
En nu weer over naar Sportclub zult u zeggen. Ja, 
maar ik heb het niet voor niks over die “hand-in-
hand”-mentaliteit. In de vorige Ballenvanger schreef 
mijn medecolumnist Rob Gerretzen een 
verhaal dat mij zeer ter harte ging. Hij 
onderschreef die column als de 
Moppersmurf, mijns inziens volledig 
onterecht. Het ging erom dat 
plezier binnen Sportclub wel 
heel nadrukkelijk bovenaan 
staat, maar bovenal ook dat 
mensen heel makkelijk voor 
hun eigen plezier kiezen. 
Ze vergeten of gaan er 
volledig aan voorbij, dat je 
voetbalt met een team en dat je 
dus door te kiezen voor deelname aan 
een optocht of het bezoeken van een 
bekerfinale ook je medeteamgenoten 
dupeert. Ik wilde het toch even gezegd 
hebben. Maar ik ga mijn column niet 
onderschrijven als de 
Moppervoorzitter.

Daarvoor gebeuren er binnen Sportclub teveel mooie 
dingen, zowel op sportief vlak, maar ook binnen de club 
als geheel. Denk aan alle vrijwilligers die zich het 
afgelopen jaar ook weer belangeloos ingezet hebben 
voor de club. Al die trainers en leiders die weer heel veel 
vrije tijd in ons kluppie hebben gestoken, zodat vooral 
kinderen, maar ook anderen natuurlijk, weer heerlijk 
hebben kunnen voetballen. Ga zo door mensen en 
stimuleer ook anderen om eens te kijken of ze wat voor 
onze club willen doen. 
Want zeg nou zelf: iedereen helpt toch graag een 
80-jarige! Fijne zomer en we zien elkaar op het 

jubileumfeest in augustus!!

En zo zijn we weer aan het eind gekomen van een voetbalseizoen. Terwijl het buiten prachtig 
weer is en her en der de laatste restjes nacompetitie worden gespeeld, is dat een mooi 
moment om even terug te kijken. 
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vrIjwIllIger vAn het jAAr 2017
De vrijwilliger van dit jaar werd door de liefde van zijn leven, Thea Brom, aan Sportclub Westervoort gekoppeld. Hij werd in 
november 1970 lid en één maand later zat hij al in het bestuur. Dit was als tweede man technische zaken. In 1974 werd hij 
secretaris en die taak heeft hij tot 2010 vervuld. In de tussentijd was hij ook een periode verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie, was 2 jaar coach van het tweede elftal en floot tussen de bedrijven door ook nog het elftal waar zijn 
zoon in speelde. Bijzonderheid: zijn vrouw Thea was leidster van dat team, een echt familiegebeuren dus. Naast dit alles 
heeft hij zelf ook nog een tijd in de veteranen gevoetbald.
Hij is nog steeds actief binnen de club als lid van de VUT-ploeg, als begeleider van de scheidsrechter bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal, bezoeker namens het bestuur van uitwedstrijden, bediener van het scorebord en last but not least: als 
het alarm op Naederhuyse afgaat, wordt hij als eerste door de bewakingsfirma gebeld met de vraag of er iets aan de hand 
is en door ons om te zeggen dat het per ongeluk gebeurde. Hij is een man van weinig woorden, wil het liefst op de 
achtergrond staan en zit niet te wachten op dit soort verhalen. Maar toch: nu hij heeft aangegeven in het komend seizoen 
te stoppen met een aantal van zijn taken is dit een mooie gelegenheid om hem toch eens als dank in het zonnetje te 
zetten: Gerard, de Klink, Klinkenberg! Gerard: bedankt voor alles wat je voor de club gedaan hebt en we zullen je 
ongetwijfeld blijven zien!

vrIjwIllIgster vAn het jAAr 2017
De vrijwilligster van dit jaar kwam in de jaren ’80 van de vorige eeuw (heel lang geleden dus) bij Sportclub terecht omdat 
haar zoontje ging voetballen. En zoals dat wel vaker gaat, werd ze leider. Dat deed ze samen met verschillende, inmiddels 
ook niet meer weg te denken, dames als Gerda Dahm en Simone Geurts. Later werd ze lid van het jeugdbestuur en in die 
hoedanigheid was ze een van de grondleggers (samen met José Meijer) van de zaterdag- en zondagcommissie, het 
ontvangstcomité van de club zeg maar. Ze werd ook lid van het JAC, de Jeugd Activiteiten Commissie. En om het laatste 
tipje van de sluier op te lichten: ze is al heel veel jaren de gastvrouw bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ze ontvangt 
het bestuur van de tegenstander en ook de pupil van de week en de ouders ervan worden door haar in de watten gelegd. 
In het seizoen dat ik voorzitter werd, dreigde ze even te stoppen, maar ze is er gelukkig nog steeds. En ze blijft, gevraagd 
en ongevraagd, dingen regelen: van voorwedstrijden van de Champions League, bloemstukken in de bestuurskamer tot de 
Duitse avond. Annelies Kampschreur!! En Annelies: ook voor jou geldt, dat we je heel hartelijk willen danken voor alles 
wat je voor de club hebt gedaan en hopelijk nog een tijd zult blijven doen.

Namens het bestuur van Sportclub Westervoort
John Kemper, voorzitter

algemeen
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algemeen

Om 14.10 uur was de aftrap van de wedstrijd van 
tweemaal 40 minuten tussen huidig team 2 en oud team 2. 
Bij beide teams speelde Freddy een helft mee. Vrienden, 
bekenden en familie waren gekomen om de wedstrijd op te 
luisteren. Na een gezapige eerste helft (1-0 voor huidig 
team 2) werd er in de tweede helft lustig op los gescoord. 
Einduitslag: 5-2 voor huidig team 2.
Enkele minuten voor tijd kreeg Freddy een publiekswissel 
en werd hem door enkele pupillen een mooie bos bloemen 
aangeboden.
De wedstrijd werd voortreffelijk geleid door scheidsrechter 
Marco Hubers.

Na de wedstrijd was er ter ere van Freddy een feestje met 
muziek door zanger Arjan Koenen in aanwezigheid van alle 
voetballers, vrienden, familie en bekenden. 

AFscheID FreDDY DAhm

Zondag 11 juni stond bij sportclub in het teken 
van het afscheid van sportclubicoon Freddy 
Dahm. Na 14 jaar stopt Freddy met zijn 
activiteiten als vrijwilliger. Hij heeft in die tijd 
talloze activiteiten georganiseerd bij de jeugd, 
zoals het pupillenweekend. Hij speelde ook jaren 
als actief voetballer o.a. in het 2e team.
Het hoofdbestuur heeft hem vanwege zijn vele 
verdiensten een afscheidswedstrijd aangeboden.

Na afloop van de wedstrijd kreeg Freddy van Marc de 
Lange een fles drank en een envelop met inhoud 
aangeboden namens de jeugdcommissie.
Tijdens het feest werd Freddy nog volop in het zonnetje 
gezet en ontving achtereenvolgens van leider Michel Nass 
van het 2e team een mooi bedankbord en een envelop met 
inhoud. 
Namens het hoofdbestuur werd hem een mooi aandenken 
aan sportclub in de vorm van een standaard in glas met 
opschrift geschonken door Edwin Grob.

De nodige foto´s vergezelden Freddy deze middag, 
groepsfoto met de beide elftallen en foto´s bij het 
overhandigen van cadeaus. Bloemen waren er voor Freddy, 
zijn partner Maaike en zijn moeder Gerda dahm.
Freddy wordt trainer bij Albatros uit Apeldoorn, maar gaat 
niet geheel voor sportclub verloren. Hij blijft namelijk 
betrokken bij de organisatie van het pupillenweekend.
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konInklIjke onDerscheIDIngen 
voor onze vrIjwIllIgers
Sportclub Westervoort feliciteert alle zeven Westervoorters die 26 april jongsleden Koninklijk 
onderscheiden zijn met een lintje. in het bijzonder vermelden we met trots onze vrijwilligers Gerda 
Dahm, Bertus Nass en Willy Messing!

gerDA DAhm

Toen haar zoon Dennis op jonge leeftijd bij 
Sportclub Westervoort ging voetballen ging 
Gerda mee en ze is eigenlijk nooit meer 
weggegaan. Over de verdiensten van Gerda voor 
de club en de reden dat we haar hebben 
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding 
gaat onderstaand verhaal.

Gerda is de aanjager van het vrouwenvoetbal bij Sportclub. 
Gegroeid van een moeizame, bescheiden opzet in 1994 
met één damesseniorenteam, uitkomend in de laagste 
klasse, tot de florerende tak van sport anno 2017. Gerda 
was leidster van het eerste damesteam van 1994 tot 2014. 
Aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in 
Westervoort is voor altijd de naam van Gerda verbonden. 

En het is een niet meer weg te denken onderdeel van de 
club geworden. Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 
inmiddels 95. En dat op een totaal van 820 leden.

Maar daarnaast is Gerda al decennia lang de stille kracht 
achter tal van andere activiteiten bij de club. Ze worden 
hier in willekeurige volgorde opgesomd en toegelicht.
Gerda verzorgt al zo’n 15 jaar de begeleiding van de 
medewerker van de sociale werkvoorziening, die de 
dagelijkse schoonmaak van de kleedaccommodatie doet. 
Dit is haar op het lijf geschreven. Geen gemakkelijke taak: 
streng als het moet maar rechtvaardig en sociaal vaardig 
waar het de persoon betreft die de begeleiding nodig heeft. 
Tevens is zij aanspreekpunt voor Presikhaaf wat betreft de 
schoonmaker. En dat kost heel veel tijd die Gerda daarin 
schijnbaar moeiteloos investeert.

Gerda draait al jaren (vanaf 1984) mee in het rooster van 
de kantinediensten. Lange tijd heeft ze de bardienst van de 
maandagavond gedaan en daarnaast draait ze bijna elk 
weekend haar dienst op de zaterdag of zondag mee en 
soms zelfs op beide dagen als de nood aan de man is. Bij 
de jaarlijkse Sinterklaasavond voor de jongste pupillen 
zorgt zij ervoor dat Sint en zijn knechten niks tekort komen. 
Ze zet hen een heerlijke maaltijd klaar nadat de kinderen 
weer naar huis zijn vertrokken. Tevens is ze één van de 
vaste wekelijkse schoonmaaksters van het clubhuis op de 
vrijdagochtend.

Gerda wast wekelijks de kleding van het eerste damesteam 
en signaleert of alle kleding nog in orde én aanwezig is. Ze 
spreekt speelsters er op aan om alles weer terug te krijgen 
als iets ontbreekt.
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koninklijke onderscheidingen

In 1998 werd vanwege de groei van de damestak een 
aparte damescommissie in het leven geroepen. 
Vanzelfsprekend werd Gerda een van de leden van deze 
commissie. Zij is dit gebleven tot het moment dat ze stopte 
met het leiderschap van het damesteam, dus tot 2014. 
Tevens werd zij in 1998 algemeen lid van het hoofdbestuur 
van Sportclub met als “specialiteit” damesvoetbal. Gerda is 
in 2010 met dit bestuurswerk gestopt en heeft haar 
portefeuille overgedragen.

Gerda verzorgt al jaren tijdens de carnavalsdagen bij 
zalencentrum Wieleman samen met een aantal 
Sportclubmensen de garderobe. Het geld dat daarmee 
verdiend wordt, komt volledig ten goede aan Sportclub! 
Sportclub heeft daar o.a. de televisie en de terrasstoelen 
van kunnen kopen. 
In 1999 is Gerda vanwege haar werk bij Sportclub in 
combinatie met het werk dat ze deed voor 
openluchtzwembad de Waay benoemd tot Gelders Sport 
Vrijwilliger van het jaar. 
In 2007 is Gerda vanwege haar grote verdiensten voor de 
club benoemd tot erelid. Haar reactie op de benoeming, 

opgetekend uit een interview met haar in clubblad de 
Ballenvanger is tekenend voor Gerda: “Zo’n beloning is 
natuurlijk erg leuk, maar ik zat er niet echt op te wachten. 
Ik help mensen gewoon graag.”
En dat is Gerda ten voeten uit. Ze doet haar 
vrijwilligerswerk met zichtbaar plezier en wij als Sportclub 
profiteren daar maximaal van. Reden genoeg om haar voor 
te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Samengevat:
• Damescommissie van 1998 tot 2010
• Elftalleider dames 1 van 1994 tot 2014
• Lid algemeen bestuur vanaf 1998 tot 2010
•  Begeleiding Presikhaaf-medewerker (zeker vanaf 2002 

tot heden)
• Wekelijks wassen sportkleding
• Clubhuis(vrijwilliger) vanaf 1984 tot heden
•  Jaarlijks verantwoordelijk voor de garderobe tijdens het 

carnaval bij Wieleman (opbrengst is voor Sportclub)
•  In 2007 benoemd tot erelid vanwege haar verdiensten 

voor Sportclub Westervoort
• En ongetwijfeld zijn we nog dingen vergeten...
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verbeteren dat het voor heel veel voetballers een 
aantrekkelijke club is om bij te horen. Daar speelde en 
speelt Willy een grote rol in. Daarover straks meer.

Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse stelt de 
gebouwen, die zij in eigendom heeft, en terreinen van 
sportpark Naederhuyse, die van de gemeente worden 
gehuurd, ter beschikking aan Sportclub Westervoort en 
levert daarnaast voetbaltenues en alle sport- en 
spelmaterialen aan de voetbalvereniging. De stichting 
exploiteert en beheert het sportpark en voert het dagelijks 
onderhoud van de velden en de gebouwen uit. De VUT-
ploeg, die elke woensdag aanwezig is, vervult daarin een 
belangrijke rol. Alle benodigde materialen om te kunnen 
trainen en spelen, zoals ballen, goaltjes en pionnen, 
worden aangekocht en onderhouden.
Uit het bovenstaande blijkt dat Sportclub en SESN zodanig 
verweven zijn, dat het moeilijk is de rol van Willy en Bertus 
uit te splitsen. En nu de verhalen zelf:

wIllY messIng

Als oud-speler van het 1e en een veteranenelftal heeft Willy 
zich na zijn sportieve carrière, die eindigde rond de 
eeuwwisseling, ingezet voor het wel en wee van de club. 
Het (dagelijks) onderhoud van de terreinen (en later ook de 
accommodatie als geheel) was en is nog steeds Willy’s 
verantwoordelijkheid. In die hoedanigheid is hij van 1998 
tot 2010 algemeen bestuurslid van Sportclub geweest en 
toen er een aparte rechtspersoon voor de exploitatie van 
het sportpark in het leven werd geroepen (2009), is hij lid 
geworden van het bestuur van deze rechtspersoon 
(Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse). Willy is ook 
de contactpersoon met de gemeente en met de uitvoerder 
van het bedrijf dat het groot onderhoud doet. Hij doet dat 
met de nodige vasthoudendheid in de zorg over het (tijdig) 
nakomen van ter zake gemaakte afspraken. Daartoe wordt 
met betrokken partijen periodiek overleg gevoerd. Met de 
komst van het kunstgrasveld is de diversiteit in het 
onderhoud aanzienlijk toegenomen. Dat vergt kennis van 

wIllY messIng en Bertus nAss
Voorafgaande aan deze voordracht een kleine 
toelichting. De voordracht wordt gezamenlijk 
gedaan door voetbalvereniging Sportclub 
Westervoort in de persoon van voorzitter John 
Kemper en door Stichting Exploitatie Sportpark 
Naederhuyse (SESN) in de persoon van voorzitter 
Gerrit Gudden. Daartoe eerst een kleine 
omschrijving, waaruit de verwevenheid van 
beide verenigingen en het waarom van de 
gezamenlijke voordracht moet blijken.

Sportclub Westervoort is een in het jaar 1937 opgerichte 
voetbalclub. De lange historie van de club is terug te vinden 
in het lidmaatschap van vele generaties van dezelfde 
families (zoals de familie Messing) die niet alleen een grote 
binding hebben met de club, maar daarbij ook een grote 
betrokkenheid manifesteren. Sportclub Westervoort heeft 
vanaf de tachtiger jaren in de vorige eeuw een explosieve 
groei doorgemaakt. Dat komt enerzijds door de 
groeikernfunctie van de gemeente Westervoort. Anderzijds 
is de club er in geslaagd de accommodatie op die groei aan 
te passen en de organisatie en structuur zodanig te 
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zaken en, waar nodig ook, flexibiliteit. En dat kun je gerust 
aan Willy overlaten. In het dagelijks onderhoud van de 
accommodatie speelt Willy een duidelijke rol. Hij is samen 
met Bertus Nass het aanspreekpunt voor de VUT-ploeg 
(een ploeg van wel 20 vrijwilligers die één dag in de week 
actief zijn op de accommodatie). Willy had en heeft (ook als 
bestuurslid) steeds een duidelijke mening. Zijn gevoel voor 
humor is legendarisch en hij weet dan ook steeds in allerlei 
situaties heel ad rem te reageren. Menig voetbalbestuur in 
de regio zal het bezoek van Willy door zijn verbale inbreng 
(bij ook uitwedstrijden) dan ook amper zijn vergeten.

Na zijn actieve voetbalcarrière heeft Willy nog een aantal 
jaren als scheidsrechter opgetreden bij de wedstrijden van 
de lagere seniorenteams. Hij moest hier vanwege 
lichamelijke ongemakken mee stoppen.

Willy kampt de laatste jaren nog al eens met 
gezondheidsproblemen (hart, vaten, voeten), maar dit staat 

een actieve rol op het sportpark nauwelijks in de weg. 
Sportclub is voor het leven zijn tweede vrouw, naast Marja 
natuurlijk.

Samengevat:
•  Accommodatiecommissie zeker vanaf 1998 lid 

(terreinen)
• Lid algemeen bestuur vanaf 1998 tot 2010
•  Bestuurslid Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse 

sinds 2009
•  Samen met de voetbalvoorzitter verantwoordelijk voor 

de invoering van de pilot Supporter van Schoon, een 
gezamenlijk initiatief van de gemeente en drie 
sportverenigingen, waaronder Sportclub in 2016.

•  In 2007 benoemd als erelid van Sportclub Westervoort 
vanwege zijn verdiensten voor de club

• Clubscheidsrechter van 2000 tot 2008



Bertus nAss

De kleur van het bloed van een normaal mens 
varieert in de tinten van de kleur rood. Bij Bertus 
moet dat blauwwit zijn. Het maakt niet uit, wat 
er te doen valt of welke klus moet worden 
geklaard bij de club: Bertus is in voor alles.

Nooit doe je een vergeefs beroep op hem. Vaak is Bertus de 
eerste en de laatste die je op ons sportcomplex aantreft. 
Soms voor dag en dauw als hij weer eens vindt dat er 
assistentie nodig is, en altijd ’s avonds laat om de lichten te 
doven na een gezellig biertje genuttigd te hebben. Bertus is 
typisch een vrijwilliger van een uitstervend ras: al tientallen 
jaren lang dag en nacht bezig bij de club.
Een man die zich onvoorwaardelijk met zijn hele ziel en 
zaligheid aan de club heeft verbonden en zich eindeloos 
inzet met een passie en clubliefde die je vandaag de dag 
amper meer aantreft.

Met kompaan Willy Messing is hij al tientallen jaren 
verantwoordelijk voor het (dagelijks) onderhoud van de 
accommodatie en is samen met Willy het aanspreekpunt 
voor de VUT-ploeg. Daarnaast zijn ze samen 
verantwoordelijk voor het (op peil houden van) alle 
voetbalmaterialen. Dat gaat hem voortreffelijk af. 
Recentelijk was hij o.a. weer dagelijks bezig met de 
renovatie van de damestoiletten in het clubhuis.

Maar ook als elftalleider van het eerste elftal staat Bertus 
zijn mannetje: het omgaan met eerste elftalspelers en 

(steeds weer andere) trainers is niet bepaald een sinecure. 
Bertus kan daar steeds soepel mee omgaan en dat verdient 
veel respect. Hij doet dit al vanaf 1985. In 2010, toen hij 
25 jaar leider was geweest, vond hij het welletjes en ging 
ermee stoppen. Er werd een afscheidswedstrijd 
georganiseerd waarin allerlei spelers acte de présence 
gaven, die door de jaren heen met Bertus te maken hadden 
gehad. Bertus wist hier niks vanaf en was tot tranen toe 
geroerd. Maar het al genoemde blauwwitte bloed kroop 
waar het niet gaan kon en toen er geen opvolger gevonden 
kon worden, hervatte Bertus na 2 jaar in 2012 zijn taak. 
Tot op de dag van vandaag is hij elftalleider, helemaal 
aangepast aan de eisen van deze tijd met mobiel en app. 
En hij heeft in de loop der jaren al menig kampioenschap 
en ook degradatie meegemaakt, maar steeds ging hij door.
In 2013 heeft Bertus samen met Wim Pol (oud-trainer bij 
Sportclub en in 2013 trainer bij AVW’66) het initiatief 
genomen om te komen tot het spelen om de Westervoort-
Cup: een jaarlijkse wedstrijd tussen de eerste elftallen van 
AVW’66 en Sportclub in het kader van het “Westervoort in 
Beweging” weekend. Het speciale hierbij is dat er 
gezamenlijk met beide clubs een loterij wordt 
georganiseerd om de wedstrijd heen, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan een goed Westervoorts 
doel. Dit zijn tot nu toe geweest het Orakel, Hamerstaete, 
Creon en de Herberg. Bertus is ook één van de mensen die 
de sponsors afloopt voor prijzen en dat is iets wat hem 
zeer goed afgaat!
Bertus is ook nog wedstrijdsecretaris; hoe lang dit al is, is 
door de duur ervan niet meer te achterhalen.

Samengevat:
•  Accommodatiecommissie vanaf 1998 lid (Gebouwen/

materialen)
•  Bestuurslid Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse 

sinds 2009
• Elftalleider 1e elftal 1985-2010  en 2012- heden
•  In 2007 benoemd tot erelid van Sportclub Westervoort 

vanwege zijn verdiensten voor de club
•  Wekelijkse schoonmaak clubhuis op vrijdag als 

onderdeel van de schoonmaakploeg
• Barmedewerker
• Wedstrijdsecretaris

koninklijke onderscheidingen

scwestervoort.nl 12
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sportcluB BeDAnkt!!

in de liemers zijn dit jaar dertig inwoners 
koninklijk onderscheiden. Zij ontvingen hun 
lintje in het bijzonder vanwege hun vele 
inspanningen als vrijwilliger bij onder meer 
maatschappelijke organisaties en sportclubs. 

In Westervoort waren de meeste koninklijke 
onderscheidingen: zeven. Die gingen naar Gerda Dahm-
Ubing, Ben Evers, Jan van der Meer, Joke Aartse-Breedveld, 
Bertus Nass, Willy Messing en Marja Bongers-Janssen. 
Aldus de website van de Gelderlander woensdagmiddag  
26 april, 13.00u. 

Een paar uurtjes daarvoor was ik nietsvermoedend even 
naar de bouwmarkt om wat materialen te halen, we waren 
namelijk aan het klussen met de VUT ploeg bij Sc. 
Westervoort. 
Ik kwam aanrijden bij Sportclub en zag mijn vrouw en 
kinderen staan! Verrassing!? 
Ik moest uit de kluskleren, een nette blouse en broek aan 
en we vertrokken richting de Protestantse Kerk aan de 
Dorpstraat. Al snel zag ik daar familie en vrienden van Willy 
Messing en Gerda Dahm staan.

We liepen de kerk in en ik zag mijn eigen familie en 
vrienden. En de puzzelstukjes vielen samen. We zouden 
een lintje krijgen vandaag. Ook Willy en Gerda waren met 
een smoesje naar de kerk gelokt. Daar stonden we dan alle 
daar alle drie compleet verrast en overrompeld. 

Wat een ontzettende eer en compliment van de Club om 
ons aan te dragen voor deze Koninklijke onderscheiding. 
Een prachtige ochtend met mooie woorden en een 
prachtige onderscheiding. 
Aansluitend een door Sportclub georganiseerde receptie 
met familie, vrienden en clubleden. We zijn er nog een 
beetje stil van. We willen het bestuur van Sportclub 
Westervoort via deze weg dan ook ontzettend bedanken. 
En iedereen die van deze dag een onvergetelijke heeft 
gemaakt, bedankt!

Mede namens Gerda Dahm en Willy Messing, 

Bertus Nass
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column

meDAllIe

D
it is een medallie. De mevrouw die er op staat 
was heel belangrijk. Ze woonde in een heel 
groot huis en was de baas van Nederland. Dat 
huis ligt nu in zee, dus dat kan je niet meer 

zien. Het is wel 10 minuten varen vanaf het strand van 
Utrecht. Maar het ligt dus helemaal diep onder water. 
De opa van Opa Tijs heette Bertus en ik ben naar hem 
genoemd. Dat vind ik leuk. Hij heeft deze medallie 
gekregen en bewaard, want hij was ook heel belangrijk. Hij 
was voorzitter of zoiets, van een voetbalclub. En toen die 
club 75 jaar bestond, hebben ze deze medallie laten 
maken. Niet zelf, maar de club waar de club lid van was. 
Dat vind ik allemaal wel een beetje ingewikkeld.
Voetballen deden ze toen gewoon buiten. En ze moesten 
zelf tegen de bal aantrappen. Kinderen maar ook grote 
mensen. Hahaha..!. Op gras en in de regen!! Brrrr… Ik kan 
me dat niet voorstellen. Heel wat anders dan nu, lekker 
droog achter de computer. Daar wordt je gelukkig niet heel 
moe van. Ik ben er best goed in en denk dat ik 
wereldkampioen E-Soccer ga worden. Ik heb me al 
aangemeld bij Vit-E.S..
De club heette toen Sportclub Westervoort, want zo heette 
het dorp ook. Nu heet alles Arnhem. Er was ook nog een 
andere club in dat dorp, die heette AWV of zo. Die hadden 

volgens mij zes elftallen, want die waren met 66. Samen 
heetten ze AWC. Ik vind dat een rare naam, want ik moet 
dan altijd aan plassen denken. Ze voetbalden vlak bij het 
grote kerkhof, waar nu Windmolenpark Naederhuyse staat.
Ik heb een plaatje op papier gezien, dat foto werd 
genoemd. Hierop zag je een rijtje mensen staan in korte 
zwarte broek en met een blauw-zwart gestreept shirt aan. 
Strepen van boven naar beneden, dat vond ik mooi. En er 
zat een rijtje mensen voor met een bal. Die waren gehurkt. 
Opa Tijs stond er ook op, helemaal links maar hij had een 
ander pak aan. Hij was toen elftalleider, zei hij. Net zoals 
zijn papa en zijn opa dat waren. Maar niet lang, want de 
mensen hadden geen zin meer om achter een bal aan te 
hollen. En toen zijn ze maar gestopt. Dat was ergens in de 
jaren 60.
Oude dingen zijn best leuk. En je kunt er ook veel van 
leren. Bijvoorbeeld hoe raar mensen vroeger deden en dat 
vind ik grappig.

Ik hoop dat ik een goed cijfer krijg. Ik mail het zo. De replay 
komt dan al morgen. Spannend vind ik dat. Ik hoop dat ik 
goed slaap.

Bertil Nass, 8 jaar.

Van Digi-Juf moesten we een verhaal 
schrijven over iets van heel vroeger. 
Voor E-Geschiedenis . Dus ben ik 
naar mijn opa gegaan. En Opa Tijs 
heeft dit uit zijn kast meegegeven. 
Het is nog van de vader van zijn 
vader geweest. Die had er ook ooit 
een helemaal alleen voor zichzelf 
gekregen, maar die kon hij zo snel 
niet vinden. Want Opa Tijs is ook al 
oud. ik wist niet precies wat het was, 
dus dat ben ik gaan opzoeken.





voorwoord
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Het seizoen zit er weer op. Een seizoen waarin 
kampioenschappen zijn gevierd (denk aan het zaterdag 
2 elftal, de JO13-2, de MO13-1 en MO15-1) maar ook 
een seizoen met degradanten. Voor BASN zal er een 
interessante zomer aanbreken. De voorbereidingen 
hiervoor zijn volle gang. De nieuwe begroting zal zoals 
gewoonlijk in samenspraak met het hoofdbestuur 
worden vastgesteld en de zoektocht naar nieuwe 
sponsoren zal blijven doorgaan.

Maar een tweetal zaken behoeft extra aandacht. Wie in juli 
een kijkje neemt in de webshop zal een totaal vernieuwde 
inhoud aantreffen. Dit komt omdat aan het begin van dit 
jaar een kleine delegatie bij kledingleverancier Deventrade 
BV in Deventer is geweest. De huidige kledinglijn (exclusief 
wedstrijdtenues) is vervangen vanwege de uitloop van deze 
lijn. Daarnaast zal met ingang van het nieuwe seizoen de 
totale meiden/damesafdeling samengaan met AVW’66. 
Deze zomer zal duidelijk worden welke gevolgen dit zal 
hebben.

De samenstelling van het BASN bestuur gaat in seizoen 
2017-2018 veranderen. Bart Krechting heeft aangekondigd 
zijn taken als algemeen bestuurslid neer te gaan leggen. 
Bart is vrijwel direct na de oprichting van de BASN 
betrokken geweest bij allerlei activiteiten waaronder het 
penningmeesterschap en het beheer van het jeugdbudget. 
Ondanks dat Bart nog tot de algemene ledenvergadering 
aan het einde van 2017 aan blijft, zijn we op zoek gegaan 
naar een opvolger en met succes. Niek Koenders zal met 
ingang van seizoen 2017-2018 ons bestuur komen 
versterken. Niek is al jaren lid van Sc Westervoort en 
voetbalt op dit moment in Heren zondag 5 en traint het 
JO14-1 team. Niek Welkom!

Sponsornieuws is er ook. In de afgelopen maanden hebben 
we een aantal nieuwe bordsponsoren weten te 
verwelkomen, te weten: ten Donkelaar Administraties en 
Advies, W. van den Hatert Elektrotechniek  en daarnaast 
werken we aan verlenging van aflopende contracten, zodat 
BASN wederom een goede basis kan bieden aan de 
voetbalclub.

Als seizoenafsluiting organiseerde BASN voor haar leden 
op 13 juni jl. nog een netwerkactiviteit. Op die dag werd 
Kartbaan Duiven bezocht en werd er afgesloten met een 
buffet bij Zalencentrum Wieleman (zie elders in deze 
uitgave).

Deze zomer bestaat Sc Westervoort 80 jaar. In het weekend 
van 19 augustus hopen we met alle leden van de 
voetbalclub een mooi feest te vieren. BASN hoopt haar 
leden dan ook te kunnen begroeten tijdens dit weekend, 
een kennisgeving zal volgen.

Voor nu wens ik iedereen een fijne zomerstop, een goede 
vakantie en wil ik alle sponsoren bedanken voor hun 
sponsoring in het afgelopen seizoen.

Rick Smink, Interim Voorzitter BASN
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lIjFspreuk vAn zAlencentrum wIelemAn, 
ook gerelAteerD AAn sportcluB:

“Doordeweeks ´s avonds ligt de nadruk van onze 
bezigheden op de diverse verenigingen voor hun repetities 
en vergaderingen. Momenteel zijn dit 24 verenigingen die 
we huisvesten. Dat varieert van een carnavals-, biljart, 
darts- en zangvereniging tot muziekverenigingen, diverse 
bonden als Rotaryclub. 
In de weekenden ligt de nadruk nog steeds op (bruilofts)
feesten en partijen en verder veel evenementen, zoals 
Carnaval, Koningsdag, Voorjaarsblues, Westervoort in 
Beweging, CD-Presentaties en natuurlijk de Kermis. De 
laatste trends zijn de Westervoortse Tributeavonden, 
waarbij de bands zelfs uit Engeland en Amerika naar 
Westervoort komen om te spelen, en de Metal Meeting ‘No 
Sleep ‘till Wieleman waarvan op 13 januari 2018 de 
tweede editie zal plaatsvinden.
Het bedrijf heeft wel wat last gehad van de economische 
crisis en er zijn weliswaar niet meer zoveel bruiloften als 
vroeger, maar we hebben geen klagen over werk. 
De trend van middagfeesten op zaterdag en zondag is al 
ruim voor de crisis ingezet, waarbij het eten de rode draad 
door de middag is. Hierbij gaat het vaak om mooie jubilea 
als 80-jarige verjaardagen of stellen, die 40 of 50 jaar 
getrouwd zijn. Geweldig als we op die manier hun familie, 

Het bedrijf
Wieleman is, zoals de naam al zegt, een 
zalencentrum. 
Martijn: “Wij doen horeca in vele geledingen en 
zijn 7 dagen per week geopend. Wanneer jij je 
feestje wilt geven, ontvangen we je graag. Van 
oudsher zijn we met name geënt op feesten, 
bruiloften en partijen. Sinds enkele jaren zijn daar 
doordeweeks overdag vooral cursussen, 
presentaties en bedrijfsbijeenkomsten 
bijgekomen”. 

vrienden en naasten voor hen in de watten mogen leggen.
Catering aan huis of bedrijf is daarnaast ook vaak steeds 
vaker aan de orde. Dit varieert van lunches en 
overwerkmaaltijden tot complete trouwerijen op locatie. 

Bijzonder was vorig jaar een week met twee trouwerijen op 
locatie. Eén in wellicht de mooiste tuin van Westervoort en 
de andere trouwerij op de splitsing van Rijn en IJssel, één 
van de mooiste plekjes van Westervoort. 
Écht gaaf hoe het proces van een jaar vol ideeën en 
gesprekken dan op zo’n dag allemaal tezamen komt”! 

Grootte van het bedrijf
“We hebben 8 vaste medewerkers, een zevental parttimers 
en heel veel oproepkrachten. Het ene moment kunnen we 
volstaan met 2 en op andere momenten zijn er meer dan 
40 nodig. Gelukkig hebben we een brede én trouwe groep 
parttimers. Zo kunnen we ook bij grotere evenementen 
spreken van ‘vaste mensen’, want dan staan ze 
bijvoorbeeld al 10 jaar in dezelfde bar op de kermis.”
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sponsorinterview zalencentrum wieleman 

Historie
Martijn: “Overgrootvader Driekus Wieleman is getrouwd 
met Sientje in mei 1919 en zij wilden graag een café 
beginnen. Ze hebben toen het Poolsch café overgenomen 
op de Dorpstraat 11, het voorste gedeelte van het pand, 
waar nu ook nog het café zit. Het café was in de begintijd 
nog aardig klein en was daarnaast ook nog een bakkerij. 
Overgrootvader Driekus is destijds met het café begonnen 
omdat zijn hart bij de horeca lag.
De opa van Martijn, Herman Wieleman, heeft het bedrijf in 
1954 samen met zijn vrouw Riet overgenomen. Ze hebben 
een zaal achter het café gezet en er ook ‘de Soos’ 
gebouwd. Dit waren de eerste stappen richting een 
multifunctioneler horecabedrijf.

In 1988 hebben Martin en Diny het bedrijf overgenomen 
en in de jaren 1990 tot 2000 is de grote slag gemaakt met 
2 hele grote verbouwingen in 1994 en 2000. Momenteel 
zijn er geen plannen voor verdere uitbreiding. Wel willen 
we alles up-to-date houden. 
De planning die we 4 jaar terug ingezet hebben was 
eigenlijk om alle beschikbare zalen inclusief buitenaanzicht 
voor 2019 weer een keer gerestyled hebben. De buitenkant 
is gedaan in 2014 en bleek een schot in de roos. De rest 
loopt iets achter op het schema maar deze zomer gaan we 
door met het opknappen van de gang. Hierbij zal de trend 
die buiten ingezet is, verder naar binnen doorgetrokken 
worden. Vervolgens zijn de grote zalen aan de beurt. 
Hopelijk gaat dat net lukken voor het 100-jarig bestaan in 
2019!
Vader Martin is dit jaar 60 geworden en dat was een mooi 
moment om (eindelijk) een dag minder te gaan werken in de 
week. In de horeca betekent dat van 6 naar 5 dagen. 
Voorlopig zal hij nog wel actief bezig blijven. Ook opa heeft 
tot het einde toe meegewerkt, het was zijn lust en leven. 
Het zit als het ware in de genen. Door het sociale aspect 
van het werk ken je heel veel mensen in Westervoort. Dat is 
ook het leukste aan dit werk. Wat dat betreft zijn Wieleman 
en Westervoort een twee-eenheid.”

100-jarig bestaan
“In 2019 bestaat het bedrijf 100 jaar en zoiets bijzonders 
gaan we groots vieren! We zijn druk bezig met allerlei 

voorbereidingen en we hebben nu al veel oude foto´s, 
krantenknipsels en gegevens verzameld. 
Mochten mensen nog mooie oude foto´s (gerelateerd aan 
Wieleman) hebben, houden we ons van harte aanbevolen! 
We zijn nog op zoek naar foto´s van het pand zelf of van 
families die hun feesten bij Wieleman hebben gevierd. 
Anderhalf jaar geleden is hiermee al gestart met hulp van 
de Historische kring.” 

Acquisitie
Martijn: “We doen in verhouding niet veel aan actieve 
acquisitie. Wel zijn we lid van bijvoorbeeld de BASN en zijn 
aangesloten bij ondernemend Westervoort. 
We gaan niet actief de boer op met een salesteam of iets 
dergelijks. De nadruk van marketing ligt wel steeds meer 
online alsmede dat de promotie per evenement gebeurt.
Het belangrijkste is en blijft de mond-op-mond reclame. Als 
gasten al eens een feest in het zalencentrum meegemaakt 
hebben, weten ze precies wat ze kunnen verwachten en 
hoe graag we ons best doen voor onze gasten. 
Dat is de beste acquisitie die men zich kan wensen. Het 
vroegere gezegde ‘van bruiloft komt bruiloft’ blijft gelukkig 
nog geregeld van toepassing. Hetzelfde geldt ook voor 
verjaardagen en zelfs cursussen en vergaderingen. Verder 
faciliteren we vrij veel BHV-cursussen, waardoor veel 
gasten ons op die manier leren kennen. Hier komen 
geregeld bedrijfsfeestjes en/of bedrijfscatering uit voort.”

Gastenkring 
Martijn: “Onze gastenkring? Die is heel breed en divers. 
Écht van jong tot oud. De gezellige dansclub op de 
maandagmiddag bestaat bijna alleen uit zeventigers en 
tachtigers en laatst hadden we een feest van iemand die 
100 werd. Zet daar tegenover de opkomende 
kraamfeesten, dus zover ligt dat qua leeftijd eigenlijk uit 
elkaar. 
De gasten beperken zich niet tot Westervoort en omgeving. 
De feestvierders nodigen hun eigen gasten uit die van 
heinde en verre kunnen komen. Afgelopen jaren mochten 
we gasten uit Australië, Engeland, Amerika en Spanje 
ontvangen, en dat allemaal op één feest. 
Bij de diverse cursussen komen de mensen ook uit een 
straal van 60 à 70 km. 
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Grotere bedrijven als Friesland Campina komen ook 
geregeld bij ons. Dit komt mede, omdat Arnhem en dus ook 
Westervoort heel centraal liggen in zowel Gelderland als in 
de driehoek Brabant, Friesland en Duitsland.” 

Relatie met sportclub
Martijn is 32 jaar geleden gestart met voetballen bij 
sportclub. Twee jaar later is ook broer Jeroen bij sportclub 
begonnen. Van huis uit was het vanzelfsprekend dat je bij 
sportclub ging voetballen. De buurtvriendjes en 
klasgenoten gingen ook allemaal naar Sportclub 
Westervoort.
Maar ook met buurclub AVW´66 zijn goede relaties 
opgebouwd. Martijn heeft ook al weleens met toernooien 
bij AVW meegespeeld en het zalencentrum is ook sponsor 
bij AVW.

Tot op heden voetbalt Martijn nog steeds en na vele jaren 
in het derde is hij afgelopen jaar naar het zesde elftal 
gegaan. Het voetbal staat mede door het werk op een wat 
lager pitje, maar naast het spelletje wil hij de sfeer en 
kleedkamerhumor voorlopig niet missen. 
Verder heeft Martijn ook het scheidsrechtersdiploma enkele 
jaren geleden gehaald, in verband met de terugloop van 
het aantal scheidsrechters bij Sportclub. Momenteel fluit hij 
weinig tot niet meer mee door tijdsgebrek. Wel vond hij het 
leuker dan in eerste instantie verwacht. Daarnaast is hij bij 
Sportclub naast lid van de BASN ook nog bestuurslid bij de 
SESN.
De Wieleman-slogan “Wij zijn graag van de partij” is 
dus wat Martijn betreft zeker ook aan voetbal en Sportclub 
gerelateerd.

Sponsoring
“In het jaar 1993-1994 was Hans Smit de laatste 
hoofdsponsor bij sportclub en toen hij stopte, ontstond 
voor sportclub een probleem. Vader Martin heeft samen 
met Ben Papenborg, toenmalig voorzitter van sportclub en 
secretaris Gerard Klinkenberg, in 1994 het plan opgevat 
om een sponsorgroep te beginnen van meerdere bedrijven. 
Als er dan 1 van zou afvallen, viel je als club niet meteen in 
een groot gat. De sponsorgroep bestond in het begin uit 

Zalencentrum Wieleman, Hermsen, Schut en Texaco 
Opgenoort. Dit is jarenlang zo gebleven. Een jaar of 10 
later breidde de sponsorgroep zich uit met onder andere 
schildersbedrijf Pelgrim en bakkerij Koenen tot 9 sponsoren. 
Het bedrijf is nu nog steeds als hoofdsponsor en als BASN-
lid bij sportclub betrokken. Totaal dus al bijna 25 jaar. 
Martijn: “We blijven graag ook in de toekomst betrokken 
bij sportclub. De mate waarin is uiteraard afhankelijk van 
meerdere factoren.
Het maken van sponsorbudgetten is uiteraard gerelateerd 
aan verwachte inkomsten. Deze zijn tegenwoordig wat 
lastiger in te schatten dan jaren geleden. Vroeger werden 
bruiloften bijvoorbeeld wel 2,5 jaar van tevoren vastgelegd, 
tegenwoordig soms pas 2,5 maand. 
Die trend is er nu al enige tijd, maar gelukkig blijven de 
opdrachten volop binnenkomen”, voegen ze er vrolijk aan toe. 

Tot slot: 
“In juli mogen we bij zalencentrum Wieleman een heel 
bijzonder team van sportclub ontvangen. Dat speelt niet 
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zalencentrum wieleman 

meer, maar heet nu “Voor altijd vrienden”. Voorheen was 
dat het oude 8ste en dit was het eerste (veteranen) team 
dat bij Sportclub op zaterdag ging voetballen. Een trend, 
die zich heeft voortgezet, want er spelen nu 3 senioren-
teams op zaterdag. Tegenwoordig trainen ze nog wel 
steeds onderling op de dinsdagavond.
Jaarlijks wordt er een dagje uit georganiseerd en dit jaar 
mogen we dat op het terras bij Wieleman mooi invullen. 
Dat team staat een beetje parallel aan de sfeer bij 
sportclub, heel mooi hoe dat gegroeid is. Martijn heeft zelf 
als jonge jongen in dat team enkele wedstrijden mogen 
invallen (waaronder een zeer vriendelijke 
kampioenswedstrijd in Apeldoorn…)
Dit ‘oude achtste’ heeft samen zoveel meegemaakt en is 
daardoor zo hecht geworden, heel bijzonder om dat te zien. 
Ook bij Westervoortse evenementen als de Kermis, 
Westervoort in Beweging en de Voorjaarsblues zijn deze 
mannen, vrouwen én inmiddels kinderen met kleinkinderen 
niet weg te denken!” 

Zo ontvangen ze u bij Zalencentrum Wieleman met alle 
liefde, u bent hier altijd welkom. Viert u liever iets thuis, 
ook dan zijn ze ‘graag van de partij’!!

Door: Jan

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL
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Na afloop van de huldiging door burgemeester 
van Hout in de Protestantse kerk was er voor de 
nieuwe leden in de orde van Oranje Nassau een 
gezellig samenzijn in het clubhuis van sportclub 
in aanwezigheid van familie, vrienden en 
bekenden van Gerda Dahm, Bertus Nass en Willy 
Messing. Het clubhuis was goed gevuld.

Ook hier mochten de felicitaties niet ontbreken en werden 
de 3 leden achtereenvolgens toegesproken door voorzitter 
Gerrit Gudden van SESN (Stichting Exploitatie Portpark 
Naederhuyse), voorzitter John Kemper van sportclub en 
voorzitter Rick Smink van Businessclub BASN. 

Hierbij werden de drie leden uitgebreid in de bloemen 
gezet door de voorzitters, ontvingen de onderscheiden 

gezellIg sAmenzIjn vAn De gehulDIgDe leDen  
BIj sportcluB

Gerard en Freddy stoppen met hun activiteiten 
voor sportclub, voor wat betreft ontvangst van 
de tegenstander bij thuiswedstrijden (Gerard) en 
begeleiding van de pupil van de week (Freddy).

De thuiswedstrijd op zondag 7 mei tegen Kilder was dan 
ook hun laatste activiteit in deze hoedanigheid.
Zij werden terecht in het zonnetje gezet door Annelies 
Kampschreur, die samen met Gerda Dahm altijd voor de 
begeleiding zorgt in de bestuurskamer op zondag bij 
thuiswedstrijden. Ook jullie verdienen hiervoor een grote 
pluim, Annelies en Gerda, altijd alles perfect geregeld.

Voor Gerard was een mooi schilderij vervaardigd door Jan 
Jansen. Dat werd hem aangeboden door zijn zoon Yvo.
Voor Freddy was het cadeau nog niet klaar, dat wordt hem 
later aangeboden. De werkzaamheden rondom de pupil 
van de week worden overgenomen door Sjoerd Jansen en 
Niek Huuskes. De opvolger van Gerard was op dit moment 
nog niet bekend.

leden van voorzitter Rick Smink namens de Businessclub 
een dinerbon en gingen Gerda, Bertus en Willy samen met 
de 3 voorzitters op de foto.

Nadien vonden nog enkele leuke sketches plaats van 
familieleden en eindigde het samenzijn halverwege de 
middag.

AFscheID gerArD klInkenBerg en FreDDY DAhm

Van de pupil van het jaar (al 6 jaar lang) Hein Smink 
ontvingen beiden een mooie foto samen met deze pupil.

Ook BASN liet zich niet onbetuigd. Beide heren kregen een 
mooie bos bloemen aangeboden door voorzitter Rick 
Smink als dank voor de zondagse werkzaamheden.
Het geheel werd omlijst door aanwezigheid van vele 
sponsoren, deel van de eerste elftalselectie en andere 
belangstellenden.
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netwerkactiviteit

Op dinsdag 13 juni vond de jaarlijkse 
netwerkactiviteit van businessclub BASN plaats 
als afsluiting van het seizoen.

De activiteit bestond dit keer uit karten op de kartbaan te 
Duiven en nadien een barbecue in Zalencentrum Wieleman. 
Twintig personen hadden zich ingeschreven, van wie er zich 
15 op de kartbaan waagden, niet geheel zonder risico. De 
karters werden ingedeeld in 2 groepen (één van 8 en één 
van 7). Er werden twee trainingsronden gereden, waarbij in 
de tweede ronde de snelste tijd van elke karter werd 
geregistreerd. De beste 10 karters reden de finale om de 
snelste tijd in nog een ronde van 10 minuten.

Uitslag: 10. Bertus Nass in 45,97 sec. 9. Jan Koenen 
(45,95 sec). 8. Niek Koenders (45,75 sec). 7. Edwin Peters 
(45,71 sec). 6. Rick Smink (45,56 sec). 5 Paul Koenen 
(45,07 sec). 4. Bart Krechting (44,81 sec). Daarna was het 
tijd voor de bekers en de champagne op het ereschavot.
Op de derde plaats eindigde Marco Hubers (Bouw & 
Dienstverlening) in 43,89 sec. Op de tweede plaats Maurits 
Pelgrim (Pelgrim BV) in 43,44 sec. en glorieuze winnaar 
werd Harry Willems (Gevelrenovatie) in 43,16 sec., goed 
voor een vierde plaats in het klassement “Snelste van de 
dag”. Hij liet de champagnekurk knallen en de fotograaf 
moest een goed heenkomen zoeken om de kurk niet in zijn 
gezicht te krijgen.

jAArlIjkse netwerkActIvIteIt

Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst in Duiven en 
daarna ging een ieder op weg naar de barbecue. Deze 
werd voortreffelijk verzorgd door Zalencentrum Wieleman 
en smaakte uitstekend.

De foto´s werden dit keer gemaakt door Sjoerd Jansen van 
Sjoerd Design.

BASN dankt alle sponsors voor hun bijdrage in het 
afgelopen seizoen en wenst een ieder een prettige 
zomervakantie en tot ziens in het komende seizoen bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal en andere activiteiten.
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De vut-ploeg (roestig of niet?)
Dit keer een interview met 2 heren van de VUT onderhoudsploeg van SC. Westervoort. Echter 
voordat beide heren worden geïntroduceerd toch een kleine introductie van de VUT ploeg.

Bij SC. Westervoort bestaat de VUT ploeg uit ca. 15 personen, 
vergelijk dat eens met AVW daar is er maar 1 persoon. 
Echter als een goede buur helpen onze Vutters af en toe 
mee bij AVW. Denk hierbij aan het repareren van doelpalen 
want onze mensen hebben ook die speciale kennis in huis.

De Vut-ploeg, wat moet je je daar nu toch bij 
 voorstellen?
Is het een groepje oudere bromsnorren die ’s zondags langs 
de lijn herinneringen ophalen aan alles wat ooit beter was 
in hun tijd of vertellen wat er tegenwoordig allemaal 
verkeerd en of slecht is? NEE, zeker niet de VUT-ploeg, dat 
is een groep vrijwilligers die het fantastisch vindt om 

samen het onderhoud te regelen van ons fantastische 
sportpark. Elke keer weer als ik bij onze club kom, valt het 
mij direct op wat een mooi complex wij eigenlijk hebben. 
Op zulke momenten realiseer je je niet dat hard werken 
achter de schermen en soms in de anonimiteit onder 
andere de VUT-ploeg zeer goed werk levert. 
Uiteindelijk is het in het voordeel van ons allemaal, leden, 
niet-leden en bezoekers, dat ons complex goed wordt 
onderhouden. De tijd dat je alleen maar bij de gemeente 
kon aankloppen is allang voorbij. Ik geloof dat men dat de 
participatiemaatschappij noemt, maar voor de mensen van 
de VUT-ploeg maakt dat allemaal niets uit. Zij doen dit 
werk puur uit liefde voor onze club. Uiteraard hebben zij er 

De vut-ploeg



puzzel
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De vut-ploeg

ook veel plezier tijdens het werk. Of zoals men zei: “Op 
woensdag sta ik met plezier op om naar de club te gaan”. 
Zoals gezegd bestaat de VUT-ploeg uit ca. 15 personen en 
ik had de gelegenheid met 2 heren van de VUT-ploeg te 
praten, te weten Willie Evers (71 jaar) en Ben Oude Nijhuis 
(73 jaar).

Willie Evers
Willie dient nu alweer ruim 11 jaar in de VUT-ploeg, en het 
is allemaal begonnen met de vraag “Willie kun jij niet eens 
een keer een paar tegeltjes zetten in de douche ruimtes”? 
Willie had daar een duidelijke mening over: “Dat wil ik wel, 
maar alleen als jullie werken met materialen van kwaliteit”.
“Een vakman werkt met kwaliteit en niet met die 
bouwmarkt rommel”, aldus Willie.
Lachend vertelt Willie er maar meteen bij “Ik heb totaal 
geen verstand van voetballen, de bal is rond en dat is het 
dan ook meteen. Ik vind het gewoon leuk om dit werk voor 
de club te doen en we doen het ook nog eens met een 
ontzettend fijne en trouwe ploeg mensen”.

Ben Oude Nijhuis
Ben heeft er alweer 15 jaar trouwe dienst bij de VUT-ploeg 
op zitten, maar ook bij Ben is de betrokkenheid bij het 
onderhoud van ons complex zeer groot. Ik ging met de VUT 
en bij een uitwedstrijd van SC. Westervoort bij Concordia 
Wehl werd ik benaderd door een paar 
voetbalmakelaars van sportclub. Op de vraag naar een 
hoogtepunt in de VUT-ploeg komt Ben meteen met de 
opmerking “Nou dat was eerder een dieptepunt. We 
hadden bij de tribune een steiger geplaatst en ik moest 
even snel die steiger op. Jammer alleen dat ik de ladder 
aan de verkeerde kant van de steiger zette en toen ik op de 
ladder klom sodemieterde de hele steiger in elkaar”. Ben 
vertelt dit verhaal met een glimlach op het gezicht. Willie 
zegt meteen: “ik heb geen echt hoogte- of dieptepunt, ik 
geniet van elke woensdag en zolang er gelachen wordt, is 
het goed”.

Hoe gaat alles in zijn werk?
Elke woensdag begint de dag van de VUT-ploeg met om 
08.30 uur een kop koffie, worden alle sociale nieuwtjes 
uitgewisseld en wordt er heel veel gelachen. Om ongeveer 
14.00 uur beginnen we met het opruimen van de spullen 
en sluiten we meestal af met een broodje kroket en een 
biertje, soms ook wel 2 biertjes, aldus beide heren.
Op de vraag wat doen jullie zoal, komt direct de opmerking 
“Wat doen wij niet, laatst hebben we nog wel met 
technische ondersteuning van de leverancier alle 
zonnecollectoren geplaatst op het dak van het clubhuis”.
Ben glimlacht: “Dat was ook wat, komt er een vrachtwagen 
met een chauffeur uit Roemenië maar aangezien de 
Brouwerslaan was afgesloten moest alles bij de Chinees 
naast de kerk gelost worden.
“Daar stonden we dan met 103 zonnecollectoren, konden 
we die eerst mooi helemaal naar de club brengen om ze 
uiteindelijk het dak op te hijsen”. Willie en Ben glunderen 
terwijl ze zeggen: “Ook daar hadden wij dus een oplossing 
voor en het is uiteindelijk toch maar mooi voor elkaar 
gekomen”.
Duidelijk bij deze verhalen is keer op keer hoe trots en hoe 
fijn deze vrijwilligers het hebben binnen de VUT-ploeg.

Zijn er nog wensen binnen de VUT ploeg?
“Ja zeker, het zou mooi zijn als we alle ramen van het Willie Evers
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clubgebouw aan de windkant konden vervangen voor 
kunststofkozijnen, dat scheelt aanzienlijk in het 
onderhoud”. Verder hebben wij alleen maar de wens om 
zolang mogelijk bij de VUT-ploeg betrokken te blijven, als 
de gezondheid het toestaat dan nog vele jaren”. Beide 
heren kijken nu een beetje zorgelijk: “Wij maken ons alleen 
wel eens zorgen over onze toekomstige opvolgers, op dit 
moment krijgen we nog steeds nieuwe vrijwilligers maar de 
vraag is hoe lang dat nog zo zal duren. De maatschappij 
verandert snel en mensen hebben steeds minder tijd”. 
Ondertussen nadert de gemiddelde leeftijd van de  
VUT-ploeg wel de 70 jaar.

Hebben jullie als VUT ploeg een groeps-app?
Beide heren lachen luid en zeggen: “Die hebben wij niet 
nodig want we zijn er gewoon op woensdag, dat is onze 
dag hier bij sportclub”. Er komt nu zelfs een slogan: 
“Alleen voor rouw en trouw slaan we de woensdag over”.
“Wij mogen dan wel in de VUT ploeg zitten maar dat 
betekent niet dat wij achter lopen hoor. De nieuwe 
grasmaaiers bijvoorbeeld worden allemaal via GPS 
gestuurd en als er iets aan de hand is dan wordt dat direct 
gemeld op de Grasmaaierapp bij Bertus op de telefoon”. 
Zoals je ziet, gaan wij gewoon met onze tijd mee.” Het 
kunstgrasveld moet natuurlijk ook onderhouden worden en 
daarover hebben de mannen ook wel de nodige verhalen. 
Ben en Willie grijnzen breed als ze vertellen wat je allemaal 
tegenkomt. “Om het kunstgras open te houden, trekken wij 
het open met de hulp van een trekker en borstels”. Ze 
kijken elkaar aan “En wat je dan allemaal tegenkomt is 
soms bizar, denk aan kauwgum, sigaretten (waarom op het 
kunstgras?) en zelfs condooms al of niet gebruikt”. 
Gelukkig zien de mannen de humor er wel van in. 

Als nevenactiviteit heeft de VUT-ploeg tegenwoordig ook in 
haar takenpakket het innen van de entreegelden en de 
loterijgelden, ook dit wordt weer zeer serieus en accuraat 
verzorgd door de VUT-ploeg.

Ben en Willie vertellen allebei wat zij zien als de beloning 
voor het vele werk dat verricht wordt met de VUT-ploeg. 
“Als bezoekende clubs en of mensen op ons sportcomplex 
komen en dan hun waardering uitspreken voor de staat, 
waarin het zich bevindt, dan hebben wij ons doel bereikt.

“Eerlijk gezegd voelt het ook een beetje dat het complex 
van ons, de vut-ploeg is” aldus beide heren.

Eenmaal per jaar hebben wij als VUT-ploeg een BBQ en 
komen we allemaal met of zonder partner en dat is voor 
ons een blijk van waardering voor hetgeen wij hopelijk nog 
lang mogen doen voor onze club, Sportclub Westervoort. 

Bovendien is het gewoon een plezier om met de hele groep 
samen te werken, geen flauwekul, gewoon zeggen wat er 
gezegd moet worden en verder klussen en tussendoor 
plezier hebben met elkaar. Wij als VUT-ploeg spelen dan 
geen wedstrijden meer, maar voelen ons echt een 
ontzettend fijne ploeg binnen de club en hopelijk blijft dat 
nog heel lang zo.

Door: Geurt

“Beste VUT-ploeg: namens alle leden van Sportclub wil ik 
jullie hartelijk bedanken voor het vele werk en de uren die 
jullie bereid zijn, aan onze club te geven”. 
“Wat betreft het water in de douches van kleedkamer 7 is 
er wellicht nog een puntje te halen”
Want nu in de VUT houdt het op, mooi niet, er is altijd wel 
behoefte aan een vrijwilliger.

Ben Oude Nijhuis



g-teAm
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Op het sportcomplex "Naederhuyse" is op 
zaterdag 20 mei jl. voor de 14e keer het 
3G-Toernooi gespeeld, een voetbaltoernooi voor 
spelers en speelsters met een beperking. 
De deelnemende teams waren Alemannia 
Pfalzdorf (Duitsland), vv. Bargeres (Emmen), vv. 
Eldenia, Haus Freudenberg  Geldern (Duitsland), 
vv. Rheden, SV Twello en natuurlijk het G-team 
van de Sportclub Westervoort. 

Na een openingswoord en verwelkoming door de voorzitter 
van de Sportclub, John Kemper, begonnen de wedstrijden 
om 10.30 uur. De teams speelden in één poule allemaal 
een keer tegen elkaar in een wedstrijd van 20 minuten. De 
laatste wedstrijd werd om ongeveer 16.00 uur beëindigd. 
Winnaar van het toernooi werd v.v. Bargeres, gevolgd door 
Alemannia Pfalzdorf, Sportclub Westervoort, v.v. Eldenia, SV 
Twello, v.v. Rheden en Haus Freudenberg Geldern. Deze 
laatste ploeg was winnaar van de sportiviteitprijs.

geslAAgDe 14 eDItIe vAn het 
3g-toernooI

Alle spelers, begeleiders, scheidsrechters en de organisatie 
kregen een lunchpakketje, aangeboden door de Sportclub, 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Businessclub BASN. Het toernooi kan als geslaagd worden 
beschouwd en nu kunnen we vooruit zien naar ons 
toernooi in 2018, maar dan voor de 15e keer, een jubileum 
dus.
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g-teAm

ouDe kleDIng vAn het g-teAm 
nAAr een project In oegAnDA
De oude team- shirts en broekjes van het G-team 
zijn naar een project in Oeganda gegaan. 
Onderstaand de activiteiten van het lejofonds en 
hoe de spelers en trainers in Oeganda reageerden.

Het http://lejofonds.nl/ is actief in Oeganda. Zij helpen 
mensen met hun strijd tegen armoede en onderwijs voor 
kinderen is daar een belangrijk onderdeel van. Jaarlijks 
gaan bestuursleden naar Oeganda toe om erop toe te zien 
dat geld en middelen goed worden besteed. Sportclub 
Westervoort heeft het oude tenue van het G-team 
beschikbaar gesteld aan het Lejofonds.
 
Het Lejofonds stelt ook machines beschikbaar waarmee 
men houtskoolbriketten kan vervaardigen. In één van de 
sloppenwijken waar de machines naartoe gaan, zijn ook 
voetbalteams actief. Tijdens de bijeenkomst waarbij de 
machines officieel worden overhandigd, zijn ook de 
voetballers aangeschoven. De bijeenkomst begint met de 
nodige toespraken met name over de werking en voordelen 
van het houtskool. Het is niet meteen het favoriete 
onderwerp van de voetballers, maar ze volgen alles 
aandachtig en applaudisseren luid waar ze dat gewenst 
vinden.
 
Dan komt hun moment. Aan de aanvoerder van het eerste 
team overhandigen we de voetbaluniformen. En niet 
geheel onbelangrijk een prachtige leren voetbal. Het 
tweede team krijgt een aantal shirts. Vervolgens ontstaat er 
gedrang. Men wil zo snel mogelijk naar buiten om daar de 
voetbaltenues aan te trekken.
 
Er ontrolt zich een prachtig schouwspel. Sommige spelers 
staan met de voetbaltenues in hun hand en staren ernaar. 
Ongeloof spreekt eruit. Echte sportkleding. Dat kan niet 
waar zijn. Anderen lopen een rondje met de kleding als een 
soort relikwie. De uniformen worden aangetrokken. 
Kleedhokjes zijn niet nodig. Eenmaal het voetbaltenue aan 
loopt men trots als een pauw rond. Men groeit. De 

eigenwaarde groeit. Je ziet het gebeuren. Het vertedert en 
ontroert. Sommige spelers weten van gekkigheid niet, wat 
ze moeten doen. Het doet denken aan koeien, die voor het 
eerst de wei in mogen.
 
De aanwezige koeien worden van het voetbalveld verjaagd 
zodat er een heuse wedstrijd gespeeld kan worden tussen 
de twee teams. De trainers lopen nog in hun gewone 
kloffie. Er is nog andere sportkleding. En zo komen beide 
trainers apetrots terug, de één gehuld in een shirtje van 
Vitesse, de ander in een shirt van het Nederlands elftal met 
de naam Robben achterop.
 
Voor de wedstrijd zijn nog de nodige groepsfoto’s gemaakt. 
Daarbij hield één van de spelers keurig een foto omhoog 
waarop het team van Sportclub Westervoort te zien is, het 
team dat de voetbaltenues geschonken heeft aan het 
Lejofonds, niet wetende wat een geweldige bestemming de 
shirts uiteindelijk zouden krijgen. Voetballers uit een 
sloppenwijk dragen voor het eerst een officieel 
voetbaltenue en voelen zich meer dan de koning te rijk. 
Een betere bestemming hadden de tenues niet kunnen 
krijgen!

Willem van Bussel, leider G-team
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kAmpIoenselFtAl 1977
Achter: Theo Berns (trainer), Theo 
van Workum, John Kemper, Peter Smit, 
Jan Ubing, Remy Basten, Willy 
Messing, Frans Neijenhuis, Rob 
Gerretzen

Voor: Geert Degen, Gery Bouman, 
Geert van Weelden, Ben Aling, Bennie 
Stevens, Jos Brom

kAmpIoenselFtAl 1991
Achter: Jeroen Wiendels, Wim 
Bastein, Anton Berntzen, Frank 
Philippo, Leo Gardien, Peter Gardien, 
Mark Gardien, Staf Wim Evers, Bertus 
Nass, Rolf Oostinga

Voor: Arno Hoogveld, Joop vd Worp, 
Remco Grob, Peter Tillemans, Rob 
Kelderman, Fred Gardien

kAmpIoenselFtAl 1999
Achter: Arno Hoogveld, Timo 
Messing, Mario Visser, Remco Grob, 
Danny Kampschreur, Frank Wanders, 
E. Hermeling, Edwin Grob, Anton 
Bertnzen, André vd Brink, Bertus Nass, 
Willem Evers

Voor: Walter Bouman, Hagen, Sjoerd 
Dijkstra, Fred Helbling, Joy Bouhuys, 
Werner Krechting
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kAmpIoenselFtAl 2013
Achterste rij: Marco Hubers, Jordie 
Hengelman, Marciano Bouwmeester, Tom 
Baltussen, Twan van der Sterren, Bas 
Koenen, Jordie Thijssen, Rene Beerntsen
Middelste rij: Hugo Overgoor, Jordie 
van Doesburg, Dylan Voorend, Jasper 
Pijpers, Edwin Huuskes, Sjoerd Jansen, 
Timothy Polman, Tim van Guilik
Voorste rij: Joey van Zanten, Jelle 
Apeldoorn, Justin Kreleger, Maurits 
Pelgrim, Bob Hartemink, Bertus Nass, 
Pelle Gerretzen, Cas van Wijhe, Hein 
Smink

kAmpIoenselFtAl 2015
Achterste rij: Sjoerd Jansen, Dennis 
Koenen, Rene Beerntsen, Marco Hubers, 
Ferry vd Meij, Bertus Nass, Boy Bischoff, 
Yannick Verburgt, Julian Hensen
Middelste rij: Maurits Pelgrim, Bas 
Berendsen, Twan vd Sterren, Ferry 
Snelders, Stefan Vleeming, Jasper Pijpers, 
Pelle Gerretzen, Edwin Huuskes, Hein 
Smink, Martijn Derksen, Dylan Voorend, 
Jordie v Doesburg, Paul Koenen
Voorste rij: Jordie Thijssen, Joey v 
Zanten, Justin Kreleger, Jeroen Tacke, Pim 
Scholten, Danny Kampschreur,  Timothy 
Polman, Michel Ensing, Cas van Wijhe  
(op de foto ontbreekt Jelle Apeldoorn)

competItIeresultAten 1954-2016
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interview met John Kemper en Theo van 
Workum, beiden als speler deel uitmakend van 
het kampioenselftal uit 1977.

Tijdens het interview wordt al snel duidelijk wat de basis 
geweest is voor het kampioenschap van Sportclub in 1977 
van de 4e klasse. Humor, nuchterheid, wilskracht, conditie, 
vriendschap in combinatie met een goede sfeer en 
zelfvertrouwen vormden met name de ingrediënten die dat 
succes mogelijk maakten. Bovendien zat er een goede 
balans in het elftal: de verdediging was stabiel en stond als 
een huis, het middenveld was technisch vaardig en voor 
beschikte Sportclub over snelle en gevaarlijke aanvallers. 
Het elftal bestond uit een mix van jong en oud, waarbij de 
spelers al lang samen speelden en al eerder kampioen 
geworden waren van de afdeling Arnhem. Uiteindelijk 
ontstond een hecht en goed gemotiveerd elftal, waarvan 
de spelers ook voor elkaar wilden werken.

Zowel John als Theo geven aan, dat er een goede klik met 
de toenmalige trainer Theo Berns uit Oud-Zevenaar was: 
dat was iemand die de spelers vertrouwen gaf en een 
goede teamgeest wist te kweken, een lolletje op zijn tijd 
hoorde daar zeker ook bij. Hij was verder iemand die een 
“no-nonsense” aanpak voorstond in de geest van “d’ran”. 
Die over-mijn-lijk-instelling, gekoppeld aan een uitstekende 
conditie zorgde voor de goede resultaten, waardoor 
Sportclub al 2 wedstrijden voor het einde van de competitie 
kampioen werd. Opmerkelijk verder is ook dat (erg) jonge 
spelers een basisplaats in het elftal hadden: John Kemper 
zelf bijvoorbeeld speelde al met 15 afwisselend als 
middenvelder en laatste man in het eerste elftal en was in 
het seizoen 76/77 pas 16! Het kampioenschap was 
bovendien de eerste keer dat Sportclub (met eigen 
jongens!) naar de 3e klasse promoveerde. Theo van 
Workum, de vaste linkshalf in het kampioenselftal, scoorde 
in de kampioenswedstrijd tegen Rijnland de enige en 
daarmee beslissende goal.
Theo en John geven aan, dat het respect voor elkaar 

karakteristiek voor de sfeer was. De jonge spelers keken 
tegen de oude garde op, maar waren niet bang en moesten 
zich wel bewijzen. Daar hoorde bij dat je een schop 
uitdeelde aan de “ouderen”, maar ook zelf een schop kon 
incasseren. Dat werd gewaardeerd en dan hoorde je er 
ondanks het leeftijdsverschil echt bij. 
Ook respect voor de tegenstander hoorde erbij, maar dat 
wil niet zeggen dat het er tijdens de wedstrijden gezapig 
aan toe ging: er moest wel hoe dan ook gewonnen 
worden. Na afloop van de wedstrijd echter werd vaak een 
biertje met de tegenstanders gedronken. 

Het kampioenschap werd natuurlijk goed gevierd in de 
kantine, de spelers waren vanzelfsprekend bijzonder trots. 
In de kranten (Arnhems Dagblad en Arnhemse Courant) 
werd verder de nodige aandacht aan het behaalde 
kampioenschap besteed. Een paar dagen later moest het 
kampioensteam voor de Arnhem Cup tegen grote 
concurrent Velpse Boys spelen en, begrijpelijk, verloor…

Het elftal bleef in grote lijnen bij elkaar na het behaalde 
kampioenschap. Het volgende seizoen was de start in de 
3e klasse nog goed, maar gaandeweg het seizoen werd 
duidelijk dat het elftal toch net iets te kort kwam. Het 

kAmpIoensteAm 
1977
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geloof verdween en in de laatste en beslissende wedstrijd 
tegen Longa werd degradatie uit de 3e klasse een feit. 

Zowel Theo als John hebben lang in het 1e elftal gespeeld 
en werden beiden, toen ze al in lagere teams aan het 
afbouwen waren, nog vaker voor wedstrijden van het 1e 
gevraagd als het er bijvoorbeeld op aan kwam om 
degradatie te voorkomen. Beiden trainen nog wekelijks op 
de dinsdagavond en de eerste zaterdagmiddag van de 
maand met het voormalige veteranenteam. Veel van de 
spelers uit dit kampioensteam zijn trouwens nog steeds op 
de één of andere manier actief en betrokken bij Sportclub. 

Een saillant detail tenslotte mag hier niet onvermeld 
blijven: het kampioensteam moest natuurlijk met een 
mooie foto in de krant komen. De reserves zouden hun 
trainingspak aanhouden, alleen de spelers uit de 
kampioenswedstrijd zouden in clubtenue gefotografeerd 
worden. Tellen van het aantal spelers op de bewuste foto 
laat echter 12 spelers in clubtenue zien. De redactie weet 
uit betrouwbare bron dat Willy Messing reserve was in deze 
wedstrijd, maar op de foto in clubtenue staat…

Door: Gert
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Willen jullie je kort voorstellen?
Danny: Ik ben 38 jaar. Verkering met Tanja Dahm. Twee 
kinderen: Noah van 8 en Levi van 5. Werkzaam bij 
Wieleman. 
Remco: Ik ben 46 jaar. Getrouwd met Linda Grob. Drie 
kinderen: Lisa van 11, Koen van 9 en Tess van 8. Werkzaam 
bij Wassenburg.
Anton: Ik ben 48 jaar. Alweer een aantal jaar verkering. 
Twee kinderen: Tim van 19 en Sanne van 16. Werkzaam bij 
een gezondheidscentrum.
Edwin: Ik ben 46 jaar, 8 minuten ouder dan Remco. 
Getrouwd met Ellen Grob. Drie kinderen: Lars van 15, Vera 
van 12 en Maud van 10. Werkzaam bij de Rabobank.

Omschrijf elkaar in vijf trefwoorden.
Danny: Ja maar, fanatiek, neus voor de bal, leider in het 
veld en een winnaarsmentaliteit.
Remco: Fanatiek, voetballend oplossen, beste van ons vier, 
goede linksback en niet tegen verlies kunnen.
Anton: Laconiek, talentvol, te weinig uit zijn capaciteiten 
gehaald, nooit koppen en een fantastisch schot.
Edwin: Winnaarsmentaliteit, harde werker, fantastische 
verdedigende middenvelder en onmisbaar binnen je elftal 
qua voetbal en vriend.

Uit welke spelers bestond jullie team?
Joost Brugmans, Mario Visser, Remon Verfuurden, Vincent 
Koldenhof, Frank Wanders, Sjoerd Dijkstra, René Oostinga, 
Walter Bouwman, Roger von Schukkmann, Joy Bouhuys, 
Jeroen Tacke, Niek Duyts en wij natuurlijk. 

Wie was jullie trainer en leider?
Fred Helblink, Bertus Nass.

Wie was de aanvoerder?
Anton Berentzen.

Wie was jullie topscorer?
Vincent Koldenhof.

in welke opstelling speelden jullie?
4-4-2.

Wat waren jullie posities in het veld?
Danny: Linkshalf en achter de spits.
Remco: Linksback en af en toe voorstopper.
Anton: Rechtshalf.
Edwin: Voorstopper. 

Wat waren jullie posities buiten het veld?
In het team kenden we elkaar al lang, vanaf de jeugd 
speelden we eigenlijk al samen. Het leukste was dat je met 
eigen jongens kampioen werd, ons ploegje uit de jeugd 
was weer compleet. Met een vriendenploeg iets 
bewerkstelligen was erg mooi. Er heerste een natuurlijke 
hiërarchie, iedereen kende zijn rol.

Waarom kozen jullie destijds voor Sc Westervoort?
Dat is natuurlijk een stukje opvoeding, AVW’66 was geen 
optie. Je ging naar Sc Westervoort, zo hoorde het gewoon. 
Remco en Edwin: Onze oudste broer voetbalde er dus je 
ging automatisch ook bij sportclub voetballen. Maar onze 

DAnnY kAmpschreur, remco groB, 
Anton Berentzen en eDwIn groB

IntervIew met spelers uIt het eerste teAm vAn 1999: 

1999: het één na laatste jaar waarop Feyenoord kampioen wordt. Pieter van den Hoogenband wint 
zes gouden medailles op het EK zwemmen. Harm Wiersma wordt Europees kampioen dammen. Na 
een restauratie van 22 jaar wordt leonardo Da Vinci’s meesterwerk “Het laatste Avondmaal” 
opnieuw tentoongesteld. 
En onze blauwwitte helden van het 1e elftal worden kampioen in de 5e klasse.
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vader was niet heel sportief, hij wist niet of er zand of lucht 
in de bal zat. 
Anton: Mijn vader heeft ook altijd bij sportclub 
gevoetbald. Daarom vind ik het ook zo leuk dat mijn 
kinderen ook bij sportclub voetballen.
Danny: Opvoeding, je ging naar sportclub daar was geen 
discussie over mogelijk. 

Wat waren jullie leeftijden toen jullie gingen 
 voetballen?
Vanaf 6 jaar mocht je beginnen, toen zijn wij ook gelijk 
begonnen.

Hoe lang hebben jullie in het eerste elftal 
gespeeld?
We waren allemaal 16 jaar toen we in het eerste kwamen. 
Danny heeft daar tot zijn 33e gespeeld, net als Anton. 
Remco is gestopt op zijn 31e, Edwin was 32 jaar.
Anton: Kootje Messing heeft destijds de gespeelde 
wedstrijden bijgehouden, ik geloof dat ik ongeveer 250 
wedstrijden voor het eerste elftal heb gevoetbald. Net als 
Remco. 

Wie was jullie sterspeler?
We hadden niet echt een sterspeler, we hadden een heel 
veelzijdig team. Ieder had zijn eigen kwaliteiten, die elkaar 
fantastisch aanvulden. Het was echt een team met een 
goede balans. Tegenstanders waren misschien wel het 
meeste met Vinny bezig, omdat hij heel makkelijk scoorde. 
Maar daardoor scoorden andere spelers weer makkelijker. 
Wie gedroeg zich altijd als de vedette van het team?
Die hadden we niet echt, Mario Visser als oudje 
relativeerde de boel. Er was wederzijds respect. 
Er was een mooie combinatie tussen een aantal creatieve 
voetballers, jongens met een sterke mentaliteit, technische 
en tactische spelers.
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Wat was jullie beste helft? 
Voor Anton de derde. We waren goed in alle drie. Maar de 
derde helft was altijd gezellig, de kantine zal altijd vol. We 
bleven vaak allemaal hangen, ook met de vrouwtjes erbij. 
De supporters bleven ook nog een biertje drinken, dus het 
was een gezellige, drukke periode.

Hoe was jullie mentaliteit (trainingsopkomst, 
inzet)?
We hadden een winnaarsmentaliteit. Degene met de 
hoogste trainingsopkomst kreeg aan het einde van seizoen 
altijd een beker van Kootje Messing. Dit hield hij allemaal 
bij. 

Wie waren jullie trouwe supporters?
We hadden altijd veel supporters, de tribune zat altijd goed 
vol. Er waren veel trouwe supporters, zoals Bernard van 
Beersum, Dien van Workum, Jan Jansen, Willy Messing, 
Gerard Klinkenberg, Kees Evers, Henk Raaijmakers.

Speler van het jaar?
Dit werd toentertijd nog gevierd bij Wieleman. Dat was zo 
ontzettend leuk, het was magistraal. De beker werd toen 
nog gevuld met Apfelkorn. Heel jammer dat dat er 
tegenwoordig niet meer is. 
We denken Mario Visser, maar het kan ook maar zo Walter 
Bouwman zijn.
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Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie 
 kampioenswedstrijd?
Ja, dat was in Pannerden tegen RKPSC. We wonnen met 
1-6, nadat we eerst 1-0 achter kwamen. Gelukkig stelden 
we vrij snel daarna orde op zaken. Eigenlijk wisten we al 
dat we kampioen zouden worden, we stonden al ver voor 
op de concurrentie. Dus zo spannend was de wedstrijd niet, 
al waren we wel in afwachting van Eendracht. De wedstrijd 
werd zelfs nog 5 minuutjes gestaakt, doordat Remco een 
opstootje had met de tegenstander.
17e min. 1-1: Roger van Schukkmann,
24e min. 1-2: Vincent Koldenhof,
28e min. 1-3: Danny Kampschreur,
49e min. 1-4: René Oostinga, 
84e min. 1-5: René Oostinga (strafschop),
86e min. 1-6: Danny Kampschreur.

Welke teamweekendjes hadden jullie?
We gingen altijd naar Winterberg of Willingen. Daar deden 
we “kopoefeningen”, ’s nachts om vier uur, matras op de 
trap, iedereen klote zat, naar beneden glijden en de rieten 
lamp koppen. Ook was er de zogenaamde 
“zwembadaffaire”, er zweefde een klein drolletje bij de 
sauna. Verder willen we ons hier niet over uitlaten. 
De teamweekendjes waren legendarisch, niet actief, veel 
kaarten, bier drinken, slap ouwehoeren en stappen. 

Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie 
 kampioensfeest?
Het was natuurlijk een mooie dag, met een feest in de 
kantine, een receptie en op de platte kar. Ook werd er nog 
een foto in de kantine gemaakt. Tijdens de receptie kregen 
we nog een bos bloemen, champagne, pils, bitterballen en 
een medaille. Het feest ging tot in de late uurtjes door. De 
dag erna hebben we op de club nog een biertje gedronken 
en daarna naar Lambiek. Daar is Bertus Nass nog in de 
struiken gevallen.

Wat zijn jullie mooiste herinneringen van dat 
 seizoen?
Dat je als vriendengroep iets mooi neer kon zetten. Toen de 
sponsor failliet ging, zakte het eerste team af naar de 5e 

klasse. Er waren veel jongens van buitenaf, die ook 
vergoedingen kregen. De sponsor ging toen weg en de 
jongens van buitenaf ook. We gingen dus weer spelen met 
eigen jongens en toen is dit ontstaan. De grootste 
overwinning was thuis, we wonnen toen 12-0 van Aerdt.

Met het weekendje weg gingen we naar een kroeg die de 
Lawine werd genoemd. Daar kwamen twee busjes 
aangereden met 8 of 9 hockeyvrouwtjes. Ze waren allemaal 
gekleed in het roze en werden de ‘Pink Lady’s’ genoemd. 
Het was zeer gezellig, zo gezellig dat we het verhaal niet 
meer precies kunnen navertellen. Een dag later kwamen er 
twee busjes met homo’s en fotomodellen aanrijden. 

Wat was het hoogtepunt en dieptepunt van het 
 seizoen?
Persoonlijk was voor Edwin het dieptepunt dat hij zijn been 
brak, hij miste hierdoor ook de kampioenswedstrijd. 
Het hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap met de 
eigen jongens van sportclub.
Het dieptepunt was bij de Plok, dit had met de trainer te 
maken. 

Wat was de grootste blunder van één van jullie 
(teamgenoten)?
Echt grote blunders hadden we niet echt, maar Vincent 
Koldenhof had nog wel eens moeite met de zomer- en 
wintertijd. 

Zijn al jullie oud-teamgenoten nog lid van onze 
mooie club?
Nee, niet allemaal. Sommige zijn nog wel steunend lid, 
trainingslid of spelend lid. 

Hebben jullie nog allemaal contact met elkaar?
Ja, met het merendeel wel. Driekwart van de ploeg ziet 
elkaar nog regelmatig. Een tijdje terug hebben we ook nog 
een 7 tegen 7 toernooi gespeeld met een aantal jongens.

Voetballen jullie nu nog steeds?
Af en toe een balletje trappen. Danny traint soms mee bij het 1e 
als ze daar te weinig hebben. De rest voetbalt niet vaak meer.



scwestervoort.nl 40



scwestervoort.nl  41

Wat doen jullie nu nog bij de club?
Danny: Ik ben assistent-trainer bij heren 1 en af en toe 
help ik een elftal door mee te spelen als ze tekort hebben.
Remco: Ik zit in het bestuur en ben daar de 
penningmeester.
Anton: Ik doe eigenlijk niks, mijn beide kinderen spelen 
ook bij Sc Westervoort dus ik ben wel vaak op de club te 
vinden om de kinderen te supporten. 
Edwin: Ik zit ook in het bestuur en houd me bezig met de 
technische zaken. 

Wat is er nu op de club veranderd ten opzichte van 
1999?
Er zijn veel dingen veranderd ten opzichte van toen. De 
echte liefde voor de club en de bijbehorende over mijn lijk 
mentaliteit is wat minder aanwezig. Er zijn ook minder 
supporters dan destijds. Wel is het positief dat de 
accommodatie verbeterd is, het complex ligt er mooi bij. 
Ook is de organisatie goed en hebben we als club relatief 
veel vrijwilligers. Tevens is de ontwikkeling van het 
damesvoetbal een positief punt evenals het G-voetbal voor 
de jeugd en de senioren.

Wat is er nu bij het vlaggenschip veranderd ten 
opzichte van 1999?
Er is minder binding, vroeger was het echt een eer om in 
het eerste te spelen. Dat is nu niet meer zo sterk aanwezig.

Willen jullie tot slot nog wat kwijt?
Ja, we kijken met een positief gevoel terug op dat jaar en 
op de overige jaren bij Sc Westervoort. Je sociale leven in 
Westervoort is grotendeels gevormd door Sc Westervoort. 
En voorafgaand aan de training was het rondootje altijd 
leuk. 

Door: Aafke en laura

worD sponsor
vAn Deze 

mooIe cluB!
voor InFormAtIe kIjk op

www.scwestervoort.nl/BAsn
neem contAct op met 

contAct@BAsnwestervoort.nl



scwestervoort.nl 42

Kunnen jullie je kort voorstellen?
isabel: Ik ben 30 jaar. Verkering met Edwin Huuskes. En 
sinds 19 februari 2017 trotse ouders van onze zoon Max. 
Werkzaam bij RIBW in Wageningen.
Tanja: Ik ben 38 jaar. Verkering met Danny Kampscheur. 
Twee kinderen: Noah van 8 en Levi van 5. Werkzaam bij de 
politie in Zwolle. 

Omschrijf elkaar in vijf trefwoorden.
isabel: Spontaan, sportief, goede spits, kan goed 
afwerken, goede moeder.
Tanja: Vrolijk, bang voor spinnen, sluitpost, attent, lieve 
moeder.

Uit welke spelers bestond jullie team?
Naomi Toussaint, Laura Matser, Jorinde van Broekhoven, 
Veronique Geurds, Tessa Dijs, Margit de Wilde, Linn 
Pennings, Anne Matser, Aafke Kemper, Kelsey Limburg, 
Roxanne Knoef, Marieke de Groot, Kimberly Hengelman, 
Iris de Groot, Geertje Wessels, Yvet Jansen, Marcia Dahm 
en wij zelf natuurlijk.

Wie was jullie trainer en leider?
Albert van der Wal, Jacques Kleingeld en Gerda Dahm.

Wie was de aanvoerder?
Tanja Dahm.

Wie was jullie topscorer?
Naomi Toussaint.

in welke opstelling speelden jullie?
4-4-2

Wat waren jullie posities in het veld?
isabel: Keepster, maar ik was helaas zwaar geblesseerd.
Tanja: Linksvoor.

Wat waren jullie posities buiten het veld?
isabel: Rechtsvoor aan de zijlijn.
Tanja: Linksachter aan de bar.

Waarom kozen jullie destijds voor Sc Westervoort?
isabel: Mijn ouders bepaalden dat, maar daar was ik 
natuurlijk heel blij mee. Nogmaals bedankt voor deze 
mooie keuze, papa en mama!
Tanja: Van huis uit was dat gewoon zo. Bij AVW’66 
hadden ze ook geen damesteams.

Wat waren jullie leeftijden toen jullie gingen 
 voetballen?
isabel: Ik was 7 jaar oud.
Tanja: Ik was 12 jaar oud.

Hoe lang hebben jullie in het eerste elftal 
gespeeld?
isabel: Vanaf de E deed ik al mee met de dames, toen ik 
16 was, ging ik naar de dames. Daar speel ik nu nog 
steeds.
Tanja: Eerst van mijn 12e tot mijn 15e, toen werd het 
opgeheven wegens een tekort aan speelsters. Op mijn 17e 
begon ik weer tot mijn 32e. En vorig jaar ben ik op mijn 
37e weer gestart.

IsABel vAn BurIk en tAnjA DAhm
IntervIew met 2 speelsters uIt het kAmpIoensteAm vAn 2011: 

2011: De Rotterdammers nemen afscheid van voetballegende Coen Moulijn, de Nederlandse 
Spoorwegen krijgen een recordboete van 2 miljoen euro, Osama bin laden, de leider van de 
islamitische terreurorganisatie Al Qaida, wordt gedood, AFC Ajax wint in de Amsterdam ArenA met 
3-1 van FC Twente, waardoor het voor de 30ste maal de landstitel behaalt en onze blauwwitte 
heldinnen van Dames 1 worden kampioen in de 3e klasse.
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Wie was jullie sterspeelster?
isabel: Tanja Dahm.
Tanja: Naomi Toussaint. 
Het was ook de combinatie, we waren goed op in elkaar 
ingespeeld. Het was echt een team. 

Wie gedroeg zich altijd als de vedette van het 
team?
Geertje Wessels. 

Wat was jullie beste helft? 
De tweede helft, op conditie versloegen we vaak de 
tegenstander.

Hoe was jullie mentaliteit (trainingsopkomst, 
inzet)?
We hadden een winnaarsmentaliteit en we waren een 
hecht team. Er was een goede opkomst, voor zover we ons 
dat nog kunnen heugen.

12-02-2011

Dames 1 van Sportclub 
blijft aan kop na nieuwe 
overwinning

Op het programma de nummer 1 tegen de 
nummer 2 zou dus een fraaie westrijd moeten 
worden en dat werd het zeer zeker. Een  
FC Trias dat zeer goed uit de startblokken 
kwam en in deze wedstrijd op voorsprong zou 
komen 0-1. Maar gaande de wedstrijd kwamen 
de dames beter in het spel. Met in de eerste 
helft een van de mooiste doelpunten in deze 
wedstrijd en die kwam op naam van Tanja 
Dahm die de bal vanaf de zijkant in de 
bovenhoek krulde. De ruststand was 4-2 direct 
na rust was het Trias dat scoorde en de 
spanning terug bracht 4-3. Maar de dames van 
Sportclub liepen uit naar 6-3 een verdiende 
overwinning en nog steeds koploper in deze 
klasse.
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Wie waren jullie trouwe supporters?
isabel: Mijn ouders kwamen, en komen nog steeds elke 
week kijken.
Tanja: Van ons gezin kwam Noah altijd kijken, door weer 
en wind.
Er kwamen vooral altijd veel ouders kijken. Veel supporters 
hadden we eigenlijk verder niet.

Speelster van het jaar?
Laura Matser.

Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie 
 kampioenswedstrijd?
We werden eigenlijk kampioen zonder zelf te spelen. 
SDOUC uit Ulft was onze concurrent, maar zij verloren toen 
wij al gespeeld hadden. Die week erop speelden we thuis 
tegen FC Trias, daar hadden we alle festiviteiten geregeld, 
zoals de platte kar en het feest in de kantine.

Welke teamweekendjes hadden jullie?
Elk jaar gingen we ergens anders heen: Noordwijk, 
Gramsbergen, Valkenburg, Renkum en vele andere 
bestemmingen. Het waren legendarische weekendjes, met 
veel drank en gezelligheid. 

Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie 
 kampioensfeest?
Tanja helaas niet, zij weet hier niets meer vanaf… 
Isabel kan nog vertellen dat ze in één keer weer kon lopen 
zonder krukken. Na de wedstrijd gingen we op de platte 
kar en daarna naar de kantine. Tot slot gingen we uit eten 
bij Hollywood, waar Tanja maar bleef roepen om een pizza 
Westervoort, tot ergernis van de serveerster. Het was ook 
het afscheidsfeestje van Tanja, die na die wedstrijd stopte.
Ook wonnen we een georganiseerd feest van radio 538. 
We kregen eerst een ontbijt bij Wieleman, daarna gingen 
we met de Vitesse bus naar Sportclub. Daar aangekomen 
kregen we een feest met een DJ van 538 wat tot in de late 
uurtjes doorging.

Wat zijn jullie mooiste herinneringen van dat 
 seizoen?
isabel: Natuurlijk het kampioenschap met het 
bijbehorende feestje.
Tanja: We moesten de wedstrijd tegen FC Trias, die moest 
gewonnen worden. Uiteindelijk wonnen we die wedstrijd 
en toen was het wel duidelijk dat we kampioen zouden 
worden. 

Wat was het hoogtepunt en dieptepunt van het 
 seizoen?
isabel: Dieptepunt was mijn blessure, aan mijn voorste 
kruisband. Hoogtepunt was het kampioenschap.
Tanja: Het was jammer dat er veel dames stopten, het 
leuke was uiteraard het kampioenschap wat tegelijkertijd 
mijn afscheidswedstrijd was.

Wat was de grootste blunder van één van jullie 
(teamgenoten)?
Iris de Groot die over haar eigen benen struikelde.

liemers lantaren

Westervoortse dames 
populairste 
amateurvoetbalkampioen
Woensdag 6 Juli 2011

WESTERVOORT - Rexona en KNVB eren 
zaterdag 9 juli amateurvoetbalvereniging 
Westervoort Vrouwen 1 (provincie 
Gelderland) met een groots kampioensfeest.

Amateurvoetbalvereniging Westervoort 
Vrouwen 1 viert aankomend weekend feest. Zij 
worden dan met een kampioensfeest geëerd als 
de populairste amateurvoetbalkampioen van 
Nederland 2010/’11. Onder toeziend oog van 
vrijwilligers, fans, familie en vrienden worden 
zij officieel gehuldigd door Elrie Bakker, 
bestuurslid Amateurvoetbal KNVB. Na de 
huldiging kunnen de kampioenen samen met 
hun achterban genieten van een optreden van de 
Radio 538-deejays.
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Omroep Gelderland

Grootse huldiging voor 
vrouwen 1 westervoort

DOETINCHEM - De Vrouwen 1 van 
voetbalclub Westervoort zijn zaterdag met 
een groot feest geëerd als populairste 
amateurvoetbalkampioen van Nederland 
2010/'11.

Het team had de online verkiezing 'Kampioenen 
worden echte kampioenen' van de KNVB 
gewonnen dankzij de steun van 1950 fans.
Als resultaat werd er groots kampioensfeest 
georganiseerd compleet met vipbus, offciële 
huldiging en een optreden van Radio538-dj's.

Zijn al jullie oud-teamgenoten nog lid van onze 
mooie club?
Nee, niet allemaal. Er speelt nog wel een deel bij de dames, 
anderen zijn gestopt.

Hebben jullie nog allemaal contact met elkaar?
Ja, met het merendeel wel. Driekwart van de ploeg ziet 
elkaar nog regelmatig. Met een deel voetballen we dus ook 
nog samen. Van anderen zie je nog wel eens wat voorbij 
komen op social media of die kom je tegen op de kermis.

Voetballen jullie nu nog steeds?
isabel: Ik ga aankomend seizoen weer proberen te keepen 
na mijn zwangerschap.
Tanja: Ik doe een poging. 

Wat doen jullie nu nog bij de club?
isabel: Voetballen, JAC, kantinedienst en 
toernooicommissie. 
Tanja: Voetballen, teammanager van de JO9-1 (na de 
zomer JO-10), supporter van de kinderen, jubileum-
commissie en organisatie van de X-mas bingo. Wat is er nu op de club veranderd ten opzichte van 

2011?
Mooiere kantine gekregen, de groei van dames- en 
meisjesvoetbal en de bijbehorende samenwerking met 
AVW’66. Meer activiteiten voor senioren. 

Wat is er nu bij het damesteam veranderd ten 
opzichte van 2011?
De gemiddelde leeftijd ligt hoger, maar het is wel 
laagdrempeliger met de trainingsopkomst. Mensen zeggen 
sneller af. Het fanatisme is anders, soms worden prioriteiten 
ergens anders gelegd. 

Willen jullie tot slot nog wat kwijt?
isabel: Ik ben blij dat het nog steeds een leuk, gezellig 
team is. We zijn meer dan een team, we gaan ook veel 
buiten het voetbal met elkaar om en daar ben ik zeker trots 
op!
Tanja: Ik vind het heel leuk dat jullie dit doen, de rekening 
voor het pils en de chips volgt spoedig. Ik hoop dat 
Sportclub nog lang een damesteam mag blijven behouden.

Door: Aafke en laura
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De van oorsprong Ernummer Ronald Schoonbeek 
kwam begin jaren 80 in Westervoort te wonen 
naast Bennie Jansen, de helaas veel te vroeg 
gestorven oud-voetballer van Sportclub 
Westervoort. Toen zijn zoon Frank werd geboren 
hing (rooie) Bennie dezelfde dag nog een 
vaantje van Sportclub Westervoort aan de wieg. 
Op dat moment stond Ronald letterlijk aan de 
wieg van zijn Sportclub Westervoort-gevoel.

Zoals het een echte Westervoorter betaamt, ging Frank 
voetballen bij de blauwwitten. Ronald was regelmatig als 
toeschouwer te vinden bij de training, en dat bleef niet 
onopgemerkt. Het duurde dan ook niet lang voordat hij 
werd gevraagd trainer te worden. Samen met Toon Smink 
ging hij aan de slag bij de E6. Toen later zijn andere zoon, 
Jordy, ook ging voetballen werd er afgewisseld. Het ene 
seizoen als trainer of leider bij Frank, en het andere seizoen 
bij Jordy.

Sindsdien is Ronald niet meer weg te denken als vrijwilliger. 
Naast het begeleiden van teams is hij actief geweest in de 
jeugdcommissie, jeugd activiteiten commissie (JAC) en 
Ballenvanger commissie. Hij zet zich nog steeds in voor de 
websitecommissie, communicatiecommissie en als 
coördinator van de zaterdagdienst.

Eén van de mooiste herinneringen heeft Ronald aan het 
Wim Stevenstoernooi in 2008, en dan vooral de wedstrijd 
tussen oud-Westervoort tegen oud-Oranje. Links op de foto 
staat Gerrie Mühren, die zijn hoogtijdagen beleefde aan 
het begin van de jaren 70. Met Ajax won hij drie keer de 
Europacup I, twee keer de UEFA Super Cup en de 
wereldbeker. In dezelfde periode werd hij drie keer 
landskampioen en drie keer bekerwinnaar. Rechts op de 
foto staat onze huidige voorzitter John Kemper, die oud-
Westervoort aanvoerde. Het aantal toeschouwers van die 
dag was vergelijkbaar met die van een 
kampioenschapwedstrijd van het eerste elftal. De gezellige 
sfeer en het zomerse weer maakten deze dag onvergetelijk.

Een andere gebeurtenis die Ronald bij is gebleven gaat 
over Wilbert Beerling. Of eigenlijk zijn vader. Wilbert 
(staand als derde vanaf rechts) maakte in het seizoen 
‘96/’97 deel uit van de D4. Hij werd door zijn omgeving 
vaak “boertje” genoemd. Hierop kwam zijn vader eens met 
een aanhangwagen naar het sportpark gereden. En op die 
aanhangwagen stond een koe! Het hele team met ouders 
lag in een deuk. “Kijk jongens, dit is nu een koe”, gaf 
Wilbert aan.

een nIeuwe legenDe:  
ronAlD schoonBeek
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Iemand anders die in het geheugen van Ronald staat 
gegrift is José Meijer, die helaas niet meer onder ons is. 
José maakte deel uit van de jeugdcommissie en was, samen 
met Annelies Kampschreur, één van de grondleggers van de 
zaterdag- en zondagdienst zoals we die nu kennen. Een 
vrijwilligster die zich decennialang voor de club heeft 
ingezet. Er verschijnt een grijns op zijn gezicht als Ronald 
vertelt dat José de bezoekers van het sportpark op zaterdag 
met een biertje in de hand ontving.

Ook noemt Ronald de speurtocht voor de D-tjes tijdens het 
Kick-off weekend. Vanuit Westervoort naar de hutjes van de 
padvinders aan de Apeldoornseweg. De hutten stonken 
nog naar bier en het kampvuur was zo hoog dat de 
brandweer polshoogte kwam nemen. Op zondag weer 
vroeg terug want er stonden voetbalspelletjes op het 
programma. “Een paar ratjes van de zaterdag lagen op 
zondag te slapen onder de tafel in de commissiekamer.”
Initiatiefnemer was in die jaren René Rothuizen, een 
geweldige kerel. Hij was toen nog vrijgezel en had dus alle 
tijd voor zijn teams en Sportclub (o.a. coördinator en JAC). 
Een lopende Red Bull, iedereen aan het motiveren en de 
beste trainer die Ronald heeft meegemaakt, want het gaat 
niet alleen om coachen en trainen! Niet alle ouders waren 
het met hem eens… drie keer trainen, eten op de club voor 
de wedstrijd en ga zo maar door.

Een enorme drukke maar mooie tijd was volgens Ronald de 
periode in de jeugdcommissie, samen met Marco Hensen 
en Natasja Bouwman. “Ongelofelijk wat een werk om alles 
op de rails te houden, maar door de perfecte 
samenwerking met het team was het heel erg leuk en 
kwamen de treintjes op tijd op het station”, aldus Ronald. 
“De NS zou jaloers zijn geweest!” Triest was het veel te 
vroeg wegvallen (overlijden) van de oer-clubman, Ton 
Koenen. We waren nog niet eens echt begonnen…

Een mooi moment was ook het seizoen dat drie C-teams, 
tegen de zin van Ronald in, als afsluiter zonder 
voetbalactiviteit naar het attractiepark Duinrell gingen. Een 
weekend met de oude legertentjes op het park. Vervoer in 
een bus en eten/drinken in de Volkswagenbus van Ron van 
Burik. Kees Jansen, René Rothuizen, Marianne Mongula en 
Marjorie Thijssen waren er ook bij. Het werd een 
onvergetelijk weekend!
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Volgens de buurman van Ronald, de heer Denie, huisarts in 
ruste, heeft Sportclub iets moois overgehouden aan het feit 
dat de hockeyclub, voordat zij een eigen terrein in Duiven 
kregen, gebruik maakte van de accommodatie van 
Sportclub Westervoort. Namelijk het familietoernooi!

Volgens Ronald hebben veel (oud-)leden nog waardevolle 
spullen voor de club liggen. Denk aan foto’s, shirtjes, 
krantenartikelen, enzovoorts. Wat zou het geweldig zijn als 
deze toonbaar worden op de historische site. Ook 
ontbreken op de site veel namen, jaartallen of andere 
wetenswaardigheden. Dus mensen, draag een steentje bij 
om dit voor het nageslacht te bewaren en neem contact op 
met de webredactie. 
www.scwestervoort.nl/historie 

Door: Ronald en Joris
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De stIlle krAcht vertrekt 
(mAAr nog nIet helemAAl…)

Voor velen is Hanny een bekend gezicht, maar de nieuwe 
leden zullen hem niet herkennen: al vele jaren verzorgt 
Hanny de ledenadministratie en het wedstrijdsecretariaat 
vanuit zijn huidige woonplaats Blaricum. Iedere week 
regelt hij de indeling van de velden en de kleedkamers, 
zodat er in het weekend gevoetbald kan worden. 
Daarnaast verzorgt Hanny de aan- en afmeldingen van 
onze vereniging. Ondanks zijn verhuizing naar het midden 
van het land in 2013 heeft hij zijn vrijwilligerstaken 
voortgezet.

Hanny kent als lid een lange geschiedenis binnen onze 
club. Gestart als jonge pupil begon Hanny zijn carrière in 
1963 als voetballer bij Sportclub. Daarnaast is hij (onder 
andere) lid geweest van de jeugdcommissie, hoofdbestuur, 
technische commissie, scheidsrechterscommissie en 
zaterdagcommissie. Het erelidmaatschap in 2007 was dan 
ook een logisch gevolg van zijn tomeloze inzet. Beroemd is 
ook zijn rol als trainer: als een elftal dan al kampioen werd, 
dan was zijn gevleugelde uitdrukking dat het elftal dan 
vast te laag was ingedeeld.

Hanny is ooit gevraagd naar de bijzondere gebeurtenissen 
en memorabele momenten in zijn carrière bij Sportclub. 
Hierbij kan hij putten uit een periode van meer dan 20 jaar 
als vrijwilliger die organisatorisch actief is geweest. Denk 
hierbij aan het bezoek van het Nigeriaans elftal aan ons 
sportcomplex, het terugbrengen van de selectiejeugd-
elftallen naar de 1e en hoofdklasse, het behalen van de 
uitverkiezing tot “Sportvrijwilliger van het jaar 1997 / 1998” 
en de aanleg van het kunstgrasveld. Daarnaast heeft Hanny 
het nog meegemaakt dat het 500e lid werd ingeschreven 
bij Sportclub, waar we tegenwoordig 769 leden tellen.
Op voetbalgebied heeft Hanny een geweldig jaar achter de 
rug! Net als vele andere Feyenoord fans heeft hij dan toch 
maar weer mooi een kampioenschap mogen vieren.
Nu heeft Hanny aangegeven te gaan stoppen met het 
wedstrijdsecretariaat, waar hij de ledenadministratie dit 
jaar zal overdragen in verband met de overgang naar 
Sportlink. Na heel veel jaren stopt hij met zijn 
werkzaamheden en dat zal een heel gemis worden. 

Rest ons maar één ding: Hanny, ongelofelijk 
bedankt voor alles!

Na heel veel jaren heeft Hanny de Ruyter de 
Wildt besloten zijn werkzaamheden voor  
SC Westervoort voor het grootste deel neer te 
leggen. 
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progrAmmA 80-jArIg juBIleum 
sc westervoort
BAsn BB FreestYle event
De terreinen van Sportclub Westervoort worden op 
zaterdag 19 augustus omgetoverd tot een voetbalparadijs 
voor de jeugd. Met 2 boardingvelden, 5 opblaasbare 
attracties en freestyle voetballers verwacht de 
jubileumcommissie een geweldig voetbalevenement te 
organiseren. Dankzij de BASN worden alle jeugdspelers van 
SC Westervoort in de gelegenheid gesteld een prachtige 
dag en voetbalshow te ervaren.

Vanaf 10:00 uur is er voor de JO7 tot en met de 
JO13 een programma. De middag is voor de jeugd 
vanaf de JO14. 

Voor iedere deelnemer is er een aandenken aan deze dag. 
Schrijf je in en kom 19 augustus naar Sportpark 
Naederhuyse!

BAck to the eIghtIes
Hoe toepasselijk kan het zijn. Zaterdagavond is er een 
feest voor alle leden van SC Westervoort. 
BackRowXL zal zorgen voor een spetterende avond, 
waarmee we het 80-jarig jubileum afsluiten.

onthullIng vAn De  
wAll oF FAme 
Eindelijk komt hij er dan! Met het 80-jarig bestaan 
wordt er een veel gehoorde wens vervuld: de 
onthulling van de Wall of Fame. Alle ereleden die 
iets voor onze vereniging betekend hebben krijgen 
een prominente plek in ons clubhuis.

puB QuIz
Wij zijn op zoek naar jullie! Schrijf je in met jouw 
team van 5 of 6 voetbalspecialisten en Sportclub 
Westervoort kenners. In een uitdagende quiz wordt 
jullie kennis op de proef gesteld om uiteindelijk te 
strijden voor de titel “SC Westervoort Pub 
Kampioenen 2017”. Natuurlijk zorgt de 
jubileumcommissie voor mooie prijzen en zal er voor 
de inwendige mens gezorgd worden. De presentatie 
is in handen van een zeer ervaren pub quiz 
presentator. Deze avond zal bol staan van de 
spanning, maar er wordt natuurlijk ook gedacht aan 
een humoristische noot!
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vrijdag 18 augustus 2017

Tijdstip Omschrijving

19:30 uur Officiële opening jubileum met de onthulling van de “Wall of Fame” 
en de tentoonstelling “80 jaar SC Westervoort

De tentoonstelling “80 jaar Westervoort” is gedurende vrijdagavond en 
zaterdag te bezichtigen in de kleedkamers. Verder zal er op de schermen een 
doorlopende presentatie van het fotoarchief getoond worden.
20:00 uur Huldiging ereleden door het bestuur

20:00 uur Huldiging ereleden door het bestuur

20:30 uur SC Westervoort Pub Quiz

Hoe ver reikt jouw voetbalkennis? En ben je dan ook nog een  
kenner van Sportclub Westervoort? We hebben ruimte voor  
20 teams van 5 tot 6 deelnemers per team. Schrijf je snel in via 
jubileum@scwestervoort.nl

24:00 uur Dagsluiting

zaterdag 19 augustus 2017

Tijdstip Omschrijving

10:00 uur BASN BB Freestyle event voor de jeugd met onder andere 
voetbalattracties en een freestyle voetbalshow.

De jeugd wordt verdeeld over 2 delen. JO07 tot en met JO13 hebben een 
ochtendprogramma, de JO14 tot en met de JO19 een middagprogramma.
Voor de jongste deelnemers staat er “voetbalfun” op het programma.  
’s Middags is er de “Straatvoetbal on Tour” voor de jeugd vanaf de JO14.

Deze feestdag voor de jeugd wordt mogelijk gemaakt door de BASN.

16:00 uur Sluiting dagprogramma

20:30 uur “Back to the Eighties”

Feestavond met medewerking van de band “BackRowXL”, een fantastische 
coverband.

24:00 uur Dagsluiting
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80
Daar ging ik dan als 5 jarig jongetje. in de Opel 
Kadett, samen met mijn vader en broer, op naar 
Sportpark Naederhuyse. Met een veel te grote 
tas en schoenen en constant de duim in de mond 
mocht ik voor het eerst meetrainen met de 
F-pupillen.

I
n de grote kleedkamer zaten jongens als Jeroentje 
Klomp, Dennis Teunissen en Rinke Wieggers. Wat een 
talenten, en wat een eer dat ik al een keertje mee 
mocht doen om te proeven van het voetbalwereldje. 

Er hing een goede sfeer, het was een warm onthaal, kortom 
een mooie ervaring! Mijn leven als spelend lid van de 
plaatselijke SC was begonnen. 

Het seizoen daarna kwam ik al direct in de F1 terecht. Bart 
de Wijs, Jorne Wieggers, Ivo Klinkenberg en Arend Hulshoff 
Pol werden gezien als de jongens die Westervoort na jaren 
weer naar een hoog niveau moesten tillen. Onder de 
bezielende maar vooral sympathieke leiding van Wim 
Stevens en Simone Kemper is dit ook aardig gelukt. We 
verloren onze eerste wedstrijd maar met 2-1 maar wel van 
het grote Vitesse 1892. 

We werden groter, de schoenen gingen steeds beter zitten 
en het duimen werd minder. 
Het was aan Frans Putman de grote eer om een vervolg te 
geven aan de ontwikkeling die we al gemaakt hadden. 
Voetbal werd een beetje ons leven! Zaterdag was de 
mooiste dag van de week. We kwamen overal, hadden een 
leuk team en waren jong en fris. Als hele kleine kereltjes de 
trap op bij VVO, met 10 jochies onder één douche bij Wivos 
en altijd als één team naar huis toe om in de kantine bij 
Tiny een zakje snoep te halen met een colaatje. 

Ik werd langzaam gebombardeerd tot spits en daar was ik 
enorm trots op!! Robbie Scheerder nam een gok en dat 
pakte goed uit. We wonnen met 11-0 van Marhaba en ik 
scoorde vier keer! Twee jaar lang trainde Rob de D1…., ik 
geloof dat hij per seizoen wel 241 zakjes Fishermans 
Friends at, of dat nou een tik van hem was of de zenuwen 

dat weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet. 
Maar goed dat maakt ook niks uit, we hadden mooie jaren. 

De stap van de D1 naar de C1 bleek een hele grote te zijn. 
Helaas vielen er wat jongens af en werd er een totaal 
nieuw team geformeerd door de succestrainers Herman 
Geurts en Freek Nomden. Omdat je helaas niet met 44 
jongens in de C1 kon spelen, moesten er keuzes gemaakt 
worden. Aangezien ik persé in de C1 wilde spelen, deed ik 
er alles aan om dit voor elkaar te krijgen. Ik ging niet 
harder trainen, maar ging gewoon in de zomervakantie 3 
keer per week bij Herman op visite zodat hij gek van mij 
werd en hij “niet meer om mij heen kon” .
Ik werd de vaste linksbuiten! Ik spreek denk ik niet voor 
mijzelf wanneer ik zeg dat het echt het allermooiste 
seizoen was wat we in onze jeugd hebben meegemaakt, 
zonder daarbij anderen te kort te doen. We werden tweede 
in de hoofdklasse! 
Het was een prachtige zaterdag, het zonnetje stond hoog 
aan de hemel, we speelden tegen de toenmalige nummer 
3, Arnhemia uit Arnhem. We waren zo scherp als een mes, 
gebrand om te winnen en dat zag je in alles terug. Binnen 
30 minuten stonden we met 6-0 voor. Rolf Oostinga en 
Gerrit Goossens keken hun ogen uit. Het was totaalvoetbal. 
Voorzetten van Jeroen van Looijengoed werden feilloos 
ingekopt door Joy Bouhuys, Danny Kampschreur stiftte over 
de keeper op een pass van Frank Wanders, Freek Witjes schoot 
van 25 meter de bal strak in de bovenhoek…..het ging maar 
door en door. We waren niet te stoppen. Met recht één van de 
mooiste wedstrijden in mijn zeer bescheiden carrière! 

Peter Abbink, wat heeft hij het goed gedaan! We werden 
pubers en gingen ons een beetje afzetten tegen alles en 
iedereen om ons heen, want dat hoort gewoon bij het 
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puber zijn. Al waren we niet de meest moeilijke jongens, 
toch had “Pietje” de handen vol aan ons. Dat hij het 
zolang vol heeft gehouden verdient een compliment. We 
hadden het leuk maar het voetbal kwam niet meer op de 
eerste plaats en probeer daar als trainer maar eens de 
hand in te houden. Ondanks dit feit hebben we het 
voetballend niet slecht gedaan en waren we twee jaar lang 
een stabiele middenmoter. 

De laatste jaren van onze jeugd werden we gecoacht door 
Rob Engelberts. Wat een innemende en integere man zeg! 
We werden meer en meer volwassen. We waardeerden het 
leven en de mensen om ons heen. In die periode werden 
we allemaal ook geconfronteerd met de verschrikkelijk 
zware dingen die het leven met zich mee kan nemen. Om 
ons heen gingen “zomaar” mensen dood en werden 
mensen ook “zomaar” ineens heel erg ziek, iets waar we 
de jaren daarvoor eigenlijk nooit over spraken, werd deel 
van ons leven…! De perfecte man die deze uitgepuberde 
generatie hierin het beste kon begeleiden was toevallig ook 
onze trainer, alsof het zo moest zijn…………Rob bedankt.

Al met al hebben we een hele mooie jeugd mogen 
genieten bij Sportclub Westervoort. Er is één man die ik 
nog niet genoemd hebt maar die zeker naar voren gehaald 
moet worden. 
In mijn tien jaren als spelend jeugdlid is hij denk ik wel 11 
jaar onze leider geweest. De vlaggende taxichauffeur uit 
Ernem, Cur Hendriks! 

Ja, en dan ga je drinken, veel eten, laat naar bed en groei 
je de voetbalbroek uit! Wat waren de wedstrijden soms 
zwaar in het derde zeg! Echt niet omdat het niveau zo 
hoog was, maar gewoon omdat de “andere”dingen in het 
leven zo belangrijk waren. 
De wedstrijden werden in mijn beleving ook grimmiger! Als 
ik z’n naam noem krijgen we allemaal de rillingen weer 
over onze rug….: Jopie!! Hij schopte, spuugde en sloeg op 
alles wat bewoog! Koen de Wijs werd door hem 
gebombardeerd tot de “tochtstrip” van het jaar. 
Wat was ik blij dat we in de uitwedstrijd gewoon met 8-0 

verloren…, lekker rustig geen gezeik, nul punten maar wel 
heelhuids thuis. 
Ik besloot om toch weer hoger te gaan voetballen en kwam 
in het achtste elftal terecht. 
Daarin had ik het geluk om met 6 van mijn schoonvaders 
te voetballen! Ik leerde van Hans van Workum hoe je 
vrouwen moest versieren, van Hagen hoe je binnen  
20 minuten in Biddinghuizen kon komen, van Dikke Theet 
hoe je 54 keer per seizoen moest scoren, van Rob van 
Bommel en John Kemper hoe je door moest gaan tot het 
bittere eind en van Wout Hermsen hoe je een “echte 
leider” moest zijn……helaas leerde ik ook weer inzien dat 
het leven zo betrekkelijk is:
”Voor Altijd Vrienden” maakte de zwartste zaterdag van 
hun leven mee……..”Stone” ik zal je nooit vergeten!!

Veel van wat in dit verhaal te lezen is, komt jullie bekend 
voor. Ik schreef deze column namelijk 5 jaar geleden al, 
toen Sportclub Westervoort 75 jaar bestond. Dit jaar maken 
we ons op voor het 80-jarig jubileum. In 2012 was mijn rol 
niet meer zo actief als al die jaren daarvoor. Nu, anno 2017 
zijn we weer helemaal terug. Heerlijk om weer twee keer in 
de week naar de blauwwitten te gaan. Mees geniet van de 
sfeer, de leiding, zijn vriendjes, gewoon van alles. Ik 
verwacht dat hij blijft voetballen, wellicht is er in de 
toekomst dan weer een rol voor mij weggelegd, misschien 
als coach, trainer of net als Cur, als grensrechter. 
Ik zou namelijk zo graag elke zaterdagmorgen tot en met 
zondagavond in het zwarte trainingspak over de club willen 
lopen. 

Aan iedereen die Sportclub Westervoort een warm hart toe 
draagt: van harte gefeliciteerd met het 80-jarig bestaan. 
Mocht het jubileum dit jaar gevierd worden met een 
wedstrijdje FC Twente en een bezoek aan “De Waarbeek”, 
ik ben erbij. 

Fijne vakantie allemaal.

Groeten
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Oplossing humorfoto: Ronald Siebenheller

Melis
Smit
Miedema
Bakker
Martens
Spitse
Griffioen
Ven
Stevens

Noom
Bito
Wissink
Erp
Koster
Geurts
Hoogendijk
Glotzbach
Pauw

Derks
lingen
Buter
Dokter
Kat
Groot
Jonker
Ede
ijs 

wIn een 

cADeAuBon

vAn € 10

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 september 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:
Zoek de verschillende bondscoaches

De winnaar is deze keer: 
Tijn Hetterscheit

wie is dit?



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
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  sponsors

A.K. Print
Aerofil Zonwering B.V.
Aannemingsbedrijf Poppinghaus
Autoglasteam Westervoort
Balans letselschade

Koenen, nu ook op Kronenburg
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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

80 jaar / 1937-2017

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning




