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colofon

Redactioneel
Binnenkort gaat de tweede competitiehelft weer van start. Ondanks de
matige resultaten tot nu toe hoopt de redactie natuurlijk weer op de nodige
kampioenschappen en wenst alle teams hierbij dan ook alle mogelijke succes
toe.
De foto op de voorpagina is dit keer uit een wedstrijd van JO8-2, gemaakt
door clubfotograaf Arjen Biere.
De middenposter is een groepsfoto van het winterkamp met herenselectie
1 en 2.
De redactie zal het helaas enige tijd zonder Laura Matser en Aafke Kemper

Sportpark “Naederhuyse”

moeten doen, daar zij een aantal maanden op wereldreis zijn.

Brouwerslaan 7

Michel van Enckevort is bereid gevonden mee te gaan werken aan het

6931 AC Westervoort,

vervaardigen van de ballenvanger, zodat we in ieder geval vervanging hebben

Tel. (026) 3118876

voor beiden.
Michel, vanaf deze plaats alvast welkom in de ballenvangercommissie en wat

Redactie-adres

ons betreft, wordt je vast commissielid.

Jan Koers
Waemelslant 160,
6931 HR Westervoort

Lidmaatschap

tel. (026) 3113259,

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

ballenvanger@scwestervoort.nl

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

Jan Koers

Laura Matser

Kelsey Limburg

Joris Boss

Anne Matser

Tim Koenen

telefoon 026 - 3114243.
contributie per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

inschrijfgeld

Champions League

€ 13,00

€ 38,60

€ 76,50

€ 151,30

€ 4,50

F t/m D pupillen

€ 15,50

€ 46,10

€ 91,20

€ 180,50

€ 4,50

C t/m A junioren

€ 17,50

€ 52,00

€ 102,90

€ 203,70

€ 6,80

Senioren miv 18 jaar

€ 21,50

€ 63,90

€ 126,50

€ 250,30

€ 11,30

Werkende leden

€ 5,00

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Begunstigers/Donateurs

€ 5,00

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Trainingsleden

€ 8,00

€ 23,80

€ 47,10

€ 93,20

G-jeugdteam

€ 11,50

€ 34,20

€ 67,60

€ 133,90

€ 4,50

G-team

€ 13,00

€ 38,60

€ 76,60

€ 151,30

€ 4,50

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

Michel van Enckevort

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

Soms is het lastig om een onderwerp te verzinnen, waar de column die ik als voorzitter
geacht wordt om te schrijven, deze keer weer over moet gaan. Maar dan is er gelukkig
de voorzienigheid of het toeval die je te hulp schieten.

V

anmorgen in de maandagkrant stond een
artikel over een voorzitter van een
Schiedamse voetbalclub die het na 25 jaar
voor gezien hield. Eén van de redenen om
ermee te stoppen, want er zullen er ongetwijfeld meer
zijn, is zijn groeiende ergernis over zeurende
voetbalouders. Ouders die vragen hebben over het feit
dat hun zoon uit de D5 het moet doen met een
weliswaar goedwillende, maar niet gekwalificeerde
trainer. Ouders die menen dat hun zoon of dochter te
weinig speeltijd krijgt, terwijl het toch zo’n talent is
met kansen op Vitesse of misschien zelfs wel Ajax. De
hartenkreet van de afscheid nemende voorzitter luidt:
“Voetballen is een teamsport, denk eerst in het
teambelang in plaats van uzelf of uw kind. De
vereniging: dat zijn wij allemaal!”
Toen ik dit las, moest ik meteen denken aan
een stuk uit de nieuwsbrief van de
jeugdcommissie van november. Dat
ging ook over ouders. Allereerst
over het feit dat ouders van de
wat oudere jeugd afhaken bij
het komen kijken naar het
voetbal van hun kinderen.
Ikzelf zou daar ook de
ouders van seniorleden
aan toe willen voegen.
Aanmoedigen is niet meer
nodig lijkt het, zodra de kinderen
zelfstandig met de fiets of auto naar het
voetbalveld kunnen. Of misschien
beseffen ze wel dat hun kind toch geen
Ronaldo of Messi wordt, zoals ze altijd
gehoopt hadden. En wat heeft
aanmoedigen dan nog voor zin…..

scwestervoort.nl 

Maar als ze er wel zijn, valt op dat naast de ouders die
enthousiast en positief aanmoedigen (en dat zijn
gelukkig de meesten!), ook weer ouders zijn die zich
overal tegenaan bemoeien: tegen de trainer, tegen de
scheidsrechter, tegen de tegenpartij en ook tegen de
eigen spelers. Ook hun eigen kind ontkomt vaak niet aan
kritiek. Mensen: het is ongetwijfeld goed bedoeld (daar
ga ik maar vanuit), maar besef dat we als club niet voor
niks normen en waarden hebben. Spreek elkaar erop
aan als je denkt of vindt dat iemand te ver gaat. Probeer
er net als de Schiedamse voorzitter aan te denken dat
voetbal een teamsport is. Houd ook in de gaten dat de
club gerund wordt door vrijwilligers. En om te
voorkomen dat zij het voorbeeld uit Schiedam
volgen: grijp het nieuwe jaar aan om hier eens
over na te denken en liever nog: uw gedrag op
aan te passen. Verbeter de wereld, begin bij
uzelf!
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algemeen

Afscheid Gert Zwilling en Geurt van der
Mey van de Ballenvangercommissie
Op vrijdag 10 november 2017 heeft de Ballenvanger
commissie op gepaste wijze afscheid genomen van Gert en
Geurt. Gert is na 10 jaar gestopt en Geurt na 7 jaar.
De commissie heeft ´s avonds samen met Gert en Geurt en
hun echtgenotes gezellig gedineerd in restaurant “Huis ter
West”, te Westervoort.
Voorzitter Jan Koers richtte kort het woord tot hen en
memoreerde het vele werk, dat Gert 10 jaar lang en Geurt
7 jaar voor de commissie hebben gedaan, altijd met veel
inzet.
Beiden hebben dan ook tal van rubrieken verzorgd voor de
Ballenvanger.
Jan gaf aan, dat de commissie het bijzonder jammer vond,
dat beiden besloten hebben de commissie te verlaten, maar
respecteert uiteraard hun besluit.
Als dank en waardering heeft Jan beiden namens het
hoofdbestuur van sportclub een mooie dinerbon
overhandigd en uiteraard een mooie bos bloemen.

Beiden waren zeer verguld met deze attentie en
bedanken het bestuur hier dan ook hartelijk voor.
Door: Jan

Dachser zaalvoetbaltoernooi in Zevenaar bij DCS

Penaltybokaal gewonnen
Op zaterdag 6 januari 2018 heeft het G-team
deelgenomen aan het Dachser zaalvoetbaltoernooi
van DCS uit Zevenaar. Samen in een poule met DCS,
Doetinchem, Colmschate en Achilles ’12, zijn ze de
strijd aangegaan voor het behalen van de eerste
plaats in de poule.
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Na het spelen van 4 wedstrijden van 15 minuten eindigde
het team van de Sportclub Westervoort op de 2e plaats. De
winnaar van de dag was Achilles ’12. Tijdens de
wedstrijden is gescoord door Julian Ziegler (3x), Dave
Jeltema (1x), René Hartgers (1x) en Dave v.d. Hurk (1x).
Na afloop van de poulewedstrijden mochten van elk team
3 spelers nog strijden om de penaltybokaal. De keeper van
het reguliere voetbalteam van DCS 1 moest dan proberen
de spelers van het scoren af te houden. Voor Sportclub
werden hiervoor Niek Schut, Dave Jeltema en Julian Ziegler
aangewezen. Uiteindelijk werd de glorieuze winnaar Niek
Schut, die geen enkele penalty heeft gemist. Een duidelijk
signaal, dat onze trainers Wim en Paul kijk hebben op het
spelletje en de juiste spelers kunnen uitkiezen.

scwestervoort.nl

babycorner

KLEDINGCONTAINER
Wanneer uw kledingkast weer eens uitpuilt
en u bij het opruimen ervan kleding
stukken tegenkomt, waarvan u het
bestaan niet meer wist: denk dan aan
de kledingcontainer bij Sportclub
Westervoort. Deze container is van de
organisatie Sympany. Zij verzamelen
door het hele land textiel en andere
(her-) bruikbare spullen.
Wat nog te gebruiken is, wordt weer verkocht. De rest
wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Van de
opbrengst gaat een deel naar de gehandicaptensport, een
deel ervan is voor Sportclub Westervoort zelf. Door uw
spullen in de textielcontainer te deponeren, helpt u dus drie
goede doelen: het milieu, de gehandicaptensport en
natuurlijk Sportclub.

Tibe Koens
Mijn naam is Tibe Koens en ik ben 07-10-17
geboren in Arnhem.
Naast mijn Arnhemse bloed (en dus
mijn ‘geel swerte hert’) heb ik ook
een blauwwit hart. Mijn mama
Kirby voetbalt namelijk in dames 1.
Vroeger deed ze dat al een aantal
jaren en sinds 2016 is zij na wat
omzwervingen weer terug in
Westervoort. Later ga ik, denk ik, zelf
ook voetballen. Maar tot die tijd zullen jullie
mij samen met papa Paul regelmatig langs de
lijn zien staan bij dames 1.

Sepp Gerretzen
Op 8 januari 2018 is Sepp Gerretzen
geboren! Papa Pelle speelt in het 1e elftal
en mama Amanda speelt in VR1.

Op bijgaande foto zie je wat er wel in mag en wat niet. De
kledingcontainer staat bij de entree van de fietsenstalling
en is te gebruiken als het sportpark open is. Doe ons en het
milieu er een plezier mee!!

scwestervoort.nl 
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algemeen

Wie zijn die jongens toch zondag
in de keuken??
Tot voor kort was er een probleem bij
sc Westervoort met betrekking tot het tekort
aan vrijwilligers in de keuken. De keuken was
namelijk het afgelopen seizoen (te) vaak dicht.
Het hoofdbestuur heeft de clubhuiscommissie
benaderd met het verzoek om eens te kijken of
dit probleem niet opgelost kon worden middels
het inzetten van betaalde krachten. Dit werd
opgepakt en Gerrit van der Laan werd benaderd,
die naast lid van de clubhuiscommissie ook
trainer is van de JO16. De vraag was of hij dit
niet met zijn team kon en wilde invullen.
Gerrit is ermee aan de slag gegaan. Hij heeft een plan
bedacht en vervolgens voorgelegd aan het team. Voorstel
was om het gehele seizoen iedere zondag keukendienst te
draaien tegen een vergoeding die geheel ten goede zou
komen aan het team en om op die manier te sparen voor
deelname aan een internationaal voetbaltoernooi.
Voorwaarde was wel dat dit een collectief gebeuren moest
worden en dat iedereen van JO16 dit ook zou moet willen.
De meeste spelers waren vrijwel direct enthousiast en
binnen een week waren ze allemaal om.
Eigenlijk levert het voorstel alleen maar
pluspunten op:
1. Sc Westervoort wordt geholpen; 2. Samen werken en
sparen voor een gemeenschappelijk doel; 3. Ervaring
opdoen; 4. Je kunt eventueel je maatschappelijke stage
voor school hiervoor gebruiken; 5. Sociale contacten en
6. Ouders worden minder financieel belast doordat de
jongens zelf een grotere bijdrage leveren.
Tijdens een ouderbijeenkomst werd het plan besproken en
een begroting gepresenteerd voor een 5-daagse trip naar
Spanje. Echt heel verassend en positief waren de
enthousiaste reacties van de aanwezige ouders. Helaas
bleek zo’n trip om diverse redenen echter geen haalbare
kaart. Niet het gehele team zou kunnen deelnemen en
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daarom werd er een alternatief gepresenteerd: een 3-daags
toernooi en aanzienlijk dichter bij huis. De jongens waren
ondanks dat Spanje werd afgeblazen niet eens echt
teleurgesteld. Ze wilden unaniem doorgaan met de
keukendienst en dan maar voor een ander toernooi elders!
Ze zijn inmiddels gestart en sinds zo’n 6 weken worden er
met veel enthousiasme zelf koppels gevormd om de
keukendienst te draaien op alle zondagen gedurende het
seizoen. En met 16 spelers en hopelijk nog met extra hulp
van hun ouders zijn ze maximaal eens in de acht weken
gemiddeld 5 uurtjes aan het werk.
De benodigde gelden die nodig zijn voor het toernooi
worden voor het grootste gedeelte door hun zelf bijeen
gebracht plus door een sponsor die een bedrag betaalt
voor iedere gewonnen wedstrijd of gelijkspel. Aan de
ouders zal waarschijnlijk een bijdrage gevraagd worden
van enkele tientjes.
Het bestuur is heel blij met dit initiatief: de keuken is vaker
open en dat levert geld op voor de club en de jongens
kunnen door hun werk bijdragen in het deelnemen aan een
toernooi. Als dit een succes wordt, biedt het zeker
mogelijkheden om dit in de toekomst opnieuw in te zetten.
JO16-jongens en begeleiding: heel hartelijk dank en veel
succes met jullie werk!
Namens het hoofdbestuur: John Kemper, voorzitter
scwestervoort.nl

Langs de zijlijn

Verzorging
Dit keer een ‘langs de zijlijn’ die iets anders is dan
jullie van ons verwachten. Het gaat in deze
ballenvanger over de verzorging. Een aantal van
jullie weet ons al goed te vinden. Om op zaterdag
of zondag optimaal te kunnen presteren is het
belangrijk dat je geen blessures of (spier)pijntjes
hebt. En daar komt de verzorging dan ‘langs de
zijlijn’ bij kijken.
Wat houdt de verzorging precies in?
Het komt er in het kort op neer dat wanneer je met een
blessure krijgt te maken je op maandag, dinsdag,
woensdag of donderdag even binnenloopt bij het
verzorgingshok.
‘Het verzorgingshok? Waar zit die?’ hoor ik jullie nu
denken. Het verzorgingshok zit tegenover het hoofdveld
links naast de dubbele deuren van de kleedkamers ingang.
Dus wanneer je tijdens het trainen ineens een blessure
krijgt en je hebt het verzorgingshok eindelijk gevonden dan
zal er kort gekeken worden wat voor blessure je hebt.
Wanneer je een ‘ernstige’ blessure hebt stopt de verzorging
bij sportclub en word je doorverwezen. Als het een
‘onschuldige’ blessure is dan wordt er een behandelplan
gemaakt en start de behandeling bij sportclub, zodat je
weer snel op het voetbalveld kan staan.
Het is nu winterstop en wat wij tot nu toe hebben gezien is

dat wij vooral gevonden worden door selectieteams, denk
aan het JO19-1, JO17-1, JO15-1, Heren1, Vrouwen 1. Het
is belangrijk dat iedereen ons kan vinden, hiervoor is het
belangrijk dat jullie wat meer inzicht hebben in de tijden en
aanwezigheid van ons.
De verzorging dit jaar bestaat uit Fysiotherapeut Jeroen van
der Vliet, verzorger en sportmasseur Frans Stolk en
Fysiotherapeut Anne Matser.
Wij zijn van maandag tot en met donderdag aanwezig in
het verzorgingshok.
Aanwezigheid verzorging
Naam

Dag

Tijd
19:30-21:30

Jeroen

Maandag

Frans

Dinsdag en donderdag 19:30-22:30

Anne

Woensdag

19:30-21:30

Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne winterstop toe
en vergeet niet te blijven trainen zodat blessures na de
winterstop voorkomen kunnen worden!
Door: Jeroen, Frans & Anne

scwestervoort.nl 
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45+ team

All Star SC Westervoort
afgetekend kampioen 1e klasse!
Na 3 jaar van noeste arbeid, keiharde training en meedogenloos “doorselecteren” kreeg het
SC Westervoort All Star dreamteam vanaf september 2017 daadwerkelijk gestalte. Louter coryfeeën
maakten deel uit van het All Star team van Westervoort. Een ijzeren kern van Westervoort 8 werd
aangevuld met vedettes zoals de legendarische Grobjes, Fedor Dribbels, Ronaldo (Weiss) en Ramses
Messi. Dankzij de solvabele positie van SC Westervoort kon ook op de transfermarkt een mooie slag
worden geslagen. S(Peer)o uit Elst werd voor een niet nader te noemen bedrag binnen gehengeld.

Westervoort 8 is op zich al een dreamteam maar individuele
namen als Arno “de nul” Hoogveld, Zappatore, Joost the
Farmer, Mister Zano Frankie, Vinnie Goalderhof, SeBest
Ever(s), Bart Tienponder en DJ Jacco Fredrikstad zijn een
absoluut begrip in Westervoort, Elst, Bemmel, Arnhem en
omgeving. De krap ogende shirts zijn absoluut niet het
gevolg van het postuur van de heren als wel van “veels te
heet wassen”. Officiële SC Westervoort stretchshirts zijn
inmiddels in bestelling.
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KNVB 1e klasse
Er stond veel op spel want de KNVB 7x7 vrijdagavond 1e
klasse competitie wordt door verenigingen als DZC´68 (met
117.843 leden) en DVC´26 (met 109.213 leden)
beschouwd als `het allerhoogste treetje op het ereschavot`.
SC Westervoort was als relatief kleine club dan ook trots
dat ze zich wisten te kwalificeren voor deze Champignons
league.

scwestervoort.nl

De start van de competitie verliep dramatisch. Een aantal
overschrijvingen was schijnbaar net na het verstrijken van
de deadline (om 0.01 uur) verwerkt waardoor de KNVB in
overleg met de UEFA en de FIFA het team van SC
Westervoort royeerde voor de eerste ronde. Gevolg was dat
3 niet gespeelde wedstrijden reglementair met 3-0 werden
verloren. Onderzoek leerde dat de Remco Grob wel degelijk
tijdig en correct had gehandeld maar dat de verwerking
niet goed was gegaan vanwege een defect faxapparaat bij
FC Stokkum.
Uit bij de superboeren
Een onoverbrugbare achterstand en dus een schier
onmogelijke opgave was het gevolg. Voor de “matadoren”
van SC Westervoort werkte dit echter als een rode lap op
een stier. De ouverture vond plaats op 29 september in
Doetinchem. De komst van de vedettes uit Westervoort was
voor DZC aanleiding om een splinternieuw sportcomplex te
bouwen. Nadat Ramses Messi het lintje had doorgeknipt
duurde het welgeteld 17 seconden tot dat Ronaldo Weiss
de eerste bal in het netje had liggen. Anderhalf uur later
waren er 9 punten bijgeschreven en SC Westervoort was
“back on track” en volledig terug in de race.

De ondertekening van het contact. Technisch
directeur Remco Grob is in zijn nopjes met het
contacteren van succes-speler/coach Van Enckevort.
(De maandelijkse betaling zal in de vorm van
flessen Grolsch en koffiebonnen worden
afgewikkeld.)
scwestervoort.nl 

2e Ronde in sweet home Westervoort
Op Friday the 13th (oktober) kwamen de tegenstanders
met poep in de broek naar “house of terror
Naederhuyse”. Een tactische meesterzet van Ramses
maakte het team Ramses-Mes-scherp. De uitspraak “het
gaat er niet om wie er het hardste loopt maar om wie er
als eerste is” bleek letterlijk en figuurlijk een schot in de
roos. Na 2 eclatante overwinningen tegen Stokkum en
DZC gooiden onze Didamse vrienden van DVC de tactiek
om. Het voetbalveld veranderde in een freefight arena
met discussieforum waarbij vooral Joost herhaaldelijk
“uit de kast werd gelokt”. Het resultaat was een
puntendeling en de koppositie voor SC Westervoort na
ronde nummer 2. Daarbij en daarna rinkelde de kassabel
voor de vereniging. Een propvolle kantine die om 0.30
werd leeg geveegd zorgde voor een record-omzet voor
de toch al uitpuilende kaspositie van de
succesvereniging.
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45+ team
De grand final in het voetbalmekka van Europa
“Stokkum”
3 november was D-day met wedstrijd-affiches om je
vingers aan af te likken. Er was dan ook geen zitplaats
meer te krijgen op de tribune in Stokkum. Het complete
dorp (17 personen, 3 honden en een blond kantine meisje)
was uitgelopen om de plaatselijke helden aan te moedigen.
Extra pijnlijk was dan ook de 0-5 oorwassing door
SC Westervoort.
DZC mocht vervolgens even aan een voorsprong ruiken
maar toen het erom ging, zorgden killerspits Vinnie en
Edwin Grob (hoogstpersoonlijk) voor een 2-3 overwinning.
De kampioenswedstrijd tegen DVC was dit keer geen
bokswedstrijd maar een handbalwedstrijd. DVC verdedigde
met 8 man (ze lieten stiekem een reservespeler mee spelen)
rondom de eigen cirkel. Een no-raak van Messi (dat is een
bal die je niet aan raakt) en een spectaculaire halve omhaal
van Vinnie misten rakelings het doel. Het ging er deze
wedstrijd vooral om dat het eigen doel schoon bleef en dit
was middels de combi van Bart als betrouwbare sluitpost
en de Grobjes, Zappa, Joost en Jacco in de verdediging wel
een absoluut zekerheidje.

Joost de Farmer zoop vervolgens in zijn eentje de
hele biervoorraad van Stokkum op uit de zo juist
gewonnen bokaal.
Na het laatste fluitsignaal ontstond een explosie van
blijdschap en emotie. Sebastiaan: “ik heb 43 jaar moeten
wachten op mijn 1e kampioenschap maar ik moet
toegeven, mijn trouwdag was er niets bij”. Ronaldo Weiss
maakte een soort van krijgersdans in de
champagnedouche. Gecensureerde beelden hiervan zijn op
aanvraag (en tegen betaling) verkrijgbaar.
De 3e helft
Om 1.30 dropen Didam, Doetinchem en Stokkum af en
moesten ook tijdens de “après-soccer” hun meerdere
erkennen in het oppermachtige Sc Westervoort. De
gebroeders Grob keken gelukzalig toe als trotse
bestuurders van SC Westervoort waarbij het All Star team
wordt beschouwd als de groeibriljant van de vereniging.
Om het succes te prolongeren en de feestvreugde te
verhogen kondigde penningmeester Grob een collectief
trainingskamp aan in het Oostenrijkse Solden.
Dit bijeengeraapte zooitje is door middel van prestatie &
plezier veranderd in een hecht collectief. Dit smaakt naar
meer mannen! Op naar de voorjaarscompetitie! Potentiële
spelers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de selectietoernooien en sponsoren kunnen intekenen op de BASN
tender-lijst.
KNVB 7x7 Kampioen!

En ondertussen bracht DJ Jacco de menigte in
extase met zijn opzwepende muziek en dans.
scwestervoort.nl 

“to be continued”
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Blikvanger

Rob van der Veen
Rob, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog
niet kent!
Ik ben Rob van der Veen, geboren in Arnhem op 15 januari
1946. Ik ben getrouwd met Annie Evers, geboren in
Westervoort. Wij wonen sinds 1974 in Westervoort. Samen
hebben we twee zonen, Frank en Bob, en vier
kleinkinderen. Frank heeft tot en met zijn achttiende
gevoetbald en Bob tot en met het heden. Nu traint hij of
speelt een wedstrijd. Op de vraag of ik zelf heb gevoetbald
moet ik een ontkennend antwoord geven.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Begin of midden jaren 80, dat herinner ik mij niet precies,
ben ik betrokken geraakt bij Sportclub. Omdat mijn beide
zonen bij Sportclub voetbalden werd ik benaderd door mijn
zwager Toon Evers. Hij vroeg mij om bij de jeugd wat te
gaan doen. Ik nam als secretaris zitting in het jeugdbestuur,
eigenlijk een commissie maar in die tijd zat de naam
bestuur eraan vast. Samen met Toon Evers en Co Teunissen
hebben wij daar jaren werk gedaan voor de jeugd.
Toen de toestroom van de jongste jeugd begon als gevolg
van de groeikern die de gemeente Westervoort toen was,
werd er een pupillencommissie opgericht. Weer wat jaartjes
later gingen de twee commissies, junioren en pupillen,
samen op in de jeugdcommissie. In de laatstgenoemde
commissie heb ik jaren gewerkt als penningmeester.
Toen de kantine niet meer werd verpacht en in eigen
beheer ging werken heb ik met vier andere vrijwilligers een
opzetje gemaakt. Mijn taak was het financiële deel in kaart
te brengen. Al die jaren heb ik de cijfers aangedragen van
de kantine voor de jaarrekening van de penningmeester, tot
2 jaar geleden toen de kantineadministratie opging in
Sportlink van de KNVB. Nu heb ik besloten te stoppen. Ik
vind dat daar nu de tijd voor is. In de kantinecommissie heb
ik aangegeven op 1 april 2018 mijn vrijwilligerswerk te
beëindigen.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Een van mijn leukste herinneringen uit eerdergenoemde
tijden was de periode waarin ik in de jeugdcommissie
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werkzaam was. De zaterdagmiddag was altijd oergezellig.
Eerst voetbal kijken, dan vergaderen. Voorzitter Wim
Bolderman had de gewoonte om op de zaterdagmiddag
een vergadering uit te schrijven die meestal kort duurde,
om daarna samen een lekker biertje te drinken in een volle
kantine.
Wat betekent Sportclub voor jou?
Een groot deel van mijn sociale leven is bij Sportclub
ontstaan. En ligt er nog steeds.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik heb geen plannen om in de toekomst nog iets te doen
bij Sportclub. Ik blijf nu nog vrijwilligerswerk doen voor
twee stichtingen en één vereniging. Bij de Stichting
Vrienden van Sportclub Westervoort (Club van 100) doe ik
het secretariaat, dus er blijft een binding met Sportclub.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
De in de eerste Ballenvanger van dit seizoen genoemde
namen Hennie en Anja zijn een goed stel. Deze dames zijn,
volgens mij vanaf het begin dat de kantine door de club in
beheer werd genomen, vrijwilliger in de kantine.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Nee.
scwestervoort.nl
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Sinterklaas
Op woensdag 29 november 2017 was het weer
zover. Sinterklaas en zijn Pieten brachten een
bezoek aan het clubhuis van Sportclub
Westervoort.
Dit jaar waren er heel veel kinderen naar de club
gekomen om met z’n allen een gezellig
Sinterklaasfeest te vieren.
De Pieten verschenen al snel, echter moesten de kinderen
wat langer wachten voordat de Sint verscheen. Hij en de
Hoofdpiet hadden ietwat vertraging opgelopen vanwege
het koude weer. Toen zij uiteindelijk binnenkwamen,
werden zij toegezongen door de kinderen, van wie er zich
velen verkleed hadden als Piet en zelfs als Sinterklaas.
De Sint had over elk team wat in zijn grote boek staan en
sommige spelers durfden zelfs een liedje te zingen op het
podium naast Sinterklaas. Uiteraard moesten ook de
aanwezige trainers, leiders en coaches van de teams naar
voren komen om gezamenlijk een lied ten gehore te
brengen.
De Sint en zijn Pieten hebben lang gedacht om de prijzen
voor de leukst verklede Piet of Sint en de mooiste tekening
te verdelen. De drie kinderen die de prijs wonnen, kregen
een mooie Sc Westervoort mok met snoepgoed. De tijd
vloog voorbij en voor Sinterklaas en zijn gevolg was het
weer tijd om te gaan. Bij het afscheid kregen alle kinderen
nog een cadeautje mee: een Sc Westervoort etui, een
kleurplaat met kleurtjes en een zak met snoep. Het was een
gezellige avond en we hopen Sinterklaas en zijn Pieten
volgend jaar weer bij onze mooie club te mogen begroeten.
Door: Laura en Aafke
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De Nieuwe voetbal.nl-app is
echt een vooruitgang!

Naam: Joy Bouhuys
Rol binnen de club: Speler
SC Westervoort 3 en trainer JO13
De voetbal.nl-app is erg handig. Toen de app net
gelanceerd werd, zaten er nogal wat “kinderziektes” in.
Dit is nu allemaal verbeterd. Naast alle informatie van
mijn eigen team, kan ik ook alle informatie zien van het
jeugdteam dat ik train. Het geeft mij een makkelijk en
duidelijk overzicht. De enige verbetering die ik nu nog
zie, is een integratie van de wedstrijdzaken app in de
voetbal.nl app.
Naam: Bart Krechting
Rol binnen de club: Speler
SC Westervoort 5
Ik vind de app zeker geen vooruitgang. De app is met
name onoverzichtelijk. Dus wat mij betreft weer gewoon
de ouwe voetbal.nl-app.
Naam: Ronny ten Brinke
Rol binnen de club: Trainer/leider
SC Westervoort 3
Ik vind de voetbal.nl-app geen enorme vooruitgang. Ik
vind hem namelijk niet heel overzichtelijk. Het is lastig
om een overzicht/programma in te zien van alle teams in
jouw klasse. Wel vind ik het fijn dat alle wedstrijddata
bekend en zichtbaar zijn voor elk team.
Naam: Freddy Dahm
Rol binnen de club: Supporter
SC Westervoort en trainer Albatross 2
Toen de vernieuwde app net uitkwam, was het zeker
geen verbetering. Ook al moet je altijd even wennen. De
oude app was simpel en duidelijk. Na de vernieuwing
werkte de app niet zo stabiel en was het overzicht een
beetje weg. Allerlei nieuwe functionaliteiten werkten nog
niet naar behoren. Na de laatste aanpassing ben ik wel
tevreden. Mijn favorieten staan in beeld, de zoekfunctie
is verbeterd en hij crasht niet meer bij gebruik. Nu ben ik
de oude voetbal.nl-app vergeten en durf ik wel te
zeggen dat het een vooruitgang is.
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Verhaal van het kwartaal

Rwanda
In juli 2017 zijn wij, Jasper en Iris de Groot (oud
speelster Dames 1), naar Rwanda verhuisd. Dat
is natuurlijk een grote stap maar we vielen met
onze neuzen in de boter. Rwanda is namelijk een
ontzettend voetbalgek land. Dit merk je doordat
je bijna elke dag overal wel live verslagen van
alle wedstrijden in de wereld op kleine
radiootjes hoort en dan vooral de Engelse
Premier League. Maar bovenaan staat natuurlijk
hun eigen competitie en de nationale ploeg.
In Rwanda zijn 2 voetbalstadions, het Nyamirambo stadion
en het Amahoro stadion. Het Nyamirambo stadion biedt
plaats aan 22000 toeschouwers en het Amahoro stadion
biedt plaats aan ca. 30000 doldwaze op hun vuvuzela
fluitende supporters. Helaas worden deze aantallen lang
niet altijd gehaald.
Neemt niet weg dat de mensen die er zijn (ik schat
gemiddeld ca. 8000 mensen) bijna meer geluid maken dan
de Kuip en de Arena bij elkaar.
Ondertussen hebben wij reeds een aantal keer een
wedstrijd bezocht van zowel de nationale ploeg als van de
landelijke competitie.
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Om een voorbeeld te geven hoe een wedstrijddag eruit
ziet: als een wedstrijd om 15 uur begint zitten de meeste
mensen rond 11 uur in de bar om vervolgens rond 13.30
zingend en met vuvuzela’s in de auto of achterop de
mototaxi naar het stadion te gaan. Hele straten staan vol
met zingende en dansende mensen. En als je denkt dat dat
al een feest is weet je niet wat je meemaakt als je bij het
stadion aankomt. Iedereen is verkleed, geschminkt of
omhangen met vlaggen en niemand staat stil of houdt z’n
mond. De stadions zijn geheel voorzien van betonnen
“bankjes” op het vip gedeelte na, hier staan namelijk
plastic stoeltjes om de “rijke” mensen wat extra comfort te

scwestervoort.nl

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

geven, de echte belangrijke mensen krijgen daar zelfs een
kussentje bij.
Poloshirt

T-shirt

Trainingsbroek

Trainingssokken

Trainingspak

Kader

Wat kun je vanaf dan verwachten tijdens een Rwandese
wedstrijd behalve voetbal van een niet al te hoogstaand
niveau:
De wedstrijd begint met 1 minuut stilte en tijdens deze
minuut stilte valt door de wind 1 van de dug-outs om wat
natuurlijk een hels kabaal maakt, de spelers “proberen”
deze dan nog zonder geluid weer omhoog te zetten wat
natuurlijk nog veel meer lawaai maakt. Vervolgens vergeet
de commentator zijn microfoon uit te zetten en aangezien
hij niet in een geluidsdichte kamer zat was tijdens deze
minuut stilte het geluid van de wind ongeveer 20 keer
versterkt door het stadion te horen. Ook gebeurde het dat
tijdens de wedstrijd de technische staf van één van de
teams er tijdens het wisselen achter kwam dat ze al een
speler in het veld hadden lopen met hetzelfde rugnummer
als de wisselspeler. Dit probleem was gelukkig snel
opgelost met behulp van een rol ducttape en had de speler
rugnummer 81 i.p.v. 8.
Jullie zien het, een voetbalwedstrijd kijken in Rwanda is
niet te vergelijken met een wedstrijd in één van de
Nederlandse stadions of zelfs niet met onze eigen blauw
witte arena. Maar het is zeker een hele belevenis en zorgt
altijd voor spektakel, helaas niet op het gebied van
hoogstaand voetbal, maar daarvoor moet je natuurlijk ook
gewoon naar sportpark Naederhuyse gaan...

online betalen via iDEAL

Door: Jasper en Iris
scwestervoort.nl 
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Uit de historie

Gert Zwilling
Bij Sportclub Westervoort hebben wij het geluk
dat we een beroep kunnen doen op onze vele
vrijwilligers. Vaak zijn het geboren en getogen
Westervoorters die daar als kind al met een bal
rondliepen. Maar wat doet een Tukker als Gert
Zwilling al 18 jaar bij Sportclub Westervoort? Is
het clubliefde, is het de gezelligheid, de
saamhorigheid of een combinatie van dit alles?

De naar eigen zeggen “Import Westervoorter” heeft tot zijn
17e in Hengelo Overijssel gewoond. Gert is niet afkomstig
uit een echte voetbalfamilie, maar zijn vader was actief in
het bergbeklimmen. Door zijn hoogtevrees heeft hij deze
sport nooit beoefend. Zijn bescheiden voetbalcarrière is
begonnen bij Tubantia. Na ook de Hengelose en Twentse
selectie bereikt te hebben, is hij al op zijn 16e gestopt
nadat iemand flink op zijn enkel was doorgegleden. Zijn
studententijd heeft hij doorgebracht in Groningen en
Nijmegen. In deze periode heeft hij ook het voetbal weer
een beetje opgepakt, maar ook andere balsporten waren
aan hem wel besteed. Uiteindelijk belandde hij, met zijn
vrouw Marnet, via Ede net aan de verkeerde kant van
Westervoort: Duiven. We praten dan over 1999, waar hij
aan de Heilweg het huis bewoonde voor het dierenpension.
Maar Gert had toch meer met Westervoort dan met Duiven.
Zijn twee dochters en zoon gingen ook naar school in ons
dorp. Toen zijn zoon Armin op voetbal wilde, was DVV ook
geen optie (“zelden zo’n ongezellig en kil complex gezien
als bij DVV”, aldus Gert). Nee, het werd AVW ’66 of
Sportclub. Bij beide clubs zijn ze op bezoek geweest en de
keuze was eigenlijk heel makkelijk. In de kleedkamer bij
AVW’66 stond een oude beroepsmilitair op zo’n
ouderwetse commandotoon de kinderen toe te spreken,
terwijl bij Sportclub voor de jongeren een duidelijke lijn
werd uitgezet waar ook nog eens ruimte was voor eigen
inspraak in een gemoedelijke sfeer. Als Gert hieraan
terugdenkt, komen namen in hem naar boven als: AlbertJan Matser (voorzitter jeugdbestuur) en trainers als Jan
Wolters, Johan Vermeulen, Han Toussaint en Hans Thijssen.
Het zijn leuke, open mensen die normen en waarden hoog
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in het vaandel hebben zitten. Dit alles en de manier waarop
er binnen onze club met mensen wordt omgegaan gaf de
doorslag. Dus het werd Sportclub Westervoort! Nadat Gert
een Westervoortse hardloopwedstrijd rond Koninginnedag
had gewonnen, maar geen beker kreeg uitgereikt omdat hij
uit Duiven kwam, was de maat vol! De familie Zwilling
besluit naar Westervoort te verhuizen. Het bewijs dat hij
echt is ingeburgerd, blijk ook wel dat hij in het verleden de
kermis op de maandagochtend heeft bezocht samen met
mensen van de club.
Gert is zelf een fanatiek hardloper en heeft ook meegedaan
aan vele wedstrijden. Hardlopen is voor hem ook een
belangrijke uitlaatklep en echt een deel van zijn leven.
Bewegen zorgt ervoor dat hij zich lekker voelt en in balans
blijft. Ook op zijn werk als security manager zorgt hij ervoor
dat hij op kantoor zijn rondjes blijft lopen en niet de hele
tijd achter zijn bureau blijft zitten. Verder fietst hij veel en is
wandelen in de bergen een hobby die hij met zijn vrouw
uitoefent. Ook Marnet is uit het sportieve hout gesneden.
Zij heeft zelfs de Nijmeegse Vierdaagse achter haar naam
staan. De laatste jaren heeft Gert te kampen gehad met
diverse blessures, maar o.a. dankzij fysiotherapeute Anne
Matser zijn deze weer helemaal verholpen. Als een kind zo
blij heeft hij het hardlopen nu weer kunnen oppakken.
Gert heeft diverse functies bekleed bij Sportclub
Westervoort. Hij is elftalleider geweest en heeft ook in
verschillende adviescomités gezeten. Zo’n 10 jaar geleden
benaderde Ronald Schoonbeek hem ook voor de redactie
van de Ballenvanger. Hij besloot hierop in te gaan en
uiteindelijk is hij pas aan het begin van dit seizoen gestopt
bij de Ballenvanger. Gert bewaart mooie herinneringen aan
de gezellige club mensen met wie hij gewerkt heeft voor de
Ballenvanger. Zoals Ronald Schoonbeek, die voor iedereen
klaarstaat. En Jan Koers, zonder hem zou de ballenvanger
nu mogelijk niet meer bestaan hebben. Maar ook grafisch
ontwerper Walter Bouwman die ervoor gezorgd heeft dat
wij misschien wel het mooiste clubblad hebben van alle
amateur voetbalverenigingen. Kortom, de complimenten
die Gert heeft voor deze, en alle andere mensen die aan dit
scwestervoort.nl
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mooie blad werken, zijn niet op een hand te tellen. Het
bijzondere is dat zelfs nadat hun zoon al jaren gestopt is
met voetballen, Gert en zijn vrouw nog steeds actief zijn bij
de club in de Zaterdagcommissie. Ondanks het vroege
opstaan, ontvangen ze met veel plezier de gasten op de
club en verdelen ze de velden. Met mensen als Theo
Messing en Arjan te Brake is dit een ontzettend leuke en
gezellige bezigheid.
Volgens Gert zijn het de gezelligheid en mentaliteit van de
mensen die actief zijn binnen onze club, dat Sportclub zo
uniek maakt. Je wordt met open armen ontvangen en je
krijgt gelijk een goed gevoel als je met de mensen praat.
Het mooie is dat dit ten opzichte van 10 of 15 jaar geleden
niet is veranderd. De kracht van de club is dat het ook
mensen met elkaar verbindt. De ouders van de kinderen
proberen ze ook bij alles te betrekken. Het huidige bestuur
en onze voorzitter John Kemper vervullen hierbij ook een
belangrijke rol. Ze zijn ontzettend betrokken en staan dag
scwestervoort.nl 

en nacht klaar voor de club. Zij staan ervoor garant dat wij
onze identiteit behouden! Daarnaast roemt Gert nog het
prachtige vrijwilligersbestand van Sportclub. Dit loopt
uiteen van de VUT-ploeg, mensen die in bestuurlijke
functies zitten, tot aan mensen die bij het G-Team
betrokken zijn, zoals Willem van Bussel. Het zijn mensen
die veel voor de club over hebben en dit ook voor langere
tijd blijven doen. Ook hier benoemt hij het woord
“gezelligheid” als één van de belangrijkste pijlers dat dit
mogelijk maakt. Dus eigenlijk is het niet zo verwonderlijk
dat Gert inmiddels al 18 jaar aan onze club is verbonden
en hopelijk blijft hij dat nog heel lang doen.
Tenslotte heeft Gert nog een boodschap: vrijwilligers blijven
altijd nodig, zij zorgen ervoor dat een club kan bestaan en
dat kinderen kunnen voetballen. Dus als je ook maar iets
tijd over hebt, meld je bij de club, er zijn vacatures genoeg!
Door: Tim
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column

Hoe dit kan?
Zeg het maar. Ik heb geen idee. Al zolang ik columnist ben en foto’s uit het Sportclubverleden
becommentarieer, wil ik graag iets bij bovenstaande afbeelding schrijven. Elke keer als de
inleverdatum voor de copy nadert, duik ik weer in het rijke ScW-archief, op zoek naar bruikbare
prenten en telkens komen deze bovendrijven. Het kiekje blijft me bezighouden, maar het lukt me
nooit, om er de juiste woorden voor een leuk stukje bij te bedenken. Die woorden heb ik nu
plotseling wel?! Zomaar, ineens, uit het niets, dalen ze op het toetsenbord neer. Hoe dat komt, weet
ik niet, maar wees alvast gewaarschuwd: het wordt geen leuk stukje.

W

at zien we hier? Passie. Ontlading. Strijdlust.
Focus. Emotie. Kracht en kameraadschap.
Het was een memorabele middag op de
Pauwengaard in Pannerden. In een
rechtstreeks duel tegen de plaatselijke voetbalclub werd de
basis gelegd voor het latere kampioenschap van de 4e
klasse D. Hier scoorde Dylan Voorend (rechts, gebalde vuist)
het, na later bleek, enige doelpunt; de titel kan ons niet
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meer ontgaan. In een tot de laatste minuut spannende pot
voetbal, trokken de onzen vechtend voor elke meter, met
een onbedwingbare wil om te winnen, aan het langste
eind. De reservespelers (bidon en fluorescerend hesje)
maken een vreugdedansje. Uit alle hoeken van het veld
komen de uitzinnige spelers aangerend, om de
doelpuntenmaker te feliciteren; Brylcreem Tini heeft nog
nooit zoooo hard gelopen. De trainer (zwarte jas, op de rug
scwestervoort.nl
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gezien) twijfelt of hij het veld in mag rennen. De hulptrainer
is daarvoor nog teveel speler en hij slaat het grootste talent
(blauw/oranje Nike’s) van de afgelopen jaren, haast tegen
het gras. De gewisselde en al gedouchte spits (grijze jas
met blauwe mouwen), moet uitkijken dat hij niet over het
Aquarius-kratje struikelt. Ik hoop dat de enthousiast
geheven, blauwe plastic handschoen niet van de masseur
is.
Als Rembrandt van Rijn ooit een schilderij van een
voetbalwedstrijd had moeten maken, was dit vast het
eindresultaat geweest. Stijl, compositie, techniek,
symboliek…, alles klopt.

adverteren
in de
Ballenvanger

Het was hondenweer die middag; het regende pijpenstelen.
Ondanks mijn Club-van-100-paraplu, ben ook ik zeiknat
geregend. Maar dat was helemaal niet erg; Ik Was Er Bij!

De foto stamt uit mei 2015; er zijn dus pas 2,5 seizoenen
verstreken. De trainer en de masseur van toen zijn
vervangen. Het prachtige Airborne-uittenue ook en wel
door onhandig zwart/wit. De keeper en de reservekeeper
zijn gestopt en dat geldt ook voor Michel Ensing, die al
bijna 40 was. Zijn maatje Stefan Vleeming heeft inmiddels
de schoenen ook aan de wilgen gehangen en waar de spits
is gebleven, weet ik niet. Jordi van Doesburg en Timothy
Polman vormden het niet te kloppen centrum van de
verdediging; zij spelen nu voor VVO respectievelijk
Arnhemse Boys Schuytgraaf. Doelpuntenmaker Dylan en
Martijn ‘Tini’ Derksen trokken het rood/zwart van onze
zustervereniging aan en vieren daar hoogtijdagen. Ik denk
dat Justin nog steeds geblesseerd is en Hét Talent speelt
met vrienden voor de lol in een lager elftal op
zaterdagmiddag.
In het seizoen 2015/2016, degradeerden we direct weer uit
de 3e klasse. Het seizoen daarna eindigden we onderin de
4e klasse en nu, halverwege seizoen 2017/2018, staan we
(bijna) onderaan, op een degradatieplaats.
Hoe dit allemaal kan? Zeg het maar….

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

scwestervoort.nl 
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Trainingskamp
selectie heren
in Duisburg
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Voorwoord

Het jaar 2018 is inmiddels alweer even onderweg.
Nieuwjaarsrecepties zijn geweest en de beste wensen
zijn uitgewisseld. Een mooi moment om aan te
kondigen dat dit mijn laatste column zal zijn als
interim-voorzitter van BASN.

Ik hoor u denken, is de kritiek hem te veel geworden? Nee
is het antwoord. Ondanks dat de zoektocht nog niet heeft
geleid naar een gewenste permanente voorzitter heb ik
besloten terug te treden en voorlopig verder te gaan als
bestuurslid. Dit was de planning toen ik aan het
voorzitterschap begon en die volg ik dan ook.
BASN hield in november 2017 haar jaarvergadering. De
aanwezige leden constateerden, dat seizoen 2016-2017
succesvol is afgerond. We zijn bestuurlijk ingekrompen om
verschillende redenen en dat geeft duidelijk stof tot
nadenken. De opzet van de jaarvergadering was niet
anders dan anders. Aansluitend aan het buffet, waar deze
keer heren zondag 3, 4 en 5 voor waren uitgenodigd, sprak
Jan Smit (ex-voorzitter Heracles) de aanwezigen kort maar
krachtig toe.
De keuze om lagere senioren elftallen uit te nodigen bij het
buffet in plaats van de herenselectie is een bewuste. Als
BASN willen we hiermee laten zien dat ook deze groep wel
degelijk meetelt binnen de club. Dat we deze groep niet
vergeten, blijkt ook eens te meer uit de overlegsessies, die
afgelopen najaar hebben plaatsgevonden met heren
zondag 6 en heren 45+. Beide teams hadden om
uiteenlopende redenen afwijkende kleding of accessoires.
Gelukkig heeft het voetbalbestuur samen met BASN en
teamvertegenwoordigers de ontstane zaken kunnen
oplossen, zodat ook bij deze teams het kledingplan wordt
gevolgd. Heren zondag 6 kan nu met hun “make-up
tasjes” (omschrijving van het zesde elftal) alle wedstrijden
af en het 45+ team krijgt de juiste tenues.

scwestervoort.nl 

Afgelopen kwartaal heeft ook opnieuw een aantal
sponsoren zich aan Sc Westervoort verbonden. Zo is
Mastermate Arnhem bordsponsor geworden, is garage
Jelsma uit Velp shirtsponsor van de JO10-2 en SLR bouw en
onderhoud shirt- en tassponsor van de JO16-1. Helaas zijn
door kledingleveringsproblemen bij Hummel nog niet alle
benodigde shirts en tassen binnen. We betreuren dit dan
ook zeer.
De wintertrainingskampen zijn op moment van schrijven
nog niet geweest. Maar de selectie heren heeft het
weekend van 12,13 en 14 januari doorgebracht in
Duisburg en in datzelfde weekend is Dames 1 richting
Eindhoven gegaan. BASN gaat er van uit dat, met de
geleverde bijdrage, beide weekenden een succes zijn
geweest en dat er een goede basis is gelegd voor de
tweede seizoenshelft.

BASN wenst iedereen een sportieve tweede seizoenshelft
toe.

Door: Rick Smink, Interim Voorzitter BASN
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Sponsorinterview met Hoefsmederij Patrick Gal

Van springruiter en paardrijinstructeur tot hoefsmid.

Het bedrijf
Hoefsmederij P. Gal is een dienstverlenend bedrijf
in de paardensector. Deze voorziet alle paarden
van hoefijzers. Dat is het kappen en beslaan van
hoofdzakelijk sportpaarden voor de wedstrijdsport.
Het is een eenmansbedrijf. In dit beroep is het niet rendabel
om personeelsleden aan te nemen. Patrick heeft een poule
met 2 collega-smeden, die van elkaar opdrachten
overnemen bij vakantie of ziekte.
Het bedrijf is gevestigd op Waemelslant 37 te Westervoort.
Een bedrijfsadres staat in de telefoongids vermeld op de
Kerkwijkweg te Didam, maar dat is het adres van Patrick´s
ouders, waar leveranciers hun goederen kunnen afleveren
voor de hoefsmederij.
In Westervoort is dat niet handig, daar overdag niemand
thuis is en bij de boerderij van zijn vader is voldoende
ruimte om de voorraden hoefijzers en andere onderdelen af
te leveren. Daar rijdt Patrick tweemaal per week heen om
zijn benodigde voorraad aan te vullen. Dat is dan weer
voldoende voor een week werk.
Historie
Hoe is Patrick begonnen met zijn bedrijf?
Hij was een verdienstelijk springruiter en heeft van 1992
tot en met 1994 de opleiding tot paardrij-instructeur
gedaan. Hij heeft daarna zelf heel intensief gereden en tot
2003 rijles in dressuurspringen gegeven.
Patrick zat voor een stukje inkomen ook in de
paardenhandel. Zo kocht hij paarden, die hij 1 jaar
opleidde, zodat de paarden daarna concoursen konden
rijden. De paarden gingen hierdoor in waarde omhoog en
ze werden daarna weer verkocht.
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Vanwege de gevoeligheid van de economie in die jaren,
heeft zijn vader hem het advies gegeven om hoefsmid te
worden. Dat zag Patrick allemaal niet zo zitten met
paardrijden en les geven erbij. Maar het bleef knagen en
uiteindelijk heeft hij toch de stap gemaakt.
In 1997 / 1998 kon hij met de opleiding beginnen in
Zwolle. Na afronding was hij rijksgediplomeerd en kon het
vak gaan uitoefenen. De eerste jaren heeft Patrick tot 2010
regelmatig meegelopen bij andere hoefsmeden, als een
soort stage, om de kneepjes van het vak te leren.
Patrick: ”Ook al heb je het diploma, toch sta je wel te
zweten bij het beslaan van de eerste paarden.” Volgens
hem ben je pas een goede hoefsmid, als je minimaal 10
jaar bezig bent. Het is weliswaar zwaar werk, maar er is
een goede boterham in te verdienen.
Patrick heeft zijn bedrijf opgericht op 1 juni 1999. Hij
woont sinds 2001 in Westervoort en is in 2006 verhuisd
naar het huidige adres.
Zijn werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit
paardrijden, les geven en een stukje inkomsten als
hoefsmid voor 3 dagen. Maar dat laatste kreeg de
overhand en 3 jaar later was het volle bak met
hoefsmeden. Hij deed het werk dan ook met plezier en het
voordeel van het werk was, dat het overdag gedaan kon
worden.
Toen in 2002 dochter Romy geboren werd, is Patrick
gestopt met rijles geven. Dit was altijd in de avonduren en
niet meer te combineren met zijn werk overdag en het
gezinsleven met de baby. Hij heeft zich daarna toegelegd
op het hoefsmeden.
In 2011, 2012 is hij zelf gestopt met paardrijden, doordat
zoon Luca ging voetballen.
scwestervoort.nl
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Lijfspreuk: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Werkzaamheden
Patrick gaat naar de klant toe, heeft dus niet een vaste
werkplaats om het werk uit te voeren. Hij heeft daartoe
een bus met volledige uitrusting voor zijn werk met o.a.
een aambeeld en een gasoven met tegels erin om de
warmte vast te houden. Het ijzer kan binnen 5 minuten
verhit worden tot 500 à 600 graden. Verder ook de
hoefijzers en gereedschap voor het omsmeden.
De ijzers worden verwarmd en gesmeed op het aambeeld.
Beslaan gebeurt met spijkers met een vierkante kop, die in
de “rits” van het ijzer vallen. Vroeger moest van een staaf
ijzer een hoefijzer gesmeed worden. Tegenwoordig komen
de ijzers al mooi in model van de fabriek, zodat ze
gemakkelijk op maat kunnen worden gesmeed.
Een paard wordt per vier hoeven beslagen. Elke voet moet
bekapt worden, de hoef groeit door en moet dan met
behulp van een knipmes weer ingekort worden. De
hoefijzers, die reeds aan de voet zitten, kunnen in sommige
scwestervoort.nl 

gevallen worden hergebruikt, maar meestal worden de
paarden van nieuwe hoefijzers voorzien.
Een hoefstal is niet nodig, daar Patrick uitsluitend met
sportpaarden werkt, die veel lichter zijn dan werkpaarden
en gemanierd zijn opgevoed. De benen van werkpaarden
pak je niet zomaar op en daarvoor zou dan ook een
hoefstal nodig zijn.
Sportpaarden is echt zijn ding, omdat hij zelf springruiter
geweest is en veel mensen uit de springsport kent. Zo
vallen onder meer dressuurpaarden, springpaarden, maar
ook manegepaarden onder zijn werkgebied.
Patrick is door zijn ervaring in de wedstrijdsport naast het
hoefsmeden ook in staat mogelijke probleempjes van een
sportpaard op te lossen.
Paarden moeten ongeveer om de 7 à 9 weken beslagen
worden. Bij particuliere klanten wordt dan doorgepland,
zodat steeds deze periode overbrugd wordt voor de
volgende beurt. Bij handelaren kan een beslagen paard
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tussentijds verkocht worden en blijft dus niet automatisch
in het klantenbestand.
75 à 80 procent staat vast in de agenda over een langere
periode, 95% behoort tot de vaste klantenkring. Als een
paard, door Patrick getipt, verkocht wordt van de ene klant
naar een andere klant, blijft die wel in het klantenbestand.
De omtrek van het werk is ongeveer 55 à 60 km naar
plaatsen als Lochem, Teuge, Apeldoorn, Wilp, Voorst,
Doetinchem, Halle, Varsselder, Netterden, Azewijn en via
Emmerik ook in Duitsland. Verder dichterbij in de regio naar
plaatsen als Zevenaar, Didam, Groessen, Pannerden, Wehl,
Duiven en Lobith.
Acquisitie
Patrick houdt zich niet bezig met acquisitie. Hij heeft
eigenlijk bijna nooit reclame gemaakt. Eerder was zijn bus
ook nooit gestickerd.
Reclame, foldertjes of advertenties is eigenlijk iets van de
laatste jaren en dat kwam door het voetbal. Het was niet
eens bedoeld om zijn klantenkring uit te breiden, want
daar staat al een hele poos de rem op. Hij werd pas nog
benaderd door een vrouw om haar 60 paarden te beslaan,
maar dat heeft hij afgeslagen, omdat hij het werk er niet bij
kon hebben. Hij hoeft dus niet te adverteren om klanten te
krijgen.
Hij betrekt zijn werk door mond op mond reclame bij de
eigen klanten. De bus is pas vanaf 2011 gestickerd en dan
alleen nog om herkenbaar te zijn bij zijn klanten.
Crisisjaren
Patrick heeft wel wat last gehad van de crisisjaren. Klanten
lieten hun paard een tijdje niet beslaan, ze werden dan op
de wei gezet om de kosten zo laag mogelijk te houden. De
crisis was in de paardenwereld en paardenhandel dus zeker
merkbaar Minder paarden, minder werk en een langere
tijdsperiode tussen het beslaan van paarden. In 2014 ging
alles weer de lift weer in en in 2015 was het opnieuw volle
bak.
Relatie met sportclub
Patrick is geboren in Didam. Zijn vader, oom, en broer
voetbalden bij DVC ´26, dus was dit ook voor hem
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vanzelfsprekend. Hij voetbalde daar tot zijn 16e levensjaar.
Zoon Luca wilde op een gegeven moment gaan voetballen
en doordat Bianca al bij Dames 1 had gevoetbald, moest
dat natuurlijk wel sportclub zijn. Ze vroegen trainers en
begeleiders erbij en Patrick gaf zich direct hiervoor op.
Zo kwam Luca bij de Champions League en speelde
achtereenvolgens in de F4, F2 en later in de E3 en E2.
Ondertussen voetbalde Romy bij de D4 en kwam Bianca
ook weer terug en wel bij het meidenvoetbal, waarin ze
een grote drijfveer is geweest en zij heeft samen met
Amanda van Burik en Kelsey Limburg de meiden begeleid.
Anne Matser is samen met Kelsey, Bianca en Amanda één
van de trainers geweest, totdat zij ging reizen en langer
wegbleef. Toen ook Amanda stopte, is Patrick zelf als
trainer bij de meiden terechtgekomen. Ze begonnen met
een zevental. De resultaten lieten in eerste instantie op zich
wachten, maar kwamen uiteindelijk wel. Het team werd
daarna meiden MC1 en heet nu MO17-2.
Vanaf dit seizoen loopt de combinatie met AVW´66. Patrick
heeft de beschikking over 6 meiden van AVW´66. Dit
verloopt prima. De thuiswedstrijden zijn in de eerste helft
van dit seizoen bij sportclub afgewerkt en in de tweede
helft zullen deze bij AVW´66 gespeeld worden. Patrick heeft
er plezier in om met de meiden te trainen. Hij traint de
MO17-2, vindt dat leuk om te doen, daar ook zijn dochter
meevoetbalt.
Hij heeft inmiddels ook een sponsorbord achter de goal bij
sportclub, omdat hij het gewoon leuk vond van BASN een
sponsorbord te hebben en mooi om een steentje bij te
dragen aan de club.
Tot slot
Patrick heeft één visie: een dag niet gelachen, is een dag
niet geleefd.
Hij heeft lol in zijn werk, altijd goede zin. Zijn klanten
merken dat vaak op. Bij het werk is alles paard gerelateerd.
De meer humoristische dingen gebeuren thuis bij sportclub,
dat is de ontspanning.
Door: Jan
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BASN-activiteit

BASN-activiteit tijdens het
trainingskamp van
sc Westervoort in Duisburg
Tijdens het trainingsweekend van sc Westervoort
heeft BASN een activiteit voor haar leden en
genodigden georganiseerd. Om 18 uur werd een
bezoek gebracht aan de Stadt Brauerei Uerige in
de Altstadt van Düsseldorf.
Hier werd een uitgebreide en interessante rondleiding
gegeven en verteld hoe het gehele brouwproces van het
bier (dat overigens goed smaakte) in zijn werk gaat.
Nadien werd onder genot van het huisbier Schweinehacksel
met kruidensalade gegeten.

scwestervoort.nl 
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Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie op maandag
Op de eerste dag van het nieuwe jaar vond zoals
gebruikelijk de jaarlijkse traditionele
nieuwjaarsreceptie plaats. Het was gezellig druk
en naar verluidt, is het ´s avonds nog behoorlijk
laat geworden. De muziek werd, voor de laatste
keer, uitstekend verzorgd door de band Jersey.
Enkele highlights uit de traditionele nieuwjaarstoespraak
van de voorzitter:
● Afgelopen jaar is op sportief gebied qua resultaten niet
echt succesvol geweest voor Sportclub, enkele
uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
● De rust in de vereniging op sportief gebied (en dan
bedoel ik het uitblijven van allerlei soorten excessen)
duurt gelukkig voort. Het hoofdbestuur is er wederom
trots op dat dit nu al enkele jaren zo is.
● De contracten van Harold Dengerink, Jeroen Tacke en
Robert Grauwde zijn opnieuw verlengd.
● De samenwerking met AVW ’66 is met name op het
gebied van het meiden- en damesvoetbal sterk én
succesvol geïntensiveerd.
● Er komt een onderzoek door de Gelderse Sport Federatie
om samen met de twee voetbalclubs en de gemeente te
kijken naar de toekomst van het voetbal in Westervoort.
● Het clubhuis draait prima, hoewel het natuurlijk altijd
beter kan. Dank aan alle medewerkers van het clubhuis
die deze middag mede mogelijk maken.

De accommodatie ligt er dankzij de inspanningen van
met name de SESN, de VUT-ploeg, de BASN en de club
van 100 nog steeds spic en span bij.
● Het 80-jarig jubileum is op een leuke manier gevierd
middels o.a. het benoemen van Willem van Bussel tot
erelid en een pubkwis, die zeker voor herhaling vatbaar
is.
● Ook de kerstbingo was weer een succes.
● Harry Wanders is in december 2017 als tweede
geëindigd in de verkiezing voor het Lokaal Compliment.
● Van harte dank aan alle vrijwilligers en mensen die op de
een of andere manier iets voor Sportclub doen of hebben
gedaan, voor hun inzet het afgelopen, maar hopelijk ook
het komende jaar!!
●

Dan de jubilarissen:
25-jaar lid:
Bertus van der Velden, Kevin Messing, Jasper Schuilenburg
(vertegenwoordigd door vader Joop), Marjorie Thijssen, Pim
van der Glind en Michel Nass.
40-jaar lid: Rob Stevens, Marc Stevens, Edwin Stevens,
Hennie Maturan, Piet Lutje, Willem Koenen en Johnnie
Putman
50-jaar lid: Gerard Siebenheller, Henk Degen en Paul
Bosch
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1 januari 2018
60-jaar lid: De man over wie het gaat is eigenlijk al
65 jaar lid, maar door de al genoemde administratieve
onduidelijkheden kwam dit feit nu pas naar voren en wij
vonden dat deze man het verdiende om toch alsnog even
extra in de schijnwerpers te staan. Het is iemand die in het
verleden jaren penningmeester is geweest en nu nog
steeds zeer actief is in de VUT-ploeg en de club van 100. In
2016 is hij namens Willem Alexander geridderd voor al zijn
vrijwilligersverdiensten en nu dus voor 65 jaar
Sportclublidmaatschap: Piet Stevens.

Proost mensen en voor allen een heel goed, gelukkig,
gezond en sportief 2018!!

Ronald Schoonbeek tijdens
de n ieuwjaarsreceptie benoemd tot erelid
Op de nieuwjaarsreceptie van afgelopen 1 januari
is Ronald Schoonbeek tot erelid van Sportclub
Westervoort benoemd. Het was de bedoeling dit
al tijdens de festiviteiten rond het 80-jarig
jubileum te doen, maar hij kon daar echter
vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig
zijn.
Ronald is in 1994 begonnen als jeugdtrainer van zijn zoon
en dat deed hij in de jaren erna ook voor andere teams
waar zijn andere zoon speelde. Eind jaren negentig trad hij
toe tot het jeugdbestuur, werd leider van diverse
jeugdteams en nam soms ook de vlag ter hand. Hij stopte
als leider op het hoogtepunt: kampioen met de C1 met zijn
zoon als trainer.
Hij bleef echter op veel fronten bezig voor Sportclub. Naast
de jeugdcommissie was hij zeer actief binnen het JAC, de
Ballenvanger, de website, het implementeren van Sportlink
en de zaterdagcommissie. En hij heeft zich al aangemeld
voor de club die de historie van Sportclub wil gaan
conserveren.
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Al deze dingen bij elkaar hebben het hoofdbestuur doen
besluiten Ronald Schoonbeek tot erelid te benoemen. Hij
mocht het bordje met zijn naam erop op de Wall of Fame
bevestigen en kreeg een oorkonde. Voor zijn vrouw Yvonne
waren er de bloemen.
Ronald: gefeliciteerd en we hopen nog jaren van je
diensten gebruik te kunnen blijven maken!!

Namens het hoofdbestuur,
John Kemper
Voorzitter Sportclub Westervoort

31

Trainingskamp

Trainingskamp
 sc Westervoort in Duisburg
In het weekend van 12 tot en met 14 januari
heeft het trainingskamp van sportclub
Westervoort plaatsgevonden in Duisburg
(Duitsland). Met plm. 44 personen werd op
vrijdag met 3 busjes en een aantal
personenauto´s vertrokken.
Vrijdag: Na het inchecken werd door de herenselectie een
eerste training afgewerkt op het sportcomplex van
Sportschule Wedau.
Daarna was het tijd voor de inwendige mens en werd
´s avonds door het gehele gezelschap een onderling
volleybal- en badmintontoernooi afgewerkt. Nadien werd
de avond in gepaste gezelligheid afgesloten in het
bijbehorende sportcafé.
Zaterdag: Om 10 uur was het na het ontbijt tijd voor de
volgende training van heren 1 en 2.
Voor de lunch sloten nog 3 leden van het hoofdbestuur
(John Kemper, Edwin en Remco Grob) aan bij het
gezelschap.
´s Middags om 14 uur was het vertrek voor de citytrip naar
Düsseldorf. Daar aangekomen kon een ieder op eigen
gelegenheid de stad verkennen. Vanaf 18.00 uur was er
scwestervoort.nl 

een BASN-activiteit voor leden van BASN en genodigden in
de Hausbrauerei Uerige in de Altstadt van Düsseldorf
(waarover verderop meer). Hier werd door het gehele
gezelschap ook gegeten.
Nadien stortte een ieder zich in het uitgaansleven van
Düsseldorf aan de beroemde Königsallee.
In de kleine uurtjes werd de terugreis naar Duisburg
aanvaard.
Zondag: Het weekend werd na het ontbijt besloten met
een laatste training voor de selectie en brainstormsessie
voor BASN, technische commissie en jeugdtrainers.
Na terugkomst in Westervoort toog een ieder naar het
clubhuis, waar gezamenlijk een voortreffelijke lunch werd
genuttigd, die was bereid door clubhuismedewerkers,
waarvoor onze dank.
Tevens een woord van dank aan Marco Hensen en
Edwin Peters, die het gehele weekend uitstekend
hebben georganiseerd.
We kunnen dan ook terugzien op een uiterst geslaagd en
succesvol weekend.
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Uit de oude doos

Westervoort 2 kampioen
2007-2008
Voor het verhaal uit de oude doos gaan we ditmaal 10 jaar terug in de tijd. Nadat het tweede elftal
van Sportclub Westervoort jaren achtereen vierde klasse reserve had gevoetbald, volgde eindelijk
het succes in 2008. In het seizoen 2007-2008 werden de mannen van trainer Wim van de Hurk en
leider Wim Regeling kampioen in de vierde klasse en promoveerde het elftal naar de derde klasse.
Het werd een seizoen waarin veel werd gescoord, maar die pas aan het einde van de competitie
werd beslist.
Het succes van dit tweede elftal was de mix van ervaren
rotten en jonge honden, gesmeed tot een hecht collectief
door Wim van der Hurk. Een deel van de ervaren spelers
speelde het seizoen ervoor nog in het eerste van Sportclub.
Jongens als Joy Bouhuis, Emiel, Bob Janssen en Willem
Boersma kenden het klappen van de zweep en wisten de
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jonge garde te motiveren. Jonge spelers als Dennis Rutjes,
Jordy Thijssen, Randy van de Rhee en Ian Rodrigo zorgden
voor het loopvermogen in het team en stonden nog aan
het begin van hun carrière. Edwin Huuskes en Ronnie
Sessink waren de keepers die elkaar regelmatig
afwisselden. En dan had je nog de spelers die al jaren voor
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het tweede uitkwamen, zoals: Kevin Gerritsen en de
gebroeders Freddy en Dennis Dahm. Tenslotte had Wim er
graag nog een pinchhitter bij met de nodige ervaring en zo
kwam hij uit bij Ramses Messing. Ramses had het seizoen
ervoor nog een vriendenteam opgericht, maar wilde nog
eenmaal kampioen worden.
De voorbereiding beloofde al veel goeds. Tijdens een
toernooi bij HC’03 moest ons eerste elftal tegen het eerste
elftal van Steenderen, maar besloot het tweede elftal te
sturen. En deze wedstrijd werd gewonnen. Onder het
motto: “de aanval is de beste verdediging”, werden
tegenstanders als RVW, SDOO, VVO en Dieren verslagen.
Met de twee pijlsnelle buitenspelers Willem Boersma en
Dennis Rutjes werden de verdedigers van de tegenstanders
vaak compleet overlopen. Zij waren zo snel dat het voor de
spitsen Dennis Dahm of Ramses onmogelijk was om aan te
sluiten. Zij waren letterlijk de “hangende” spitsen. Nu was
het wel zo dat Willem niet alle wedstrijden kon spelen.
Maar kwam het kwik boven de 20 graden Celsius, dan was
hij niet te stoppen. Het verbaasde daarom ook niemand dat
hij zich kort daarna permanent ging vestigen op Curaçao.
Al met al werd er dat seizoen flink op los gescoord door de
spitsen. Ook Dennis Dahm pakte zijn doelpuntjes mee.
Maar hij had nog een andere gave: de klutsbal. Er is geen
enkele speler in de geschiedenis van Sportclub die zoveel
klutsballen meekreeg. Dit ging gepaard met de nodige
slidings. Op het kunstgrasveld van VVO schijnt nog ergens
het pigment van zijn knieën te liggen.
Achter de scorende voorhoede, stond een sterk middenveld.
De kopsterke Bouhuis stond centraal samen met de, nooit
in paniek rakende, Emiel. Laatstgenoemde kwam een paar
jaar daarvoor samen met drie vrienden vanuit JVC Cuijk
ons eerste elftal versterken. Hij kwam ooit eens te laat voor
een wedstrijd, omdat hij de hele weg vanuit Nijmegen naar
Westervoort achter een huifkar reed. Het middenveld werd
gecomplementeerd met de sterke Bob Janssen en snelle
Jordy Thijssen. Ook defensief stond het vaak goed met
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centraal achterin Freddy en Randy en op de flanken Kevin
en Ian. Ian (bijnaam: “de zaag”) is op dit moment nog de
enige van deze gouden generatie die wekelijks in het
tweede elftal te bewonderen is.
De ontknoping volgde aan het einde van het seizoen, toen
MASV thuis de tegenstander was. Bij diverse spelers is
vooral blijven hangen dat dit een bijzonder nare wedstrijd
was. Het bestuur van Sportclub heeft zelfs de voorzitter van
MASV moeten bellen om naar de club te komen om zijn
eigen spelers in toom te houden. Uiteindelijk ging
Westervoort met de winst aan de haal waarna spelers met
auto’s richting Spero reden om te zien wat de concurrent
ging doen. De concurrent verloor en het eerste
kampioenschap sinds hele lange tijd was een feit. De platte
wagen werd van stal gehaald en door het dorp gereden.
Als klap op de vuurpijl maakte dit elftal ook nog kans om
elftal van het jaar te worden, maar deze eer ging naar het
4e elftal, dat beslag wist te leggen op de beker. Maar dit
mocht de pret niet drukken.
Door: Tim
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In de schijnwerpers

Interview met Finn Brands en
Chris de Gelder uit de JO17-2
Sinds wanneer speel je bij SC Westervoort?
Finn: “Ik speel al bij SC Westervoort vanaf de Champions
league”.
Chris: “ Ik speel bij SC Westervoort sinds ik 6 ben”.
In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
Chris: “Ik heb in de F4, F2, E3, E1, D1, C1 gespeeld en dit
jaar zit ik in de JO17-2”.
Finn: “Ik ben begonnen bij Arsenal en vervolgens heb ik in
de F5, F3, E5, E5, D3, D3, C3, C2 en JO17-2 gezeten”.
Op welke posities heb je gespeeld en op welke
positie speel je nu?
Finn: “Uhh…Linksvoor, linksmidden, linksback en centrale
verdediger”.
Chris: “ In de F-jes was ik middenvelder, in de E-tjes ook
maar speelde ik ook rechtsachter, in de C was ik ook soms
linksvoor maar ook rechtsachter, dit seizoen speel ik vooral
weer rechtsachter”.
In welke klasse speelt de JO17-2 dit seizoen en wat
zijn de verwachtingen voor na de winterstop?
Finn: “We spelen in de 3e klasse en we proberen na de
winterstop hoog in de top te eindigen”.
Chris heeft iets minder hoge verwachtingen maar verwacht
wel met het team rond de 6e plaats te gaan eindigen.
Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
Finn: “Ik heb denk ik het meest geleerd van Wilfred Heinst,
Sjon Groos en Carlo Brands”
Chris: “Ik kies voor Ronnie Vink”.
Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler?
Finn: “Eh, hm, ik blijf altijd positief en geef nooit op”.
Chris: “Ik ben ook altijd positief in en naast het veld”.
De jongens zijn wat bescheiden: de huidige trainer
Gerrit van der Laan gaf aan, dat naast het feit dat de
jongens altijd heel positief zijn, zij ook nog eens best aardig
een balletje kunnen trappen.

36

Wat zijn je slechte eigenschappen als speler?
Finn: “Ha ha, als ik verlies, ben ik de hele zaterdag
chagrijnig”.
Chris: “Als er voorafgaande aan een tegengoal een
domme fout of actie was van één van mijn teamgenoten
wil ik daar nog wel eens over zeuren”.
Wat vinden je teamgenoten daarvan?
Chris: “Vast niet heel leuk maar ik doe het niet vaak en ik
probeer er ook op te letten”.
Finn is het daarmee eens.
Wat is je beste herinnering als voetballer?
Finn: “Dat is denk ik toch wel het kampioenschap in de
F3”.
Chris kan geen beste herinnering bedenken, maar heeft
wel veel goede herinneringen zoals kampioenschappen in
diverse teams en vooral veel plezier elk seizoen.
Waarom is SC Westervoort jouw club?
Finn: “Omdat er altijd een hele gezellige sfeer is”.
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Chris: “Omdat ik SC Westervoort vroeger ook al beter
vond dan AVW, dit zijn de dichtstbijzijnde clubs en ik vind
sportclub Westervoort gewoon leuker en beter”.
Het positivisme van de jongens komt weer naar voren, ze
zijn vol lof over onze club.
Zou je verbeterpunten kunnen opnoemen voor
SC Westervoort?
Chris: “Misschien andere kleedkamers, vooral die aan de
buitenkant zijn wat verouderd”.
Finn: “Ja, of bijvoorbeeld het hek open doen in de
vakantie zodat wij dan lekker kunnen voetballen”.
Doe je naast voetballen nog meer bij 
SC Westervoort?
Finn & Chris: “Ja, we draaien kantinedienst met het team,
we helpen in de keuken en dat is best leuk om te doen!”.
Denk je dat je over 10 jaar nog actief bent bij
SC Westervoort? En zo ja, waar speel je dan of wat
doe je dan?
Finn: “Ik zou het op dit moment niet weten aangezien ik
dan waarschijnlijk aan het studeren ben”.
Chris: “Ik speel dan, denk ik, in een vriendenteam”.
Zou je nog iets kwijt willen aan de leden van
SC Westervoort?
Finn: “Nee, niet echt”.
Chris wil nog wel wat kwijt: “Ik vind Sportclub
Westervoort een fantastische club en hopelijk zal dat zo
blijven, ga zo door met z’n allen!”.

Bedankt voor het interview Finn en Chris! Het was een fijn
interview met deze 2 positieve jongens uit de JO17-2. Leuk
om te horen dat zij naast het voetballen ook nog met hun
team (JO17-2) actief zijn in de keuken van het clubhuis.

WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!
voor informatie kijk op

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met

contact@basnwestervoort.nl

Door: Kelsey
scwestervoort.nl 
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Team in het voetlicht

Mission impossible JO14-1
In twee jaar tijd van de 5e klasse naar de hoofdklasse is een absolute mission impossible….NOT, het
is maar liefst 5 jongens uit de huidige JO14-1 gelukt. Luka Dibbets, Stan Bastein, Sem Berben, Joey
van Enckevort en Bradley Limburg hebben deze reuzenstappen de afgelopen jaren weten te maken.
Ook jongens als Jules Baijens, Danny Hoedemaker en Tycho de Boer hebben de afgelopen jaren flink
wat tandjes bijgezet om uiteindelijk te belanden in de Championsleague van de Jeugd Onder de 14.
Per definitie een knappe prestatie waarvoor diep respect!
Dat het altijd spectaculairder kan bewijst Seb de Bruijn. Die
jongen zat een jaar of 5 geleden nog op dammen (of
schaken of ganzenborden of whatever). Het enige dat hij
met voetbal had was een gehavende poster van FC Utrecht
die boven zijn bed hing. Die zelfde jongen ging voor de
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gein maar eens een keer kijken op sportpark Naederhuyse
en is nu, nog geen 5 jaar later, de hoofdklasse van de JO14
eigenlijk al ontgroeid. Gratis tip voor degenen die hun geld
verdienen in de voetbalmakelarij: leg vast die jongen….de
bitcoin is er niets bij!
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Team in het voetlicht

Absolute talenten als goalie Sverre Brands, Wesley van de
Brink, Stijn Staal , Jesper Bouwman, Brent Slijkhuis, Nino
Meijer en Stan Rosenbrand spelen al jaren op hoog niveau
maar ook deze jongens kregen dit seizoen hun vuurdoop in
de hoofdklasse. Dat succes aantrekkingskracht heeft laat
de inkomende transfer van Nadim Mouhouti zien. Nadim
die eigenlijk nog in de JO13 hoort kon kiezen tussen
Vitesse, PSV en Bayern München maar koos op basis van
gevoel voor SC Westervoort JO14-1.
Alles bij elkaar een enthousiast stel jonge honden die
plezier en passie beleven aan hetgeen ze het liefste
doen…een lekker potje ballen!
Een dergelijk sterrenteam verdient natuurlijk een top
begeleiding. Een jonge ambitieuze en talentvolle
trainersstaf in de vorm van hoofdtrainer Niek Koenders,
Stan Jansen, Joeri Jansen en keeperstrainer Sander Swagers
voeren de regie. De gemiddelde leeftijd van het kader
wordt opgetrokken door de seniorbegeleiders Gerwin
Folmer en Jan Jansen. Hoe dit zootje bij elkaar is geraapt,
vraag ik me af maar laten we het erop houden dat Niek
een familiaire band heeft met Jansen & Jansen & Jansen en
om het familiefeestje compleet te maken zijn Swagers er
ook maar bij heeft gehaald. Folmer houdt van
familiefeestjes en is goed in het organiseren van
trainingsstages in Denemarken dus die is ook gezellig
aangehaakt.
Oké, de theorie klinkt leuk en aardig….maar nu de
praktijk.
In de nieuwe lijn van de KNVB is er bij Sportclub gekozen
voor een structuur waarbij er (indien mogelijk) een
teamindeling per geboortejaar is gemaakt. Eerstejaars
C-jeugd heet vanaf nu dus de Jeugd onder 14. Voor een
vereniging met de schaalgrootte van SC Westervoort is het
al knap dat we mee kunnen in deze structuur. Binnen de
JO14 hebben we zelfs 2 volwaardige teams op de been
kunnen brengen. Bij gebrek aan een 1e klasse werd
heeeeeel ambitieus gekozen voor de hoofdklasse. Tja, niets
te verliezen, verstand op 0 en op hoop van zegen dan
scwestervoort.nl 

maar. Eerlijk is eerlijk, de boys kregen in een aantal potjes
deze competitie simpelweg voetballes. Echt een surplus
aan klasse bij tegenstanders van grote verenigingen die al
lange tijd op heel hoog niveau spelen. Een staaltje van pure
overmacht waar geen kruit tegen gewassen is en je je dus
ook zeker niet voor hoeft te schamen. Sterker nog, het
team mag ontzettend trots zijn want ze zich hebben zich
weten te handhaven in de hoofdklasse door een aantal
teams (ook van zeer grote verenigingen) te verslaan en
onder zich te houden op de ranglijst. Voor details verwijs ik
naar de excellente wedstrijdverslagen op facebook van
onze razende reporter Fedor Dibbets.
Tot slot (met het schaamrood op de kaken) een
bekentenis van de anonieme auteur van dit artikel
Ik heb een fles wijn verloren omdat ik er (voor aanvang van
de competitie) vanuit ging dat de JO14-1 zou gaan
degraderen uit de hoofdklasse. Dat ik deze weddenschap
heb verloren van iemand met meer verstand van voetbal
dan ik (ene meneer Stevens uit Westervoort) vind ik niet
erg. Zeker niet omdat we hem samen gaan opdrinken Rob.
Sterker nog, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik een
weddenschap heb verloren. De uiteindelijke winnaar van de
weddenschap is natuurlijk niet Rob maar de JO14-1 van SC
Westervoort. Een ware top prestatie van het hele team.
SC Westervoort JO14-1 => Grote klasse, ga zo
door!
Door: Michel

39

R D OO
WO
K

Bestuur Club van 100

AN:
DV
LI

Uitgelicht - vacature

De stichting Vrienden van Sportclub Westervoort, ook wel de Club van 100 genoemd, is in 1997
opgericht door een aantal vrienden van de voetbalvereniging. De stichting staat los van de
voetbalvereniging Sportclub Westervoort. De Club van 100 is een initiatief van Bart Weiss, Gerrit van
der Velden, Remco Grob, Edwin Grob, Anton Berentzen en Piet Stevens met als doel de vereniging
financieel te steunen in projecten die de gehele vereniging ten goede komen.
Elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden. Door de
secretaris wordt verslag gedaan van hetgeen in het
afgelopen jaar is besloten en bereikt. De penningmeester
licht de financiële stukken over het afgelopen jaar toe. De
ontvangen donateursgelden worden besproken alsmede de
gedane uitgaven. Ook wordt besproken over welke financiële
middelen de Club van 100 het komende jaar kan beschikken.
De kascommissie geeft na controle van de administratie een
(goedkeurende) verklaring af. Verder kunnen tijdens de
vergadering projecten worden voorgedragen en gekozen die
de stichting financieel zal steunen.
In het kalenderjaar 2017 zijn enkele grote investeringen van
de S.E.S.N door de Club van 100 beloond met flinke
schenkingen. Zo heeft de Stichting Vrienden van Sportclub
Westervoort zich verbonden om 10 jaar lang een jaarlijkse
schenking van € 2.500 te doen aan de S.E.S.N. zodat zij de
rente en aflossing van de met de Gemeente Westervoort
gesloten geldlening kunnen voldoen. Tevens is in 2017
€ 9.000 geschonken voor de aanschaf van twee robotmaaiers.
Door de ledenvergadering is besloten even pas op de plaats
te maken en voorlopig te sparen voor nieuwe ideeën.
Het bestuur bestaat op dit moment uit voorzitter Jan Ubing,
secretaris Rob van der Veen, penningmeester Piet Stevens
en algemeen lid Riny Weiss - van Mierlo. Het bestuur
bestaat hoofdzakelijk uit mensen die al behoorlijk op
leeftijd zijn. De Club van 100 moet haar toekomst
waarborgen en nieuwe generaties aan zich weten te
binden. Het bestuur zoekt daarom jongere mensen die
beschikken over kennis van de computer en een beetje
feeling hebben met administratieve zaken.
Geïnteresseerden zouden een tijdje mee kunnen lopen om
daarna deze werkzaamheden eventueel over te nemen.
Belangrijk is vooral mensen te vinden die het ook leuk
vinden om leden of andere personen en bedrijven te
enthousiasmeren om ook lid te worden van de Club van 100.
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Afhankelijk van wat er speelt komt het bestuur gemiddeld
twee keer per jaar bijeen. Vanuit de vereniging wordt de
Club van 100 meestal verzocht om mee te doen aan
activiteiten die door diverse organisaties binnen de
vereniging worden georganiseerd. Het bestuur van de Club
van 100 overlegt dan of hierop kan worden ingespeeld en
op welke manier. Voor de Club van 100 is dit ook een
goede mogelijkheid om mensen binnen de vereniging
enthousiast te maken om ook lid te worden van de
stichting en op deze manier de vereniging te steunen.
Je kunt lid worden van de Club van 100 door het
inschrijfformulier te printen, in te vullen en in te leveren bij
een van de op het formulier genoemde personen. Check
scwestervoort.nl/clubvan100 voor het formulier en meer
informatie over de projecten die de stichting financieel
mede mogelijk heeft gemaakt. Leden van de Club van 100
wordt het volgende aangeboden:
● Vermelding naam/bedrijf op een bord in het clubhuis van
Sportclub Westervoort;
● Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur met
aansluitend een gezellig samenzijn;
● Gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie
en een uitnodiging voor de eventuele feestavond van de
voetbalvereniging.
De Stichting Vrienden van Sportclub Westervoort telt
momenteel ruim 250 leden. Door dit grote aantal leden is
de stichting in staat in de toekomst projecten financieel te
blijven ondersteunen. Het bestuur van de stichting is het
een genoegen om u als lid van onze Club van 100 te
verwelkomen. De kosten van het lidmaatschap bedragen
€ 45,38 per jaar. Het jaarlijkse bedrag kan eventueel per
kwartaal of per halfjaar worden voldaan.
Door: Joris
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prijspuzzel

ADO Den Haag
Ajax
AZ
Excelsior
Feyenoord
Groningen
Heerenveen
Heracles
NAC
W in e e n n
o
c a d e au b
va n € 10

PEC Zwolle
PSV
Roda
Sparta
Twente
Utrecht
Vitesse
VVV
Willem twee

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:
Zijn de dames Europees kampioen geworden
De winnaar is deze keer:
Jip de Wijs, JO8-1

?

s dit

Oplossing humorfoto: Lindi van Ingen
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Wie i

scwestervoort.nl

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
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
Zano

Overige s
 ponsors
A.K. Print
Aerofil Zonwering B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade
Bureau Maatschappelijke Zorg
Koenen, nu ook op Kronenburg
Candea College
Coockson Brandbeveiliging
Comafin Franchise B.V.
Gaba Makelaars
Garage Jelsma

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

selectie 2017 | 2018

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.

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

