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colofon redactioneel

Sportpark “Naederhuyse” 

 Brouwerslaan 7

6931 AC  Westervoort,  

Tel. (026) 3118876

ReDACTie-ADReS

Jan Koers

Waemelslant 160,  

6931 HR Westervoort

tel. (026) 3113259,  

ballenvanger@scwestervoort.nl

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan na viering van het 80-jarig jubileum  

(18 en 19 augustus) en de georganiseerde voorsteldag (10 september). Aan beide 

evenementen wordt in deze Ballenvanger aandacht besteed. 

De foto´s voor middenposter (Dames 1) en voorzijde van de ballenvanger 

(Westervoort Cup) zijn wederom gemaakt door onze clubfotograaf Arjen Biere, die 

ook op de voorsteldag de teamfoto´s en individuele foto´s van de aanwezige 

jeugd heeft verzorgd.

in de redactieraad zijn er ook weer mutaties. Gert Zwilling en Geurt van der Meij 

stoppen helaas met hun werk voor de redactie. Vanaf deze plek alvast veel dank 

aan beiden voor hun vele bijdragen aan het clubblad.

Uiteraard laten we beiden niet zomaar vertrekken en worden ze t.z.t. nog door de 

redactie in het zonnetje gezet.

Gelukkig hebben we alweer vervangers voor beide scheidende redactieleden aan 

ons weten te binden. Kelsey Limburg en Tim Koenen komen onze gelederen 

versterken. De redactie wenst hen vanaf deze plaats alvast veel succes.

Tevens aan alle sportclubleden een sportief en vooral gezond seizoen toegewenst. 

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

w
e hebben dankzij de jubileumcommissie 
en vele andere vrijwilligers een prachtig 
jubileumfeest gehad met activiteiten als 
een historische tentoonstelling, een 

feestavond en een dag voor de jeugd met allerlei 
voetbalspellen. Daarnaast was er natuurlijk de pubquiz 
die door een groot aantal mensen bezocht is. En 
hoewel het niet de bedoeling was er een spel op leven 
en dood van te maken, ontstond er op een gegeven 
moment toch bij veel teams de drang om te winnen. 
Leuk dat mensen van zichzelf zeggen dat het niet om 
het winnen gaat, maar dat verliezen nu toch ook weer 
niet de bedoeling is!
Na het jubileumfeest was het de week erna weer 
tijd voor Westervoort in Beweging met traditioneel 
de braderie (of Zomerfair zoals het officieel 
heet) als openingsfestijn. Daar stonden 
voor het eerst in de geschiedenis de 
kramen van Sportclub en AVW ’66 
gebroederlijk of eigenlijk meer 
gezusterlijk naast elkaar. Want 
het waren vooral de dames en 
de meiden van die twee 
clubs die op een 
ontzettende positieve 
manier aan het 
Westervoortse publiek 
duidelijk maakten dat zij vanaf nu 
samen optrekken. Doel ervan is om zo het 
dames- en meidenvoetbal in ons dorp een 
stabiele basis te geven met het oog op de 
toekomst. 

En dan komt natuurlijk ook de vraag aan bod hoe lang 
het nog gaat duren voordat Westervoort over nog maar 
één voetbalvereniging gaat beschikken. Mijn antwoord 
daarop is dat dat wat mij betreft nog zeker een aantal 
jaren zal duren; in ieder geval langer nog dan dat ik 
voorzitter zal zijn. Sportclub en AVW zijn op dit moment 
immers twee gezonde clubs die prima naast elkaar 
kunnen bestaan. Ze hebben allebei hun eigen identiteit 
en daarmee ieder hun eigen bestaansrecht. 
Samenvoeging nu zou naar mijn mening ook een veel te 
omvangrijke megaclub opleveren, een soort superbedrijf 
dat door vrijwilligers nauwelijks nog draaiende te 
houden is. Maar het is natuurlijk wel verstandig om daar 
waar mogelijk met elkaar samen te werken. En dat dat 
op een prima wijze verloopt, bewijst de zaterdag van 
Westervoort in Beweging: de wedstrijd om de 
Westervoort-cup. Weer niet door ons gewonnen, maar 

dat hoort een beetje bij Sportclub…

We staan aan weer aan het begin van een 
nieuw seizoen, het zoveelste inmiddels in de 
80-jarige historie van Sportclub Westervoort. 
Want bij dat laatste feit wil ik toch nog even 
stilstaan. 
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algemeen

ook dit seizoen start weer een enthousiaste ploeg scheidsrechters om jullie 
wedstrijden te begeleiden. Helaas is het aantal scheidsrechters momenteel 
(nog) beperkt en hebben we te maken met uitval vanwege blessures.
Het kan dus zijn dat jullie wedstrijd om deze reden geen scheidsrechter krijgt 
toegewezen.

Check dit op de volgende link: www.scwestervoort.nl/club/wedstrijden/thuisprogramma
Staat er geen scheids ingedeeld, dan moeten jullie zelf op zoek. Uiteraard blijf ik op de achtergrond 
zoeken naar aanvulling. Ga vooral binnen de oudergeleding of daarbuiten rondvragen wie soms kan/wil fluiten!
 Alvast dank voor jullie begrip!

Door: Marco Bloem, Coördinator scheidsrechterscommissie

Beste trainers en leiDers van onze cluB

Tijdens Westervoort in Beweging op 25 augustus presenteerden sportclub en AVW´66 zich op de 
gemeenschapsmanifestatie.
De meiden van sportclub en AVW gaan vanaf dit seizoen samen teams vormen en in 
competitieverband spelen. Voor deze gelegenheid gingen ze samen op de foto voor hun 
kramen.

De meiDen van avw´66 en sportcluB samen
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algemeen

BeleiD inzake Betaling contriButie

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

een lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en 
wordt telkens met een jaar verlengd
•  Indien opzegging plaatsvindt tussen 1 september en 

1 januari, dan is tot 1 januari van dat seizoen contributie 
verschuldigd;

•  Indien opzegging plaatsvindt tussen 1 januari en1 juli, 
dan is tot 1 juli van dat seizoen contributie verschuldigd.

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

Hoe te handelen in geval van achterstand in de 
contributieverplichting: 
Bij 4 maanden betalingsachterstand: het betreffende lid 
wordt door een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur 
op de hoogte gebracht* dat het lid niet meer speel- en 
trainingsgerechtigd is. Het betreffende kader wordt op de 
hoogte gebracht, zodat er op wordt toegezien dat het lid 
inderdaad niet traint en/of wedstrijden voetbalt. Het lid is 
weer spelgerechtigd zodra de achterstallige contributie is 
voldaan. Het betreffende kader zal ook hiervan op de 
hoogte worden gebracht.
*Selectiespelers worden bij betalingsachterstand door de 
trainer en/of leider op de hoogte gebracht; overige leden 
door de penningmeester.

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

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

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

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

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

•  Indien een lid in verband met een langdurige blessure het 
lidmaatschap stopzet en na herstel weer lid wil worden, 
zal, naast het verschuldigde inschrijfgeld, € 25 extra 
administratiekosten in rekening worden gebracht. Het 
betreffende kader geeft hiervan melding bij de 
contributieadministratie.

•  Bij een langdurige blessure kan te allen tijde contact 
worden opgenomen met het bestuur (bestuur@
scwestervoort.nl). Het bestuur heeft de bevoegdheid om 
in individuele gevallen af te wijken van bovenstaande 
afspraken (bijvoorbeeld zwangerschap). Deze individuele 
gevallen zullen worden besproken in de 
bestuursvergadering en eventueel kan een coulance 
regeling worden afgesproken. Indien een (voormalig) lid 
een verzoek indient tot overschrijving naar een andere 
vereniging, zal het bestuur pas goedkeuring verlenen 
indien alle verschuldigde contributie is voldaan.



vacature

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

Decennialang brengt Sportclub Westervoort vier keer per 
seizoen een clubblad uit: de Ballenvanger. Een groepje 
vrijwilligers doet elk kwartaal weer zijn best om hem te 
vullen met interviews, nieuws en andere 
wetenswaardigheden. Er wordt geprobeerd aandacht te 
schenken aan alle leeftijdscategorieën en alle geledingen 
van sportclub, waardoor het blad voor iedereen leuk is om 
te lezen. De actiefoto op de voorpagina en de teamfoto in 
het midden van het blad worden gemaakt door fotograaf 
Arjen Biere, die het altijd voor elkaar weet te krijgen mooie 
plaatjes te schieten.

De ene redacteur interviewt jeugdteams, terwijl de ander 
een column schrijft over een of andere gebeurtenis uit het 
verleden. Er worden onder het genot van een biertje oude 
herinneringen opgehaald, en met een stelling worden 
reacties van voor- en tegenstanders uitgelokt in het 
clubhuis. Een lid van de redactie is niet veel tijd kwijt. Vier 
keer per jaar houd je een interview, schrijf je een column of 

een verslag van een evenement. Natuurlijk geef je zelf aan 
wat je het liefst zou willen doen.

Elke nieuwe uitgave begint met een vergadering. Onder het 
genot van een drankje beslissen we welke teams en 
onderwerpen er aan bod zullen komen. Als iemand leuke 
nieuwe ideeën heeft, dan kijken we of we daar invulling aan 
kunnen geven. Ten slotte overleggen we de taakverdeling. 
Na de vergadering gaan alle leden aan de slag en sturen ze 
het resultaat naar de eindredacteur Jan Koers. Samen met 
vormgever Walter Bouwman zet Jan het clubblad in elkaar 
tot het mooie boekje waar je nu in bladert.

De redactie bestaat momenteel uit eindredacteur Jan Koers, 
vormgever Walter Bouwman en de leden Aafke Kemper, 
Laura Matser, Anne Matser, Kelsey Limburg, Tim Koenen en 
Joris Boss. Laura en Aafke gaan op een lange reis naar het 
buitenland, dus we zien er graag iemand bij. Lijkt het je 
leuk om samen met een vriend of vriendin erbij te komen, 
dan is dat natuurlijk ook goed!

Wil jij ook bijdragen aan ons mooie clubblad? 
Spreek dan een van de commissieleden aan of stuur 
een e-mail naar ballenvanger@scwestervoort.nl.

Door: Joris

scwestervoort.nl 10
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Het bestuur wil graag van alle leden een juiste 
ingangsdatum van het lidmaatschap in de 
ledenadministratie opnemen. eén van de 
redenen hiervoor is dat wij jubilarissen tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje kunnen 
zetten.

Wij verzoeken alle leden de ingangsdatum van hun 
lidmaatschap via e-mail door te geven aan  
website@scwestervoort.nl. Als je de exacte ingangs-
datum niet meer weet, geef dan een datum door waarvan 
je denkt dat deze zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt.

Alvast dank voor de moeite.

van het hoofDBestuur

Op 30 juli jongstleden is op 71-jarige leeftijd Willie 
Evers plotseling overleden. Willie was zo’n 11 jaar 
actief als vrijwilliger bij Sportclub. Hij was de 
metselaar binnen de VUT-ploeg en heeft in die rol 
menig doucheruimte en toilet betegeld en muurtjes 
gemetseld. In de laatste jubileum-Ballenvanger is 
nog een heel artikel aan hem en zijn lidmaatschap 
van de VUT-ploeg gewijd. De verslagenheid over zijn 
plotselinge overlijden is groot.
Willie is op zaterdag 5 augustus gecremeerd. Bij de 
aansluitende koffietafel werd nog éénmaal op hem 
en zijn leven getoost.
Wij willen Willie heel hartelijk danken voor alles wat 
hij voor Sportclub Westervoort heeft gedaan. 
Natuurlijk wensen wij zijn familie en vrienden heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Namens het bestuur, John Kemper (voorzitter)

De historie van Sportclub voor het nageslacht 
bewaren is iets wat heel vanzelfsprekend lijkt, 
maar het nog niet helemaal is. Maar dat die 
historie leeft, bewees de tentoonstelling die ter 
gelegenheid van het 80-jarig jubileum was 
ingericht in de grote kleedkamer. Heel veel 
mensen hebben zich vermaakt met de foto’s, 
gebruiksartikelen, Ballenvangers en wat al niet 
meer uit de oude doos. Wat ook vaak genoemd 
werd, is: ik heb thuis ook nog wat dingen van 
Sportclub liggen. 

Er zijn inmiddels bijvoorbeeld heel veel foto’s van teams, 
toernooien, wedstrijden etc. beschikbaar en ook op de site 
gezet, maar er ontbreken vaak nog namen bij. Daarnaast 
zijn er echter zeer waarschijnlijk nog tal van foto’s in 
omloop, die nog niet bij ons bekend zijn. Hoe leuk zou het 
niet zijn om die foto’s te scannen en door te sturen naar de 
site van Sportclub? Geef er liefst ook info bij, zodat het 
meteen in het goede jaar met de goede namen erbij 
geplaatst kan worden. Als scannen niet zelf lukt, geef ze 
dan in bruikleen af, zodat wij het voor je kunnen doen. Wij, 
is dan een clubje enthousiaste mensen dat al dat moois 
van en over Sportclub op een goede manier wil archiveren. 
Naast een digitaal archief is er natuurlijk een “tastbaar” 
archief; daarvoor zijn gebruiksartikelen als oude shirts, 
tassen of andere “prullaria” welkom. 
Er gaat een grote brandwerende archiefkast komen die 
beheerd wordt door de Commissie historisch archief. We 
hopen dat je nog eens in de kast thuis of in je fotoboeken 
duikt om te kijken of er nog iets waardevols van Sportclub 
inzit dat je met anderen wilt delen. Voor vragen, 
aanmeldingen, aan te leveren informatie en nog meer kun 
je terecht bij de commissie.

We horen graag van je.

Namens de commissie historisch archief, John Kemper

er worDt gewerkt 
aan een historisch 
archief!

willie evers  
(vut-ploeg) 
overleDen

algemeen
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langs de zijlijn

voorstelDag sportcluB 
westervoort
Afgelopen zondag 10 september 2017 vond de 1e voorsteldag van sportclub Westervoort op 
initiatief van Harry Wanders (klasse Harry) plaats. Volgens de organisatie een geslaagde dag en 
volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.
Het accent lag hierbij op het presenteren van allerlei geledingen van sportclub (o.a. BASN, Club van 
100, kledinglijn van sportclub) met een voorname rol voor de jeugd. Dank aan de spontane 
medewerking van de selectie van het 1e elftal met kader en staf, die een erehaag vormde voor de 
jeugdspelers.

Om 12 uur werd afgetrapt met een sponsorloop voor de 
jeugd. Volgens de organisatie waren er ruim 100 spelers en 
speelsters op af gekomen. De opbrengst was dan ook 
aanzienlijk. Een deel hiervan is voor de stichting Messi, die 
veel en goede activiteiten voor de jeugd verzorgt.
Daarover later meer.

Om 13 uur vond het voorstellen van de jeugdspelers plaats 
op het hoofdveld. Daarna werd van de jeugdspelers een 
foto gemaakt als team en individueel. Hieraan vooraf ging 
het voorstellen van de selectie van het 1e elftal, alsmede 
kader en staf. Zij vormden daarna de erehaag voor de 
jeugdspelers. 
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Onder luid applaus mochten de jeugdspelers door de 
erehaag lopen. Ook leden van het hoofdbestuur, BASN, 
Club van 100 en andere commissieleden werden 
voorgesteld.
Als prominente presentator van deze voorstelronde werd 
wethouder Arthur Boone bereid gevonden. 

Dit alles werd vanaf 12 uur omlijst door presentaties in 
enkele kramen door BASN en Club van 100, presentatie 
van de kleding voor sportclub en informatie en foto´s over 
´de pupil van de week´ bij thuiswedstrijden van het 1e 
elftal.

Op het veld van de sponsorloop waren twee springkussens 
neergezet, beschikbaar gesteld door de Club van 100 en 
was door stichting Messi een opblaasbaar veld opgesteld, 
waarbinnen de jeugdspelers op 4 aparte veldjes partijtjes 
konden spelen.

In de rust van de bekerwedstrijd van het 1e elftal vond nog 
een bijzondere activiteit plaats door de stichting Messi, die 
geheel belangeloos kinderen, die door ernstige ziekte een 

ouder hebben verloren een reis aanbieden naar een grote 
Europese club.
Deze verrassing viel dit keer te beurt aan 2 kinderen, broer 
en zus, die beiden bij sportclub voetballen en vorig jaar één 
van de ouders zijn verloren. Zij krijgen een weekend, samen 
met andere lotgenoten, aangeboden naar Barcelona waar 
ze rondgeleid worden en een wedstrijd van Barcelona 
kunnen bijwonen.

Dank aan allen, die deze dag tot een succes hebben 
gemaakt.
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van de jeugdcommissie

nieuwe regels ronD gele en 
roDe kaarten
De KNVB heeft rond tuchtzaken nieuwe regels 
ingesteld. Het gaat om de volgende wijzigingen:
• Nieuwe staffel gele kaarten
• Gewijzigde directe rode kaartregeling
• Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen

Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf komend seizoen is er bij het registreren van 
waarschuwingen een onderverdeling in drie categorieën:
1.  Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief 

beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of 
periodekampioenschap en kampioenswedstrijden)

2.  Registraties uit bekerwedstrijden
3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden

Staffel waarschuwingen reguliere competitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden 
   uitsluiting
  1  0
  2  0
  3  0
  4  0
  5  1
  6  0
  7  1
  8  0
  9  1

Na de 9e wedstrijd komt er vervolgens steeds 1 wedstrijd 
uitsluiting bij. Iedere vijfde, zevende, negende en volgende 
registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de 
eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee 

samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is 
dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.

Staffel waarschuwingen bekercompetitie

Aantal registraties Aantal wedstrijden 
   uitsluiting
  1 0
  2 1
  3 0
  4 1

Na de 4e wedstrijd komt er vervolgens steeds 1 wedstrijd 
uitsluiting bij. Iedere tweede, vierde en volgende registratie 
die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de 
eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler 
is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of 
daarmee samenhangende wedstrijden.

Staffel waarschuwingen promotie- of 
 degradatiewedstrijden

Aantal registraties Aantal wedstrijden 
   uitsluiting
  1 0
  2 1
  3 0
  4 1

Na de 4e wedstrijd komt er vervolgens steeds 1 wedstrijd 
uitsluiting bij.  Iedere tweede, vierde en volgende registratie 
die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de 
eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler 
is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
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Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een 
competitiewedstrijd of een daarmee samenhangende 
wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is uitgesloten 
van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee 
samenhangende wedstrijden totdat zijn team de 
eerstvolgende competitiewedstrijd of de daarmee 
samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is 
dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een 
bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is 
uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn 
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze 
speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of 
daarmee samenhangende wedstrijden.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een 
competitiewedstrijd of een daarmee samenhangende 
wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe 
rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit 
te komen in competitiewedstrijden en daarmee 
samenhangende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn 
team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee 
samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet 
wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak 
seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep 
de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een 
bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een 
directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd 
om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag 
waarop zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft 
gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager 
amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de 
tuchtcommissie of commissie van beroep de speler 
vrijspreekt.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als gevolg van 
overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing 
op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk 
orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van 
overtredingen in competitiewedstrijden of met de 
competitie samenhangende wedstrijden zijn niet van 
toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het 
tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding 
anders beslist.
De tuchtrechtelijke organen zijn de aanklager, de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Wat zijn met de competitie samenhangende 
 wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende wedstrijd is een 
promotie- en degradatiewedstrijd/play-offs, maar 
bijvoorbeeld ook een beslissingswedstrijd voor promotie, 
degradatie of periodekampioenschap en een 
kampioenswedstrijd.



Blikvanger
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isaBel van Burik
isabel, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou 
nog niet kent!

ik ben isabel van Burik en ben 30 jaar. ik ben 
geboren op 14 november 1986 in Zevenaar. Mijn 
ouders zijn Hennie van Burik en Ron van Burik. ik 
heb een tweelingzus Amanda van Burik en een 
broertje Javerny van Burik. ik heb mijn gehele 
jeugd in Westervoort gewoond met een kleine 
uitstap naar Arnhem.

Sinds twee jaar woon ik samen met mijn lieve vriend Edwin 
Huuskes. Op 19 februari 2017 is ons kleine ventje Max 
Huuskes geboren. 

Ik heb twee opleidingen afgerond, het CIOS en SPH. Op dit 
moment ben ik werkzaam bij de RIBW in Wageningen als 
begeleider, waar ik begeleiding bied op het gebied van 
wonen, werken en leven aan (jong) volwassenen met een 
psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale 
problemen, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving.

Na een jaar “zwangerschapsverlof” ben ik weer begonnen 
met het voetballen bij vrouwen 1. Ik ben keepster van dit 
gezellige en prestatiegerichte team. 

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Ik ben bij Sportclub gekomen door Amanda. Zij deed mee 
aan schoolvoetbal en wilde daarna graag op voetbal. Ik 
kon natuurlijk niet achter blijven en ging tegelijkertijd met 
haar in een F- team starten. Ik heb tot en met de B bij 
jongens in het team gespeeld en vervolgens overgestapt 
naar het vrouwenelftal. Ik weet nog dat ik op jonge leeftijd 
al meedeed met het vrouwenelftal op de zondag. Waardoor 
ik, samen met Amanda, op de zaterdag en de zondag aan 
het voetballen was. Vervolgens gingen wij ook meetrainen 
met de vrouwen en hierdoor trainden wij van maandag tot 
en donderdag. 

Bij de club ben ik op dit moment actief bij het JAC, de 
toernooicommissie en de clubhuiscommissie. Bij het JAC 
(jeugdactiviteitencommissie) organiseren wij verschillende 
activiteiten voor de jeugd met als hoogtepunt het 
pupillenweekend. Sinds twee jaar ben ik actief bij de 
toernooicommissie. Met deze commissie organiseren wij 
verschillende toernooien binnen onze club. Verder draai ik 
bardiensten wanneer dat nodig is. Deze drie activiteiten 
doe ik met een groep enthousiaste vrijwilligers. Dit geeft 
mij veel energie om hiermee door te gaan.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Ik vond het spelen met de jongens in de jeugd echt 
superleuk. Vervolgens heb ik bij de dames veel gezelligheid 
mogen meemaken. Zoals verschillende kampioensfeestjes, 
toernooien, weekendjes weg en de avonden in de kantine. 
Het 75-jarige bestaan vond ik ook een erg leuk en een 
geslaagd, gezellig weekend.
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Wel wil ik een moment uitlichten en dat is het winnen van 
het internationale toernooi in Gramsbergen met de dames. 
We zijn daar meerdere malen geweest. Het is een gezellig 
en een sportief toernooi, waarbij we in de avond gezellig 
uitgingen en vervolgens de volgende ochtend weer “fit” op 
het veld stonden. 
We wonnen het toernooi door de finale te winnen van een 
Engels team. De finale ging officieel, met veel publiek en 
officiële scheidrechters. Het was een bijzonder moment om 
niet snel te vergeten.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub betekent voor mij gezelligheid, sportiviteit en 
prestatiegerichtheid. Verder heb ik veel lieve vriendinnen en 
vrienden overgehouden aan het lid zijn van sportclub. 

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Ja, ik denk dat ik in de toekomst nog bezig blijf met 
vrijwilligerswerk bij Sportclub. Ik denk dat ik in de toekomst 
een bijdrage ga leveren aan een team waar Max gaat 
spelen. 

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Het blijven aanbieden en uitbreiden van leuke activiteiten 
binnen de club. De gezelligheid vind ik erg belangrijk en dit 
maakt Sportclub een mooie club. 

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Mijn lieve moeder: Hennie van Burik. Ze staat altijd klaar 
voor de clubhuiscommissie. Al jaren staat ze klaar op de 
woensdagavond in het clubhuis met Anja. Wanneer wij met 
het JAC of toernooicommissie iemand nodig hebben staat 
ze klaar met Anja.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Dat we met de nieuwe combinatie van Sc Westervoort en 
AVW ‘66 mooie prestaties mogen neerzetten en uiteindelijk 
het Westervoortste vrouwenvoetbal naar een hoger niveau 
kunnen tillen.

Door: Joris

worD sponsor
van Deze 

mooie cluB!
voor informatie kijk op

www.scwestervoort.nl/Basn
neem contact op met 

contact@Basnwestervoort.nl
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meiDenvoetBal scw
in januari 2015 zijn we weer begonnen met een 
meidenelftal bij SCW. 

Dit is als volgt ontstaan: destijds had ik met Marc de 
Lange (jeugdcommissie) een gesprekje langs de lijn. Ik gaf 
aan, dat ik het echt raar vond dat SCW geen meidenelftal 
had. Er voetbalden zoveel meisjes bij SCW en die zou je 
kwijt raken als ze het tussen de jongens niet zouden 
volhouden of niet meer bij de jongens wilden voetballen. 
En dat terwijl je wel een Dames 1 en toen nog Dames 2 
had, dat is toch je aanvoer voor onze eigen dames!!

Vervolgens kreeg ik een mail om samen met Patrick op 
gesprek te komen bij de jeugdcommissie en voordat we het 
in de gaten hadden, stond er een nieuw meidenteam onder 
leiding van Patrick Gal, Kelsey Limburg en Bianca Gal. We 
hadden niet genoeg meiden om een elftal te starten, dus 
zijn we met een zevental begonnen MD1 (MO13) en dat 
was zeer geslaagd want we werden na een erg leuk 
seizoen ook nog eens kampioen, dat was dus een 
fantastische start van onze meiden bij SCW.

Al snel ging het leuke nieuws rond, kwamen er steeds meer 
meiden bij en stonden we het volgende seizoen met een 
compleet elftal van 16 meiden. Anne Matser kwam daarna 
ons team ondersteunen.

De moeder van Juliette (onze keepster), Mireille de Waij 
besloot om ons team met haar bedrijf MDW Notareas en 
Estateplanning te gaan sponsoren en de meiden kregen 
nieuwe trainingspakken, tassen en de wedstrijdshirts 
werden bedrukt. Wat zagen ze er top uit.
Het werd een pittig seizoen met onze MC1 (MO15) in de 
1e klasse op een heel veld en een vrij nieuw team. 
De ballen vlogen om hun oren en ze moesten er flink aan, 
maar door hun enthousiasme en positieve instelling werd 
het toch een zeer geslaagd seizoen.

We gingen een nieuw seizoen in met een ervaring rijker en 
ook nog een nieuw elftal erbij, onze MD1 (MO13) onder 
leiding van Theo Janssen en Wendie Janssen, en dit werd 
later aangevuld met ondersteuning van Pascal Zweers.
Het werd een leuk seizoen waarin we gezamenlijk ook 
leuke dingen hebben ondernomen zoals een Kickboks clinic 
en een bootcamp. Het enthousiasme groeide steeds meer 
bij de meiden, trainers en leidsters.
Inmiddels kwam er ook een meiden-B oftewel MO17 bij. 
Dit team moest alle zeilen bijzetten want er waren net 
genoeg meiden om een elftal te vormen. Omdat ze door 
blessures en ziekte soms in de problemen kwamen, hebben 
wij met de MO15 veel ondersteuning gegeven. Het was 
een pittig seizoen maar wel zeer geslaagd, want onze 
MO13 en MO15 werden samen kampioen. 
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Het seizoen erop werd er besloten om onze MO17 samen 
te voegen met de MO17-2 van AVW´66, want ook daar 
was een tekort aan speelsters. Het was even wennen maar 
al gauw werd dat een hecht en gezellig team onder leiding 
van Xander Visser en Marijke Koekkoek, de meiden gingen 
ervoor en het scheelde niet veel of ze waren kampioen 
geworden.
De MO13 en de MO15 waren in de 1e klasse gestart en 
dat ging ze erg goed af want ze eindigden alle twee bij de 
eerste drie, een geslaagd seizoen dus.

Nu staat het nieuwe seizoen voor de deur, best een 
spannend seizoen met nieuwe uitdagingen want we 
hebben de handen ineen geslagen met AVW´66 en er is 
een samenwerkingsverband voor onze meidenteams en 
Dames 1.
Het nieuwe seizoen starten we met een MO13, MO15, 
MO17-2, MO17-1, MO19 en Dames 1 onder de naam ST 
SC Westervoort/AVW’ 66 hoe gaaf is dat, wat zijn we in 
een korte tijd gegroeid en is er veel gebeurd.

Wij zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in.

ik wens iedereen een super mooi en sportief 
seizoen toe.  

Groetjes Bianca
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column

spannenD en 
mooi.

D
e schoenen mooi schoon en het voetbalbroekje 
was al droog. Dat had je gisteren nog aan 
gehad bij DVOV. Je moeder had het nog wel 
eerst moeten wassen, want er zaten behoorlijk 

wat bosgrondvlekken in. Als je in de schijnwerpers staat, 
hoor je er netjes uit te zien. En je moet scoren natuurlijk. 
Want na de aftrap ga je een aantal grote mensen passeren 
en een doelpunt maken. Als verdediger gebeurt dat niet zo 
vaak. In Velp had je twee keer de bal van de eigen doellijn 
gehaald. Ook belangrijk, want daardoor was het 0-0 
gebleven, maar scoren is toch wel mooier. En je vader komt 
ook kijken, dus dan moet het goed zijn, want die weet wat 
doelpunten maken is. Volgens de leider van het eerste 
elftal, is hij de allerbeste voetballer die Sportclub ooit 
gehad heeft. En hij kan het weten, want hij loopt al heel 
lang mee. Maar volgens een neef van Papa is dat, omdat 
die leider de letter ‘B’ niet kan zeggen. 
En Opa kon ook heel goed voetballen. En de vader van 
Mama ook, dus er is toch een soort van druk.
Tot wel anderhalf uur nadat je onder het dekbed bent 
gekropen, heb je de serie schijnbewegingen die je zou 
gaan uitvoeren in gedachten herhaald en herhaald en ..
nog eens .. en nog eenzzzz… , totdat je uiteindelijk in 

slaap viel. (Als je toen geweten had dat de voorwaartsen 
van Sportclub, er de volgende dag tegen vv Stokkum maar 
liefst 4 in zouden schieten, dan had je je er niet zo druk 
over hoeven te maken).
Je mag voor de wedstrijd, na de warming-up, op de foto 
met een speler en je mag zelf kiezen wie. Je kiest de 
aanvoerder en dat niet alleen omdat jij dat toevallig ook 
bent. Hij heeft een paar jaar in de jeugd van De Graafschap 
gevoetbald en dat zou jij ook wel willen. Bovendien is hij 
een soort van familie, want het is de zoon van die neef. Die  
zegt trouwens  dat hij zelf ook ooit in het eerste heeft 
gespeeld, maar dat geloof je ook niet. Het is jammer dat de 
aanvoerdersband om de linkerarm zit, want nu kun je hem 
op de foto niet zien.
Je tante werkt voor de shirtsponsor.

Pupil van de Week zal altijd blijven. Er volgen nog vele, vele 
thuiswedstrijden van het eerste en er zullen nog meer 
pupillen worden geboren. Zelfs die aanvoerder wordt nu 
vader. Hij en zijn vriendin (die ook bij scW voetbalt!), 
krijgen in januari een zoontje.

Spannend en mooi. Dat is het.      

Dat was het. De foto én het vaantje hebben nog 
lang boven je bed gehangen, maar hangen nu 
bij het bureau. De avond er voor, ben je op tijd 
naar bed gegaan. Papa hoefde niet zoals 
gewoonlijk, drie keer te waarschuwen; het 
World of Warcraftspel heb je geheel uit jezelf 
afgesloten. en je bent na het schaaltje Nibb-it 
en de cola ook zonder dralen naar boven 
gegaan. en dat allemaal keurig op tijd; in ieder 
geval vroeger dan normaal. Van de zenuwen wel 
vergeten de tanden te poetsen, want je bent 
ook pas 9.
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vr 1
Bovenste rij vlnr: Aafke Kemper, Sanne Berentzen, Lisette Tap, eva Kemper, Marieke de Groot, 
Bo van ‘t Hoog, Lan-Lan Zhang,  Amanda v Burik
Middelste rij vlnr: Bianca Gal (teammanager), Marilot Lombarts, Lana Kool, Anne Matser, 
isabel v Burik, Christel vd Born,  
Malon vd Berg, Kirby Hakkert, Kelsey Limburg (teammanager), Han v ingen (aad. scheidsrechter)
onderste rij vlnr: Tanja Dahm, Vera v Aalten, Jeroen Tacke (trainer), Jan Wolters (trainer), 
Cindy Willems, Laura Matser
Niet op de foto: Saskia Kemperman
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voorwoord
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De interim voorzitter kreeg persoonlijk kritiek te 
verwerken. Niet over zijn leiderschap, dat niet, maar 
wel over zijn manier van schrijven. 

Tijdens het jubileumweekend sprak ik een bankmedewerker 
uit Arnhem. Hij speelt in het vijfde elftal en vond deze 
column niet genoeg pakken. Wanneer hij na een lange 
werkdag op de bank de ballenvanger doornam en mijn 
stukjes las, gniffelde hij niet één keer. Er zaten geen 
woordspelingen in, geen cliffhangers, geen sappige details, 
niets. Nu is kritiek niet leuk, maar hij las de stukjes wel en 
was op de hoogte van wat er gebeurde binnen BASN. 
Uiteindelijk was dat toch waar het om ging. Maar het moet 
leuker zijn om te lezen. Ik heb hem daarom in de arm 
genomen als ghostwriter. Ik hoop dat u plezier beleeft aan 
deze column.

Nieuwe jeugdopzet, veranderingen?
Dit is een brandende vraag binnen BASN. Voldoen de 
huidige sponsorpakketten nog wel aan de nieuwe KNVB-
opzet? In deze nieuwe opzet spelen jeugdspelers slechts 1 
jaar in een leeftijdscategorie. Ons doel is simpel. Met 
ingang van seizoen 2018-2019 wil BASN sponsorpakketten 
presenteren die binnen de club breed gedragen worden en 
meer sponsoren genereren.
Dit seizoen nemen we de tijd om de huidige pakketten te 
evalueren. Dit om te komen tot pakketten die breed 
gedragen worden. Daarom zullen we dit seizoen gaan 
gebruiken om in gesprek te gaan met mensen zowel 
binnen als buiten de club.

Voorsteldag en zomerreces
Tijdens de zomermaanden en de voorsteldag afgelopen 
september hebben er zich behoorlijk wat potentiële 
sponsoren aangemeld. BASN gaat de komende tijd in 
gesprek met deze bedrijven om ze te kunnen binden aan  
Sc Westervoort. Één sponsor is al definitief: Mulder 
Bouwmateriaal gevestigd in Heteren is de nieuwe 
tassponsor van de JO13-1.

Daarnaast is de kledinglijn binnen de club vernieuwd. Om 
deze en de webshop te promoten zult u bij binnenkomst op 
het sportpark een groot spandoek tegenkomen. Samen 
één, samen blauw wit luidt de slogan. Zo willen we 
iedereen in de verenigingskleding krijgen, moet wel lukken, 
denk ik.

Zoals ik al meldde zal dit seizoen bijzonder worden. De 
veelbesproken sponsorpakketten waar we om bekend 
staan zullen worden geëvalueerd. Daarom wil ik alvast 
vragen: heeft u tips en ideeën? Meld het ons, samen maken 
we de club. Weer een slogan, ongelofelijk. Mailt u ons 
gerust via secretaris@basn.nl.

Tot slot heeft er deze zomer een mutatie plaats gevonden 
binnen ons bestuur. Paul Koenen heeft vanwege 
familieomstandigheden besloten zijn taken als bestuurder 
per direct neer te leggen. Jammer, maar volkomen 
begrijpelijk. We wensen Paul heel veel sterkte en willen 
hem graag bedanken voor de jaren binnen het bestuur!

Door: Rick Smink, Interim Voorzitter BASN
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sponsorinterview met jan jansen 
BouwkunDig aDviesBureau
tekenen, rekenen en goeD Bekeken werk

Werkzaamheden
Zijn werkzaamheden zijn zeer divers. Zo doet Jan een kleine 
verbouwing, maar ook grote projecten, seriematige 
woningbouw, zoals erfjes en woningen, bedrijfsgebouwen, 
werk voor zorgpartijen, voor woningbouwverenigingen in 
meerdere gemeenten (o.a. Vivare) en verder opdrachten in 
de gehele regio, inclusief Westervoort. Dit omvat dus een 
breed scala van opdrachten.
Wat van zijn gerealiseerde projecten zijn o.a.: 
- sportaccommodatie voor sportclub Doesburg.
- Bakkerij Koenen.
- Uitbreiding voor Huis ter West. 
- Uitbreiding voor Pelgrim Schildersbedrijf.
- Uitbreiding voor Bodywear.
- In Steenderens 12 woningen.
- In Zevenaar seriematig 24, 12 en 8 woningen.
- Voor woningbouwvereniging 26 appartementen, 7 
woningen en 4 vrijstaande.
Momenteel o.a. bezig met een kleine aanbouw aan een 
woning in Westervoort. 

Het bedrijf
Het bedrijf van Jan Jansen is een bouwkundig 
adviesbureau. een drietal facetten is hierbij heel 
belangrijk: tekenen, rekenen en goed bekeken 
werk.
Te volgen stappen voor de vraag van een klant:
- We maken een ontwerp (tekenen).
-  Dan wordt er gerekend, waar moeten we iets 

voor realiseren (rekenen).
- Dan zoeken we er een aannemer bij.
-  Vervolgens gaan we over tot uitvoering, dat is 

dus het begeleiden en bekijken van het werk.

Hoe gaat zo´n verbouwing in zijn werk?
Voor een kleine verbouwing wordt gezamenlijk een 
ontwerp gemaakt.
Jan: “We kijken er esthetisch naar of het haalbaar is, op 
grond daarvan wordt het budget bepaald en gaan we 
inkopen. Dan we sturen de aannemers onze informatie en 
checken de begrotingen en als dat voor elkaar is, proberen 
we gezamenlijk de eindprijs vast te stellen. Dan is ook 
bekend, dat het project voor die bepaalde prijs gerealiseerd 
kan worden.”
Hierbij heeft Jan van A tot Z te maken met vergunningen, 
constructieberekeningen, en bestemmingsplannen worden 
gemaakt met alle onderzoeken van dien.

Klantenkring
Er is niet echt sprake van een klantenkring. 
Jan: “We hebben nog nooit zonder klanten gezeten, zelfs 
niet in de crisistijd. Dat is het voordeel, als je bij 
zorgpartijen zit, je hebt dan te maken met 
gebruiksvergunningen en tekeningen en ondersteuning bij 
verbouw en bedrijven, dat blijft altijd wel doorgaan. Je 
moet wel de tering naar de nering zetten. Er zijn in de 
tussentijd projecten voor woningbouwverenigingen 
gedaan. Het was zeker een lastige tijd, maar we hebben 
toch wel onze dingen kunnen uitvoeren.”

Historie
Hoe is Jan begonnen met zijn bedrijf? 
Jan Jansen heeft zijn bedrijf 25 jaar geleden opgericht. Hij 
heeft 1 vaste medewerker Ferdinand van den Oord (ook 
een getalenteerd oud-voetballer), geen verder personeel. Er 
wordt gewerkt met vaste partners, constructeurs, 
landschapsarchitecten. 



scwestervoort.nl  27

sponsorinterview 

Jan: “Het is een breed pakket van samenwerking, 
waarmee we de klant goed kunnen informeren en kennis 
en kwaliteit kunnen garanderen. Er is een geheel netwerk 
opgebouwd met als doel ons in dienst te stellen van de 
consument en heldere en transparante afspraken te 
maken.”

Jan is begonnen op een zolderkamer aan Vredenburgstraat 
30, toen verhuisd naar nr. 28. Hij heeft daarna met 
meerdere partners aan Mollevite 7 een pand ingericht en is 
daar zelf ook in gaan zitten. In 2004 heeft Jan het huidige 
pand op Vergun 24 getekend en berekend en in één keer 
gebouwd met de naastgelegen bakkerij van Koenen.

Acquisitie
Jan houdt zich niet bezig met acquisitie. Hij betrekt zijn 
opdrachten door mond op mond reclame. 
Jan: “Je bent ergens binnen en de kunst is dan om geen 
nieuwe klanten te krijgen, maar de huidige klanten te 

behouden. Als klanten rondvertellen, dat we goed werk 
verrichten, behoud je de continuïteit. Dus dat is de mond 
op mond reclame.”

Relatie met sportclub
Jan heeft een blauwwit hart, dat zegt genoeg over de 
relatie met sportclub. Zijn ouders (Joost en Truus), die zelf 
al lid waren van sportclub hebben hem heel vroeg 
ingeschreven. Jan is al meer dan 52 jaar lid en heeft zelf 
gevoetbald tot zijn 35e levensjaar. 
Jan: “Voetbal is de mooiste hobby, die je maar kunt 
hebben. De leukste teams waren Westervoort 3 en 4, met 
o.a. spelers als Piet Lutje, Theo en Mart Messing, Rob 
Bisselink, Willie Brom, Frans Putman, Hans Hetterscheit, 
Peter Smit, Henk Hermsen en Geert Siebenheller.”
In de zaal heeft Jan gevoetbald met John Kemper, Hans van 
Workum, Henk Heijmen en Theo van Workum. In de derde 
helft werden altijd de mooiste goals en acties gemaakt.
Jan is zelf meerdere tijdvakken teammanager / jeugdleider 

Lijfspreuk: Jan heeft een blauwwit hart
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(zie foto, staande 2e van rechts) geweest en was in die tijd 
altijd heel verdienstelijk in de ondersteuning van de club. De 
laatste 10 jaar was Jan teammanager en is nu weer opnieuw 
begonnen met kinderen, van wie Jan geen ouder is. 
Jan heeft twee zoons (Mark en Stan) die bij sportclub 
voetballen. De dochter niet, die houdt zich bezig met 
paardrijden. Mark, de oudste vond voetballen wel leuk 
totdat hij andere interesses kreeg en toen, naar de zin van 
Jan een beetje te vroeg, gestopt is. Stan voetbalt in het 1e 
elftal, doet het goed, is een pure linksbenige voetballer. 
Stan is trainer, samen met Niek Koenders, Sander Swagers 
en Joeri Jansen, van de JO14-1. Jan ondersteunt hem met 
andere ouders en is samen met Gerwin Folmer 
teammanager van dat team geworden.
Jan vindt dit leuk, daar hij niet de betrokkenheid vanuit zijn 
kinderen meer heeft, maar wel vanuit voetbalplezier en dat 
willen beiden de kinderen ook meegeven. Hij is met nieuwe 
kinderen bezig en allemaal in het belang van gezelligheid, 
maar op zijn tijd met gepaste prestaties.
Jan ging veel met Gerwin en in het verleden met Ries 
Kniest naar buitenlandse toernooien, ze waren als het ware 
een soort reisbureau binnen de contouren van sportclub 
Westervoort. 
Hun reizen gingen naar Tsjechië, Denemarken, Duitsland, 
België, Spanje (Barcelona). Al deze toernooien zijn 
georganiseerd in het belang van de teams voor 
gezelligheid. Dit seizoen gaan ze met Pinksteren (18 tot 21 
mei 2018) opnieuw op pad met JO14-1 en JO13-1 naar 
Haderslev in Denemarken. Na afloop van zulke toernooien 

is er grote blijheid bij de spelers. Hierdoor ontstaat een 
soort vriendenklik. 

Jan: ”Zo organiseren we nu een reünie van het toernooi 
van Barcelona van het oude B1. Sightseeing hoort daar ook 
bij. Voetbal is in dezen de grootste bijzaak, die er is.”
Verder is Jan al 25 jaar sponsor van sportclub. Jan is er 
trots op, dat voor sportclub te kunnen doen. Het wordt 
altijd in goede banen geleid, goed gestructureerd, maar het 
kan allemaal wat daadkrachtiger.

Tot slot enige anekdotes: 
Jan: “We hadden een toernooi in Essen, ik was toen 
jeugdleider van de B1, gingen daar met ouders heen. De 
trainer was Junga en die had de trainingspakken 
meegenomen. We kwamen in Essen aan, maar hebben 
Junga nooit meer gezien. De enige Duitser, die meeging, 
die in Duitsland verdwaalde. Dus hadden we geen 
trainingspakken.”

In Barcelona konden Jan en Geert Boss het hotel niet meer 
vinden na een nachtelijke dwaling. 
Jan: ”Wat bleek nou? We zochten een gebouw met een 
trap aan de voorkant, we waren er 3 keer langsgelopen. De 
trap bleek geen vaste trap, maar een ophaaltrap. Dus de 
trap was weg. Het gebouw was goed, maar je moest om 
het gebouw heen om erin te kunnen. Na 2 uur dwalen, 
flink stuk in de kraag, was het eindelijk gelukt om binnen 
te komen.”

Jan: “In Tsjechië, samen met Rick Smink, onbeperkt eten 
en drinken, kregen we een toespraak van de plaatselijke 
burgemeester in 4 talen, maar van geen enkele taal (Duits, 
Engels, Frans en Tsjechisch) was ook maar iets te maken, 
ondanks het feit, dat we de talen toch wel behoorlijk goed 
machtig waren.”

Door: Jan

Westervoort blauw past bij jou.

sponsorinterview 
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voorsteldag

Basn op De voorstelDag van 
 sportcluB  westervoort 

Via informatie kon een ieder vernemen, wat BASN zoals 
doet voor sportclub. Daartoe was een mooie rolbanner 
(foto) vervaardigd, waarop is uitgelegd, hoe BASN zich 
manifesteert ten behoeve van sportclub. 
Voor deze gelegenheid waren ook de sponsors van 
sportclub in de gelegenheid gesteld zich te presenteren. 
Helaas was hiervoor maar één aanmelding. Volgend jaar 
hoopt BASN op aanmelding van meer sponsors.

Tevens werd door bestuurslid Mirjam Koenen de kledinglijn 
voor sportclub gepresenteerd. 

Tijdens het voorstellen van de aanwezige jeugdspelers 
werden o.a. ook de dagelijkse bestuursleden van BASN 
voorgesteld aan het publiek.

Dank aan allen, die deze dag tot een succes hebben 
gemaakt.

Tijdens de 1e voorsteldag van sportclub 
Westervoort op zondag 10 september heeft 
businessclub BASN zich gepresenteerd.
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Basn BB freestyle event
Tijdens de 80-jarig jubileumviering van sportclub is op zaterdag 19 augustus het BASN BB Freestyle event 
voor de jeugd georganiseerd, met onder andere voetbalattracties en een freestyle voetbalshow. Dit 
evenement werd om 10 uur geopend door Marc de Lange van de jubileumcommissie. Hij bedankte 
allereerst BASN met haar sponsors voor het mogelijk maken van deze dag.

De ochtend begon voor de jongste jeugd vanaf 10 uur. Voor 
hen stond het programma in het teken van voetbalfun.  Zij 
konden zich uitleven op een aantal leuke en interessante 
spellen in wedstrijdvorm, georganiseerd door BB Freestyle 
Events. Jammer was dat het in het begin regende, maar dat 
mocht de jeugd niet deren. Ongeveer 60 jongens en 
meisjes hebben deelgenomen. Van 10 tot 11 uur gaf de 
Vitesse mascotte Vito acte de présence. Een ieder kon met 
hem op de foto, als hij of zij dat wilde. Na afloop werd door 
2 Freestyle voetballers nog een mooie demonstratie 
gegeven.

´s Middags was de oudere jeugd aan de beurt. Hun 
programma stond in het teken van straatvoetbal on tour. 
Dat programma eindigde om 15 uur.

Het gehele jubileumprogramma is op 
voortreffelijke wijze in elkaar gezet door de 
jubileumcommissie, bestaande uit Bert Jansen, John 
Kemper, Tanja Dahm en Marc de Lange. 

Hartelijk dank voor jullie inspanningen.
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Basn BB freestyle event 
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het verhaal van het kwartaal

Andrij Biba (Андрій Андрійович Біба) is een 
voormalig voetballer en trainer uit oekraïne. Voor 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd zijn naam 
steevast in het Russisch geschreven als Andrej 
Biba. Hij begon zijn carrière bij Dinamo Kiev en 
won daar drie keer de landstitel en twee keer de 
beker mee. in 1966 werd hij uitgeroepen tot 
voetballer van het jaar. op 4 juli 1965 speelde hij 
zijn enige interland in een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen het Brazilië van Pelé.

Nu horen we jullie denken, wat heeft Andrij Biba in 
hemelsnaam met ons 80-jarig jubileum te maken? 
Sportclub Westervoort is opgericht op 10 augustus 1937, 
dit is eveneens de datum waarop de heer Biba ter aarde is 
gekomen. Een uitermate heugelijke dag dus.

Het verhaal van het kwartaal neemt jullie mee naar de 
viering van dit geweldige jubileum dat op 18 en 19 
augustus jongstleden met zeer veel vreugd (en veel 
goudgele rakkers) plaats heeft gevonden.
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onderscheiding, maar benoemde wel dat hij in al deze 
jaren niet alles alleen heeft gedaan. Na zijn mooie speech 
mocht Willem de Wall of Fame in het clubhuis onthullen. 
Op de Wall of Fame hangen alle ereleden die Sportclub rijk 
is. Met behulp van Bertus en Michel Nass is deze prachtige 
wand tot stand gekomen. Tevens werd de tentoonstelling 
over 80 jaar Sc Westervoort geopend in de grote 
kleedkamer. Hier waren prachtige oude kiekjes en diverse 
rekwisieten te zien uit het roemruchte verleden van onze 
mooie club. 

Vrijdag 18 augustus:
De avond ging van start om 19.30 uur. De leden van Sc 
Westervoort en andere betrokkenen die Sc Westervoort een 
warm hart toe dragen waren massaal naar ons prachtige 
clubhuis gekomen. De voorzitter J.B.T. Kemper nam na 
luttele minuten het woord om de avond toe te lichten. Al 
vrij snel werd duidelijk dat er ook dit jubileumjaar een 
erelid werd benoemd. Een man die heel veel voor de club 
en specifiek voor het G-voetbal heeft betekend, namelijk 
Willem van Bussel. Hij was erg blij en dankbaar met deze 
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het verhaal van het kwartaal

De avond vorderde en de pubquiz ging om 20.30 uur van 
start onder de bezielende leiding van Ronnie Gerretzen en 
de twee jury juweeltjes Ans Wolters en Simone Geurts. De 
pubquiz was op een groot scherm te zien en bevatte vragen 
over Sc Westervoort, algemene vragen, muziek- en 
audioronde en voetbalvragen. Tussen de pubquizrondes 
door werden de aanwezigen ook nog getrakteerd op een 
humoristische toedracht van het duo ’t Benkske. Spanning 
alom, maar de glorieuze winnaressen waren de Deerntjes 1 
onder aanvoering van Marieke de Groot. Zij mochten de 
hoofdprijs, een tafelvoetbaltafel, in ontvangst nemen en 
hebben deze geschonken aan het clubhuis. De eerste 
feestavond werd afgesloten met een borrel ingeschonken 
door Gerrit Piccalilly van der Laan en Eva Kemper. 

Zaterdag 19 augustus:
De dag begon alweer vroeg om 10.00 uur met het BASN 
BB Freestyle event voor de jeugd van Sc Westervoort met 
onder andere voetbalattracties en een freestyle 
voetbalshow. Ook kwam Vito, de mascotte van Vitesse, 
langs om handtekeningen uit te delen en om op de foto te 
gaan. Voor de jongere leden stond het programma in het 
teken van voetbalfun. Voor de jeugd vanaf 14 jaar werd er 
een middag georganiseerd in het teken van straatvoetbal 
on tour. 

Na de gezellige ochtend en middag voor de jeugd was het 
vanaf 20.30 uur weer de beurt aan de adolescenten en 
volwassenen. Het thema was ‘Back to the eighties’ onder 
leiding van de coverband BackRowXL. De sfeer zat er goed 
in en het gerstenat stroomde rijkelijk, getapt door Laura 
Matser, Marieke de Groot en Gerrit Piccalilly van der Laan. 
Het weer zat helaas niet altijd mee dit weekend, maar 
desniettegenstaande was het een prachtig 
jubileumweekend. 
Alle lof gaat uit naar de jubileumcommissie, die veel tijd en 
moeite in het organiseren van het weekend heeft gestoken. 
Daarnaast willen we alle vrijwilligers bedanken die zich tijdens 
dit weekend in hebben gezet. Tot over 5 jaar lieve leden!

Door: Aafke en Laura
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herman geurts
Deze keer heeft de redactie gesproken met iemand 
die veel waarde hecht aan alles dat het voetbal 
hem heeft gebracht. Het gaat om Herman Geurts, 
die bijna 35 jaar geleden ons eerste elftal kwam 
versterken.

Herman groeide op in Kilder. Daar kwam hij als talentvolle 
voetballer al vroeg in het eerste elftal terecht. Hij herinnert 
zich nog goed dat ze een oefenwedstrijd speelden tegen 
het Zweedse jeugdelftal. De uitslag was hij snel vergeten, 
want zij konden natuurlijk veel te goed voetballen. Na 
afloop werd er samen een biertje gedronken en dat was 
erg gezellig. Iedereen kreeg een blauw-gele muts!

Herman was 19 jaar oud toen hij als politieagent in 
Westervoort werd geplaatst. Hij verhuisde naar het dorp 
waar hij kwam te werken, wat heel gebruikelijk was in die 
tijd. Met Ben Oude Nijhuis als postcommandant kon hij zijn 
geluk niet op: hij kon gaan voetballen bij Sportclub 
Westervoort en het werkrooster werd zodanig aangepast 
dat hij vrij was op trainingsavonden en wedstrijddagen. 
Hoewel hij de politie al 25 jaar geleden heeft verlaten, 
wordt hij nog steeds nu en dan aangesproken als ‘de 
agent’.

Het eerste seizoen in het eerste elftal kan Herman zich 
nog goed herinneren. De coach en naamgenoot Herman 
Janssen ging over lijken, en dat is niet het spel dat 
Herman Geurts graag speelt: sportief en zonder rare 
fratsen. De trainer zou dat seizoen overigens niet 
afmaken. Gerrit Goossens nam zijn functie tijdelijk over. 
Willy Messing en Peter Smits vormden jarenlang het 
centrale duo in de verdediging, maar Herman wist al snel 
een basisplaats in het centrum te bemachtigen. Samen 
met Freek Nomden, maar langer nog met Hans van 
Workum. 

In 1985 was er een tekort aan trainers. Zo zie je maar weer, 
dit probleem is van alle tijden! Een groep spelers uit het 
eerste elftal, waaronder Herman, heeft toen jeugdteams 
getraind. Op deze manier hielpen ze de vereniging uit de 

brand. Het is mooi om te zien dat veel spelers nog steeds 
voetballen, vertelt hij enthousiast.

Een leuke herinnering heeft Herman aan het Westervoort 
Team, dat bestond uit spelers van de eerste elftallen van 
Sportclub Westervoort en AVW ’66. Samen speelden ze 
eenmalig een wedstrijd tegen oud-internationals, ter ere 
van het afscheid van twee prominente spelers van AVW 
’66. Een lach verschijnt op zijn gezicht als hij terugdenkt 
aan Ruud Geels, die toen net als een van de eersten 
middels ‘hairweaving’ haarimplantaten had gekregen. “Het 
was een heel leuke dag. Niks geen haat en nijd tussen 
Sportclub en AVW. Dat ging prima!”

In zijn laatste seizoen speelde Herman met het eerste elftal 
een oefenwedstrijd tegen Nigeria, waar Clemens Westerhof 
een succesvolle trainer van werd. In die periode werd het 
seizoen voor de jeugd van Sportclub afgesloten met 
activiteiten op Papendal. In dat jaar was Michel ten Brinke 
jeugdspeler van het jaar geworden bij Sportclub 
Westervoort. Clemens Westerhof vroeg wie de jeugdspeler 
van het jaar was geworden en liet vervolgens een van zijn 
spelers de trainingsjas uittrekken en zei: “Alsjeblieft, voor 
die jongen!”

In 1990 bereikte Nigeria de finale van de Afrika Cup, en in 
1994 won het team de Afrika Cup zelfs. Ter voorbereiding 
op het WK van 1994 in de Verenigde Staten speelde 
Westervoort nog een keer tegen het team van Westerhof. 
Op dat WK werd Nigeria verrassend eerste in de poule met 
Argentinië, Bulgarije en Griekenland. Verder dan de tweede 
ronde kwamen ze echter niet.

Herman voetbalt uiteindelijk vijf jaar in het eerste elftal. In 
1988 scheurt hij zijn kruisband.  Een operatie en lange 
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revalidatie mochten niet baten.  Ook twee latere operaties 
leverden geen goed resultaat op. In 1989 stopte Herman 
met voetbal in het eerste elftal.

Stoppen met sporten doet hij echter niet. Hij is 
tegenwoordig een fervent wielrenner. Herman moet meteen 
denken aan Frank Arends, die hij laatst tegenkwam bij 
Westervoort in Beweging. Die belde als 12-jarige jongen 
aan met de vraag: ‘Is de selectie al bekend?’. Een quote die 
nog regelmatig terugkomt en een lach op zijn gezicht 
brengt. Via Eef, de vader van Frank en Ronnie Arends, is 
Herman bij de fietsclub terecht gekomen.

Als vrijwilliger bij Sportclub Westervoort is Herman actief 
geweest als leider, maar ook als lid van de jeugdcommissie. 
Daar verzorgde hij samen met Henk Smink de 
pupillenindeling. En net zoals nu is het vinden van 
begeleiding voor de teams de lastigste klus.

Wat opvalt uit het gesprek is de waarde die Herman het 
voetbal in zijn leven toekent. Natuurlijk bracht het hem 
plezier in het spel en vormde de sport een uitlaatklep, maar 
vooral heeft hij het over de mensen die hij via de sport 
heeft ontmoet. Mensen met wie hij tot op de dag van 
vandaag nog bevriend is, bier drinkt, fietstochten maakt en 
oude herinneringen ophaalt. Ik kan hem niet bijhouden als 
hij in rap tempo zijn voetbalvrienden voor het leven 
opsomt.

Een voorbeeld is Johan van Haeren, met wie hij onlangs 
nog samen is bezig geweest met het bestraten van de 
achtertuin. Johan was een markante voetballer. Een snelle 
linksback met een hard schot en een goede conditie. Erg 
fanatiek, en niet te genieten als de wedstrijd verloren werd.

Herman heeft in de loop der tijd een echt ‘Westervoorts 
gevuul’ ontwikkeld. Het deed dan ook een beetje pijn toen 
zijn zoon Roland op een gegeven moment naar AVW ’66 is 
gegaan. Zijn andere zoon, Jacco, is gestopt in de A-jeugd 
omdat hij ging studeren.

Door: Joris

1984 - 1985
Achter: Willem Evers, Willem van Bussel, Johan Schriever, Jan 
 Wolters, R. Wieleman, Maurice Smits, Tonny Teunissen, Ed Peters, 
Johan Bouman, Johan van Haaren, G. van Wissem, Willy Messing

Voor: Anton Berendzen, Theo van Workum, W. Krechting, Marco 
Peelen, P. Tillemans, Herman Geurts, Ferry vd Meij

1986 - 1987
Achter: Tonny Teunissen, Johan van Haaren, Herman Geurts, 
J. Bouma, H. Smits, F. Nomden, Stef Kool, Bert Jansen, Ed Peters, 
 Willem van Bussel (masseur), Gerard van Wissen (trainer), Willy 
Messing (leider)

Voor: T. Veldhuizen, Theo van Workum, Johan Schriever, H. Lenting, 
John Kemper, Ron Gerretzen, Willem Evers (grensrechter)
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een Historisch Kampioenschap van het 9e elftal. (Seizoen 2008-2009)

“victory en vina het 9e elftal”
in het seizoen 2008-2009 voltrok zich een 
ongeëvenaarde gebeurtenis met het 9e elftal van 
Sc Westervoort. elke generatie kent wel een 
gebeurtenis, die alles verandert.

In deze periode stond het 9e elftal al bekend als een goed 
voetballende machine maar ook als het best geklede 
voetbalelftal, voorzien van een zeer complete en prachtige 
garderobe, gemaakt van hoogwaardige materialen.
Zelfs toenmalige selectie-elftallen zagen er, mede dankzij 
de kledingsponsoren uit die tijd, de namen mag ik helaas 
niet noemen i.v.m. dreigende boetes van de reclame 
codecommissie, in vergelijking met het 9e wat minder goed 
gekleed uit.

Het hele seizoen speelde het 9e elftal talloze wedstrijden 
van een absurd hoog niveau en uiteindelijk leverde dat een 
tweestrijd op met het 9e elftal van OBW uit Zevenaar. In 
dat seizoen werd elke wedstrijd van het 9e elftal direct 
schriftelijk vastgelegd als voorbeeld voor latere generaties.
Deze wekelijkse wedstrijdverslagen bereikten week in week 
uit, bijzondere hoge oplages en direct na het printen 
stonden de abonnees al te dringen om een exemplaar.

Het seizoenverloop was werkelijk van een bijzonder hoog 
niveau. De spanning was bij elke wedstrijd minimaal gelijk 
aan een spannende aflevering van de Fabeltjeskrant. 
Als bewijs daarvan geef ik u een aantal titels van een 
aantal wedstrijdverslagen:
• Flitsende opening
• De Ballade van …
• Winter Paradijs
• Fluitende klei
• Rijzende zon
• De versnelling.

Op18 mei 2009 en op de laatste speeldag is het 9e elftal 
van Sc Westervoort verwikkeld in een hevige strijd met 
OBW om het kampioenschap. De beslissing zou uiteindelijk 

vallen in de laatste wedstrijd van het seizoen. In de arena 
op het Sportpark Naederhuyse vond de ontknoping van dit 
geweldige seizoen plaats tegen Concordia Wehl.

Op de wedstrijddag zelf stond het hele 9e elftal al op het 
veld en was bezig met een zeer intensieve warming-up. 
Elke spier en pees werden opgewarmd, elk technisch 
aspect werd nogmaals tot in de perfectie getraind en 
geslepen. Kortom het 9e was klaar voor de prestatie van 
niveau die ongekend was en is in het Nederlandse 
competitievoetbal.
Duidelijk was meteen dat dit elftal een missie had en dat 
deze missie ook vervuld ging worden.

De selectie van dit roemruchte elftal bestond uit de 
volgende spelers in alfabetische volgorde:
Boy, Dennis, Frank, Fred (vaste vlaggenist), Geert, Gerald, 
Geurt, Harry, Jasper, Jeroen, Joost, Leo, Marco, Noery, Peter, 
Pim, Roel, Roy, Sander, Vincent. Niet te vergeten is Gerda 
als vaste supporter gedurende meerdere decennia en 
tevens verantwoordelijk voor de verzorging van de gehele 
kledinglijn.
De multifunctionele inzetbaarheid van de meeste spelers 
bleek het recept te zijn waarmee deze groep uiteindelijk 
zegevierde.

De wedstrijd begon om stipt 10.00 uur en meteen vlamde 
de trots van Sc Westervoort, het 9e denderde letterlijk over 
het veld op jacht naar de missie. Op het veld en boven 
Zevenaar (OBW) trokken zich al snel de eerste donkere 
wolken samen. Bliksemsnel en messcherp waren de 
combinaties en het 9e stortte zich op het elftal van 
Concordia. Al snel stond het 2-0 op het scorebord, dankzij 
twee fantastisch vrije trappen, die genadeloos het net 
achter de doelman van Concordia teisterden. Het 9e 
schakelde direct nog een tandje hoger en na 45 
speelminuten stond 9-0 op het scorebord en ondanks het 
verzet van Concordia had deze stand hoger kunnen en 
moeten zijn.



scwestervoort.nl  39

uit de oude doos

Tijdens de rust in de kleedkamer werd door het “technische 
hart” nogmaals benadrukt dat er tot en met de laatste 
minuut gestreden moest worden. Het doelsaldo zou 
uiteindelijk beslissend gaan worden. Het 9e kwam 
gepassioneerd uit de kleedkamer en als een niet te stoppen 
tornado vielen zij over het arme Concordia heen. De teller 
liep snel op naar 15-0 en nog was het 9e niet tevreden. Er 
werd gewisseld en met 3 nieuwe spelers in het veld werd 
er nogmaals een tandje hoger geschakeld.
Aanval na aanval rolde over het veld, de ene aanval was 
nog mooier dan de andere maar het 9e bleef stoïcijns door 
gaan. Elke speler en elke toeschouwer wisten dat dit zo’n 
wedstrijd was die je nooit meer zou vergeten. Elke 
voetballiefhebber weet nog waar hij was op 21 juni 1988 
toen Nederland in Hamburg won van Duitsland. Dat geldt 
ook voor een ieder die op 18 mei 2009 deze wedstrijd zag 
van het 9e elftal van Sc Westervoort.

Veel tactisch vermogen gecombineerd met een tomeloze 
inzet en technisch vernuft deed de stand al snel verder 
oplopen naar 24-0. Er volgende toen een korte adempauze 
van het 9e en direct scoorde de spits van Concordia 24-1. 
Dit ene doelpunt werkte als een rode lap op de helden van 
die dag, direct denderde het 9e weer richting het doel van 
Concordia en liep de teller op naar 31-1.
Ja, u leest het goed de einduitslag was 31-1, wat 
resulteerde in een meer dan verdiend kampioenschap van 
SC Westervoort 9. Op die dag in Zevenaar bij OBW 
vloeiden de tranen rijkelijk tegelijk met de plaatselijke 
regen.

De inzet vanaf de 1e tot en met de 90e minuut van dit 9e 
elftal van SC Westervoort is een prestatie die doet denken 
aan:
• De Deltawerken
• De bouw van de Pyramides
• Alexander de Grote en zijn zegetochten
•  Maar ook wat onze ORANJE LEEUWINNEN in de zomer 

van 2017 presteerden op het EK voetbal voor vrouwen, 
was zeker van een vergelijkbaar niveau en namens het 
oude 9e elftal feliciteren wij de dames nogmaals met dit 
prachtige succes.  

Dit bericht had niet geschreven kunnen worden zonder de 
onbeperkte toegang tot de archieven van de destijds meest 
objectieve verslaggever op de Gelderse velden genaamd 
“Multatuli”, waarvoor dank.

I.v.m. de statistieken volgt onderstaand nog een 
opsomming van de doelpunten, gerangschikt naar 
aantallen per speler:
•  Pim – 10 doelpunten “schoenmaat 48 en gewoon 

scorend met de binnenkant”
•  Roel – 9 doelpunten “zonder vrees met volledige inzet 

jagend op elke bal”
•  Roy – 4 doelpunten “genadeloos en geslepen altijd op 

de juiste plek”
• Geurt – 2 doelpunten “Het gehele veld overstekend”
• Vince – 1 doelpunt “Fysiek als een rots”
• Harry – 1 doelpunt “Strateeg”
• Frank – 1 doelpunt “Verfijnd en koel”
• Leo – 1 doelpunt “Sterk en nooit opgevend”
• Marco – 1 doelpunt “binnenkant voetje in het netje”
• Gerald – 1 doelpunt “Rustig maar altijd gedreven”.

Uiteindelijk was dit een overwinning van een elftal, dat 
samen met en voor elkaar voetbalde en dat leidt bijna altijd 
tot succes. Voetbal is een teamsport en o.a. de media is 
altijd op zoek naar de matchwinnaar maar de echte 
matchwinnaar is altijd het elftal. Aan het eind draagt 
iedereen bij aan het succes van het gehele elftal. Het gaat 
niet om het individu zoals een “Neymar” maar om het 
collectief, dat is namelijk het geheim van teamsport. Helaas 
wordt dat nog wel eens vergeten. Niet 1 of 2 spelers zijn 
ooit kampioen geworden, het is altijd het TEAM dat 
kampioen wordt.

Ik wil graag besluiten met elk elftal een fantastisch seizoen 
toe te wensen en hopelijk kunnen wij als Sc Westervoort 
weer een aantal prachtige kampioenschappen tegemoet 
zien.

Door: Geurt



frank

z
ondagavond, de kinderen weer vroeg naar bed. 
Mees kan nog niet zo goed in slaap komen omdat 
hij de vakantie nu al mist! Het was ook een 
topvakantie, al zeg ik het zelf. 

Maandag 28 augustus, over tot de orde van de dag, Mees 
en Puck naar school en Rowena en ik weer werken. Ook 
wel weer fijn, het normale ritme. Weer een lange broek en 
schoenen aan, altijd erg confronterend, want pas in een 
lange broek merk je wat zo’n all inclusive vakantie met je 
doet. 

Op woensdagavond begint ook het voetballen weer. Ik heb 
de eer om één van de trainers te mogen zijn van een hele 
leuke club jongens en meisje (Charlotte). Dat ze me bij SC 
Westervoort hebben gevraagd om trainer te worden heeft 
er mee te maken dat ik de vader van Mees ben en niet 
vanwege mijn voetbalvernuft. Erg leuk is het om te doen en 
dat je zaterdagsmorgens een uur eerder op moet staan dan 
doordeweeks, dat maakt niets uit, ik doe het graag. 
JO8 is opgebouwd uit twee teams, uiteraard een JO8-1 en 
een JO8-2. De trainingen doen we gezamenlijk, zo kunnen 
Kasper en Koen een beetje met Herman en mij meekijken 
om het later zelf proberen over te brengen op de jongens. 
Ik noemde hem al: hoofd groepsapp en als enige nog zelf 
actief als voetballer, is trainer Koen de Wijs, samen met zijn 
broertje Kasper leiden zij JO8-1. De technische staf wordt 
compleet gemaakt door Herman Wenting en mij. Voor de 
mensen die niet weten wie Herman is: hij was vroeger de 
meest wendbare voetballer waar ik ooit mee gevoetbald 
heb. Nou is dat ook niet zo moeilijk als je weet dat ik met 
(steun) pilaren als Ramses Messing en Robbie van Bommel 
heb gespeeld. 

Het team bestaat uit de volgende spelertjes: 

Charlotte de Haas, het enige meisje, zo verschrikkelijk 
enthousiast, ze heeft me in de zomervakantie wel 25 keer 
gevraagd wanneer de trainingen weer begonnen. 
Lucas Tolhuisen, mooi ventje, overal op het veld te 
vinden.
Niek Legerstee, rustige jongen, talentvol en ijzersterk. Lijkt 
qua karakter gelukkig niet op z’n ome Niels. 
Luca Messing, altijd fijn om een Messing in je elftal te 
hebben. Een beer van een vent, de tegenstanders zijn direct 
onder de indruk.
Kian Valk, heeft nu al een betere traptechniek dan Frank 
Wanders. Ik zou zeggen, kom een keer kijken, werkelijk 
ongekend. 
Jip de Wijs, een echte De Wijs, fanatiek, altijd aanwezig 
en vooral erg sociaal. Als hij op z’n oom lijkt, dan zeker 
eerste elftal waardig. 
Milan de Wijs, heeft zich in de eerste wedstrijden al 
ontpopt als echte topscorer, in twee bekerwedstrijden al 
meer doelpunten gemaakt dan zijn vader z’n hele carrière. 

Het is niet voor niets dat de eerste wedstrijd door dit team 
met 5 – 10 werd gewonnen in en tegen Groessen. 

Op hetzelfde moment speelde 20 kilometer verderop, 
JO8-2 tegen het altijd lastige ESA. 
Er werd met 6 – 4 verloren, maar de basis van de eerste 
training was zichtbaar. De trainers waren tevreden over het 
spel, al liet de uitslag anders zien. 
We waren die ochtend compleet en zelfs ik was mee, voor 
de mensen die dit niet begrijpen: voetballen in Arnhem en 
Frank Arends, dat gaat niet samen. 

7 augustus: de vakantie is begonnen, anderhalve week thuis, een week 
Mallorca en daarna nog een paar dagen Westervoort in beweging om 
vervolgens de vakantie traditioneel af te sluiten bij MC Donalds. De glimlach 
van de kinderen is onbetaalbaar wanneer we zeggen dat we daar gaan eten. 
Als ik uit het zicht van iedereen ben, loop ik zelf even een kleine polonaise, 
want zeg nou zelf, wie houdt er nou niet van de Mac? 

jo8
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De volgende jongens maken deel uit van JO8-2:
Julian Bus, heerlijke gozer, onze keeper met een keihard 
schot. Lacht de hele wedstrijd door, zelfs al krijgt hij er 
zes om de oren. 
Liam de Mey, kleinste menneke van het veld, maar nu 
al laten zien dat hij scorend vermogen heeft, dribbelt 
overal doorheen, onze kleine Messi.
Lemar Renhuar, mooie sierlijke voetballer, gedreven, 
doet wat hem gevraagd wordt, de nieuwe Phillip Cocu 
van Westervoort. 
Thimo Rosbag, ook zo’n verschrikkelijk enthousiast 
kereltje. Scoorde bij zijn debuut al gelijk een doelpunt en 
liep juichend het hele terrein van ESA over. 
Luuk Wieggers, mooi om deze jongen te mogen trainen, 
laat zich net als zijn vader vroeger, niet van de wijs 
brengen.  
Morris Wenting, heeft in de vakantie zijn voortanden 
verloren maar zeker niet zijn voetbalkwaliteiten, erg 
wendbaar……, tsja hoe zou dat nou komen? 
Mees Arends, hij vindt het erg leuk en wil geen seconde 
missen van de training / wedstrijd. Houdt niet van 
verliezen maar gaat er beter mee om dan zijn vader. 

Nu hebben jullie een duidelijk beeld van de nieuwe 
aanstormende talenten van SC Westervoort. Het leukste is 
natuurlijk om ze een keer in het echt te zien. Daarom 
nodig ik jullie uit om op woensdagavond om 18.00u naar 
de training te komen kijken, mocht de training 
onverwachts besloten zijn, dan ben je van harte welkom 
om in de kantine een kopje koffie te gaan drinken. Na 
afloop is er een moment om met zowel de spelers als 
technische staf op de foto te gaan. Heb je zin om een 
keer een wedstrijd te komen kijken? Download de 
Voetbal.nl app, volg JO8-1 en JO8-2 kijk naar het 
programma van beide teams, zet zaterdag de wekker om 
5.00uur en we zien je wel verschijnen! 

Tot snel, namens alle spelertjes van JO8,

Een heel sportief en leuk seizoen toegewenst. 

webshop
bestel zelf je sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop

online betalen via iDEAL
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prijspuzzel
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Oplossing humorfoto: Harold Dengerink

Christ
Groenen
Janssen
Dekker
Veenendaal
Bulk
Donk
Berg
Van es

Zeeman
Most
Liske
Anne
Spitse
Geurts
Jansen
Gragt
Roord

Folkertsma
Lunteren
Lewerissa
Lineth
Laura
Aafke
Top

win een 

caDeauBon

van € 10

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 december naar de redactie 
op het e-mail adres: 
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende 
ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde 
van €10, te besteden in onze webshop.

Uitslag vorige prijspuzzel:
Gaat Nederland naar de WK in Rusland?

De winnaar is deze keer: 
Harold Dengerink

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
W. van den Hatert V.o.F.
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
Bureau Maatschappelijke Zorg
Koenen, nu ook op Kronenburg
Candea College
Coockson Brandbeveiliging
Comafin Franchise B.V.

Gaba Makelaars
Heijting Milieu
Jansen Tractoren
KSPB Keukens
KWD
Liemers Lasergame verhuur
Mastermate Brinkman
MdW Notareas
MFS Turbineparts B.V.
Notarissen Swetselaar
NTP Groep
Pennekamp Fietsen
René Wigman Transport
Schoonmaakbedrijf Drost en 
Zonen BV
Slagerij Hetterschijt
SLR Bouw en onderhoud
Ten Donkelaar cs Administraties 
& Advies B.V.
Textielgroothandel engelvaart 
B.V.
To Count on Accountants & 
Belastingadviseurs de Liemers
Van den Brink onderhoudsbedrijf
Van essen Sierbestratingen
Vitaro
Wyborgh optiek



Bovenste rij vlnr: Arjan Koenen,  Stan Jansen,  Ronny Atac,  Bas Berendsen,  Yorick Timmer  Ahem Adydimir,  Maarten Jansen, Cas van Wijhe.
Midden rij vlnr: Paul Koenen,  Frank van Ark,  Leroy Loevering,  Yannick Verburgt,  Pelle Gerretzen, Bouwe Zwertbroek, Sander van der Mey, 
Sjoerd Jansen, Tim Hendriks, Sven Bolderman, Frans Stolk, Maurits Pelgrim. 
Voorste rij vlnr: Joey v Zanten, Timo Jansen, Marco Hubers, Danny Kampschreur, Harold Dengerink, Bertus Nass, Ferry van der Mey, Miquel 
 Hernandez, Twan v d Sterren.
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Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning




