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ongeacht je 
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valt niet te 
 twisten.”
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reDactie

de winter is eindelijk voorbij en de bal kan weer volop rollen. Veel 

teams komen langzamerhand in de eindfase van hun competitie. de 

redactie hoopt weer de nodige kampioenen te mogen begroeten.

Het eerste team zal met name nog aan de bak moeten om uit 
degradatienood te komen. Wij wensen hen veel succes toe om dat te 
bewerkstelligen.

Bij de redactie van ons clubblad heeft zich weer een nieuw lid 
aangediend. Lindi van Ingen komt de gelederen versterken.

De foto´s van de voorzijde en middenposter zijn zoals gewoonlijk weer 
door Arjen Biere gemaakt.

Inleverdatum kopij  de Ballenvanger nr. 4 / 2017 - 2018: 

zaterdag 19 mei 2018

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.

foto: Arjen Biere

LIdMAAtSChAP
Als je bent verhuisd of over een nieuwe bankrekening 
beschikt, laat het ons dan weten. Je ontvangt dan b.v. 
ons mooie clubblad en er ontstaan geen problemen bij 
het innen van de contributie. Wijzigingen met betrekking 
tot je lidmaatschap bij onze vereniging kun je per e-mail 
doorgeven aan de ledenadministratie,  
www.ledenadministratie@scwestervoort.nl 
 
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
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In de vorige Ballenvanger was het de voorzienigheid (of het 
toeval) die me hielpen aan een onderwerp voor deze column. 
Blijkbaar is de voorzienigheid me gunstig gezind, want opnieuw 
kwam er onlangs een stroom berichten voorbij die me 
inspiratie gaven voor het schrijven van onderstaand verhaaltje.

Het gaat om het roken of eigenlijk veel meer nog over het niet-roken. Het 
gerechtshof in Den Haag heeft op 13 februari bepaald dat (aparte) 
rookruimtes in de horeca, en dus ook in sportkantines, niet langer zijn 
toegestaan en niet langer meer vallen buiten het algehele rookverbod. Op 
welke termijn dit verbod ook wettelijk wordt vastgelegd is nog niet helemaal 
duidelijk, maar wat mij betreft kunnen we hier alvast een voorschot op 
nemen door binnen Sportclub zo snel mogelijk de rookruimte te sluiten. En 
wat mij betreft verklaren we, liefst ook zo snel mogelijk, het hele sportpark 
tot een rookvrije zone!

Nu ga ik daar als voorzitter niet alleen over. Gelukkig maar. En ik heb wellicht 
ook wat makkelijk praten als iemand die in zijn leven nog nooit gerookt 
heeft. Daarom komt dit onderwerp natuurlijk ook eerst op de agenda van het 
hoofdbestuur om te kijken hoe we het aan gaan vliegen. Maar laat mijn 
mening duidelijk zijn: wie in het rookhok, maar ook langs de lijn rookt, geeft 
het verkeerde voorbeeld aan vooral alle kinderen die voetballen. Maar dit 
verkeerde voorbeeld geldt ook voor de senioren, je medespelers, de 
toeschouwers en iedereen die bij de club betrokken is. Hoe gênant is het niet 
als een vader die net een wedstrijdje gespeeld heeft van zijn vrouw de 
shagbuil aangereikt krijgt en met een sigaret in de ene hand en zijn kind aan 
de andere hand naar de kleedkamer sjokt.

Ik ben benieuwd hoe er binnen Sportclub Westervoort gereageerd gaat 
worden op het rookvrije voornemen. Zijn de rokers bereid de discussie aan te 
gaan en eens kritisch te kijken naar wat roken henzelf maar ook anderen voor 
schade aandoet? Of vinden ook niet-rokers dat de tabaksverslaafden recht 
hebben op een plekje waar ze kunnen genieten van hun peuk. 

Ik pik ter afsluiting een stukje tekst uit een song van de Editors  
(wie kent ze niet):  

the saddest thing i’d ever seen were 
 smokers outside the hospital doors.
John Kemper, voorzitter
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wK toto 2018

De toto 
 is terug!

Na het succes van de EK toto in 2016 komen we terug 
met een online toto waaraan we nu ook 
subklassementen hebben toegevoegd. Zo kun je samen 
met je team, je familie en/of je vrienden strijden om de 
titel binnen je eigen klassement. Het WK start op 
donderdag 14 juni en telt maar liefst 64 wedstrijden.  
De finale vindt plaats op zondag 15 juli.

iedereen maakt kans op 
 prijzen, ongeacht je positie 

in het klassement!

opnieuw is het Nederlands elftal afwezig op 
een groot eindtoernooi. het WK 2018 in 
rusland wordt zonder oranje gespeeld. Wat 
niet ontbreekt tijdens het WK is de 
voetbaltoto van Sportclub Westervoort.

Op het moment van schrijven zijn we nog druk bezig 
met het samenstellen van prachtige prijzen, die door 
onze geweldige sponsoren beschikbaar zijn gesteld. 
Net als twee jaar geleden heeft iedereen kans om te 
winnen. Naast prijzen voor de top 3 verloten we ook 
prijzen onder de overige deelnemers, ongeacht op 
welke plaats je bent geëindigd in het klassement.

Inschrijving kan vanaf 1 mei aan de bar in het 
clubhuis voor 3 euro per deelnemer. Zet je 
e-mailadres daar op de lijst en je ontvangt van ons 
een registratiecode. Je kunt meerdere personen 
aanmelden met hetzelfde e-mailadres. De gehele 
opbrengst wordt gebruikt ten gunste van alle leden 
van onze vereniging.

Niet helemaal duidelijk? Check dan de website of 
vraag het aan de organisatie.

Roel Grasdijk
Niek Huuskes
Ronald Schoonbeek
Joris Boss

website 
scwestervoort.nl/toto
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supporter van schoon
In 2015 werd door de gemeente Westervoort aan de plaatselijke voetbalclubs en 

de tennisvereniging de vraag gesteld of zij wilden deelnemen aan een pilot 
genaamd Schoon belonen. de drie clubs namen die uitdaging aan. Belangrijkste 
doel van de pilot was een begin te maken met het aanpakken van zwerfafval en 

ten tweede het scheiden van afval.

De gemeente stelde middelen ter beschikking zoals een 
vuilniswagentje, knijpers en vuilniszakken. Daarnaast 
kwamen er stickers en posters met daarop teksten als: 
Westervoort doet mee! Jij ook? Of PMD (plastic, metaal en 
drinkpakken) zijn goud waard. Ook kwam er een fotograaf 
langs die een prachtige foto maakte van drie van onze 
jeugdleden. Die foto komt in allerlei promotiemateriaal 
terug en hangt sinds een tijdje ook als banner op ons 
sportpark. In een interview elders in de Ballenvanger 
vertellen zij over hun ervaringen.

Sportclub Westervoort, in de persoon van Bart Hetterschijt, 
is inmiddels de man, die samen met zijn vrouw Rinie de 
voortrekker is op het gebied van afvalscheiding en 
afvalinzameling. Elke woensdag ruimt hij samen met de 
VUT-ploeg het sportpark op en één keer in de maand wordt 
er samen met een jeugdploeg een rondje over de IJsseldijk 
en Brouwerslaan gemaakt om zwerfvuil op te ruimen. In het 
clubhuis wordt inmiddels het glas apart ingezameld en ook 
het PMD-afval verdwijnt niet meer in de container, maar in 
de plastic-zakken van de gemeente.

Dit scheelt natuurlijk een hele hoop kosten, maar levert 
daarnaast ook een wezenlijke bijdrage aan een beter 
milieu!! Inmiddels doen ook een groot aantal andere clubs 
en scholen in Westervoort mee, die ons goede voorbeeld 
hebben gevolgd!

dus: doe allemaal mee en gooi je plastic flesjes, 
drankblikjes en drinkpakjes in de daarvoor bestemde PMD-
containers op het sportpark. Restafval doe je in de andere 
container. help mee aan een schoner sportpark, een 
schoner Westervoort en schonere wereld!

En wil je ook eens een keer helpen schoonmaken, meld dit 
dan bij het bestuur. Want natuurlijk zijn wij ontzettend blij 
met dit initiatief. Want we zijn toch allemaal Supporter van 
schoon????!!

John Kemper
voorzitter

De Ballenvanger / 7



scwestervoort.nl 8 / De Ballenvanger

uitgelicht

vacature

JeugDtrainer
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 

jeugdtrainer centraal.

Het is elk seizoen weer hetzelfde. We zijn het nieuwe 
jaar nog niet in of de jeugdcommissie en technisch 
jeugdcoördinator Robert Grauwde zijn al bezig met de 
trainersbezetting van het volgende seizoen. Het is niet 
voor niets dat hier al in de winterstop aan wordt 
gewerkt. Het is namelijk elk jaar weer een hele opgave 
om elk team weer van een passende trainer te voorzien.

Vaak wordt een beroep gedaan op vaders of moeders, 
maar veel ouders zijn nog altijd huiverig om een bijdrage 
te leveren als trainer, coach of leider. En dat terwijl de 
vereniging niet zonder deze vrijwilligers kan. Het kost 
natuurlijk tijd om een team te leiden en te trainen, maar 
het is ook mogelijk om een team met meerdere 
personen te begeleiden. Als potentiële trainer of leider 
wil je natuurlijk graag weten waar je aan toe bent. Wat 
wordt er van je verwacht en wat kun je verwachten van 
onze vereniging?

Van begeleiding wordt bovenal verwacht dat de spelers 
plezier hebben en houden. Naast plezier willen we 
spelers beter maken. Betere trainers zorgen voor een 
betere jeugdopleiding, stelt Robert. Hij heeft een 
jaarplan opgesteld aan de hand waarvan trainers hun 
trainingen kunnen opstellen. Ben je nog onervaren als 
trainer? Dan is het belangrijk te beseffen dat je er niet in 
je eentje voor staat. De vereniging staat je bij in raad en 
daad. Zo kan de jeugdcommissie je helpen bij allerlei 
praktische zaken en kun je altijd bij Robert terecht voor 
voetbaltechnische vragen. Ook doet Robert aan 
individuele coaching, zeker als je daar als trainer 
behoefte aan hebt. Daarnaast is het mogelijk om via de 
vereniging een KNVB-opleiding te volgen, waarbij je 
door een ervaren trainer wordt begeleid.
Het vinden van trainers is vooral bij lagere elftallen vaak 
lastig. Kom eens ontdekken of het trainen en coachen 
van een team bij jou past. Je wordt hartelijk ontvangen 
op ons sportpark.

Wil je een keer komen kijken? graag zelfs!

Meer informatie of aanmelden?
robert grauwde
Mob.: 06 - 42270971

Jeugdcommissie:
jeugdcommissie@scwestervoort.nl

Door: Joris
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een voetbalvereniging zonder clubhuis is als  
fC Barcelona zonder Messi, een bierglas zonder 
pils en als een rood-zwart tenue. het clubhuis 
van Sportclub Westervoort is een gezellige 
verzamelruimte waar iedereen bijeenkomt om 
samen, na trainingen en wedstrijden, een drankje 
te nuttigen en verhalen uit te wisselen. Verdriet 
wordt er weggedronken en overwinningen 
worden er gevierd. Zo zit het clubhuis geregeld 
vol op de donderdagavonden, zaterdagen en 
zondagen.

Vrijwel ieder lid van Sportclub Westervoort maakt gebruik 
van deze faciliteit. Wat velen niet weten is dat een klein 
aantal vrijwilligers dit allemaal realiseert. Een grote 
voetbalvereniging van circa achthonderd leden heeft maar 
zo'n vijftig clubhuisvrijwilligers. Het is dan ook een hele 
organisatie om het kleine aantal vrijwilligers in te plannen 
en om op elk voetbalmoment bar- en keukenpersoneel op 
de been te krijgen. Onder leiding van Harry Wanders wordt 
dit allemaal geregeld door de clubhuiscommissie.

De vrijwilligers die diensten achter de bar en 
in de keuken draaien worden een aantal 

keer per jaar in het zonnetje gezet. Elk 
jaar starten zij met een seizoens-
opening, er wordt in de winter een 
stamppotavond georganiseerd en ook 

is er een seizoensafsluiting. Dit alles 
wordt georganiseerd door de commissie zelf.

Toch is het tijdens elke ‘inroostervergadering’ weer een hele 
klus om het rooster dicht te krijgen. We zijn heel blij met de 
medewerking van alle seniorenelftallen, die in het weekend 
ook meedraaien. Toch kunnen we nog hulp gebruiken!

Zou jij het leuk vinden om het clubhuis een handje 
te helpen? hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Je 
kunt je aanmelden via: clubhuis@scwestervoort.nl

cluBhuis

pupillen / Junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf Je 
sportKleDing
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van het hoofDBestuur

financieel Jaarverslag 2016/17

door omstandigheden kon dit verslag niet eerder 
geplaatst worden, maar we willen het jullie niet 
onthouden.

Net als het seizoen 2015/16 is het seizoen 
2016/17 een prima seizoen geweest. 
geprognotiseerd was een positief resultaat van 
€ 11.395, gerealiseerd is een positief resultaat 
van € 9.214. financieel gezien gaat het de 
laatste jaren dus goed met de vereniging en dat 
is een geruststellende gedachte. 

De grootste afwijkingen met de begroting zijn:
De contributie inkomsten zijn t.o.v. de begroting met  
€ 3.000 achtergebleven. Er is een lichte daling van het 
aantal leden waar te nemen: op 1 september 2017 hadden 
we ongeveer 770 leden, een jaar eerder nog 795 leden. 
Deze lichte daling laat zich met name zien bij de A-junioren 
en de D-pupillen. Echter zien we bij de C-junioren en de 
senioren dan weer een lichte toename. 
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Verder is de absolute kantinemarge ongeveer € 2.500 lager 
dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de kantineprijzen 
niet aangepast zijn aan prijsverhogingen van leveranciers. 
Anderzijds heeft het feit dat het invullen van de 
kantinebezetting een voortdurende uitdaging bleek te zijn 
effect gehad: de keuken moest daardoor noodgedwongen 
te vaak gesloten blijven. Verder konden 2 toernooien helaas 
niet doorgaan: een jeugdtoernooi door te weinig animo van 
bezoekende teams en het Snerttoernooi vanwege een 
besneeuwd veld. 

Al met al zijn de inkomsten t.o.v. de begroting 2016/17 
achtergebleven met ruim € 5.000. 

De personeelskosten zijn het afgelopen seizoen met circa 
€ 6.000 beduidend lager geweest dan begroot. Dit komt 
vooral doordat de gebudgetteerde opleidingskosten niet 
uitgegeven zijn. Begroot waren 2 TC3 opleidingen plus een 
post voor scheidsrechters. In werkelijkheid hebben er een 
3-tal opleidingen plaatsgevonden het afgelopen seizoen 
waaronder een keepersopleiding en een 
jeugdtrainersopleiding. Graag zouden we zien dat er volop 
van de mogelijkheden om een opleiding te volgen, gebruik 
wordt gemaakt. Hiermee kunnen we ons technisch kader 
verbeteren en dat is nodig om het niveau van de jeugd op 
een hoger plan te tillen. 

De energielasten zijn fors achtergebleven op de begroting. 
Deels komt dit door de zonnepanelen, dit effect is overigens 
nog moeilijk te meten. Daarnaast zat er nog een correctie 
op de energieafrekening van 2015/16 in de cijfers van 
2016/17, wat een bate betrof van € 2.000.
Ook de schoonmaakkosten zijn circa € 2.000 lager dan 
begroot. Dit komt door de wijziging van abonnement van 
Van Gansewinkel naar SUEZ. 
De gebruiksvergoeding is ruim € 10.000 hoger dan begroot 
maar dit wordt veroorzaakt doordat het aandeel van 
Sportclub in de aanschaf van de robotmaaiers in deze 
gebruiksvergoeding is verwerkt, wat een 
kostenoverschrijding van ongeveer € 8.300 betreft. 

De kledingkosten zijn ongeveer € 2.500 hoger dan begroot. 
Deze post blijft lastig in te schatten. 

De KNVB lidmaatschapskosten zijn bijna € 3.500 lager dan 
begroot. De begroting is gebaseerd op de 
voorschottermijnen die de KNVB doorberekent. Aan het 
einde van het seizoen hebben we een teruggaaf ontvangen. 

De representatie- en vrijwilligerskosten zijn wat hoger 
vanwege seizoenafsluitingen van beide besturen (HB+JB) 
en o.a. wat representatiekosten i.v.m. de lintjesuitreiking 
die wij als vereniging voor onze rekening hebben genomen. 

Tot slot zijn er extra bestemmingsreserves gevormd met als 
reden om onder het subsidieplafond te blijven, dat wil 
zeggen dat de vermogenspositie excl. bestemmingsreserves 
niet hoger mag zijn dan 30% van de inkomsten in het 
boekjaar. Hiervoor zijn of worden in het lopende seizoen 
2017/18 investeringen gedaan. Dit prima resultaat over het 
boekjaar 2016/17 zien wij logischerwijze ook terug in het 
“verloop” van het werkkapitaal, het kapitaal dat benodigd 
is om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
Was dit kapitaal vorig jaar al € 12.000 positief, per 30-06-
2017 is dit verder verbeterd tot een positief werkkapitaal 
van ruim € 26.000! 

Financieel gezien kunnen we stellen dat we de boel de 
laatste jaren aardig op de rit hebben. Het zou mooi zijn als 
we dit over enkele jaren ook kunnen zeggen over de 
kwaliteiten en voetbalprestaties van onze teams. Daar 
draait het uiteindelijk toch het meeste om, ook bij Sportclub 
Westervoort.

Begroting 2017/18
De begroting voor 2017/18 staat wat meer onder druk, 
gezien het te verwachten geringe positieve resultaat van  
€ 1.345 in relatie tot de vorige 2 uitstekende jaren. In 
principe is dit voor nu nog even geen probleem aangezien 
het subsidieplafond is bereikt en dus iedere euro die we 
overhouden gekort zal worden op de gemeentesubsidie. 
Daar moeten we dus slim mee omgaan. 

Het eerste halfjaar zullen er geen noemenswaardige 
prijsaanpassingen in de kantine gedaan worden, dit zal 
waar nodig pas in het 2e halfjaar plaatsvinden. Wel is de 
verwachting dat door het inzetten van betaalde 
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keukenkrachten in de weekenden de omzet een impuls zal 
krijgen, dit is overigens vanwege voorzichtigheid niet of 
nauwelijks meegenomen in de geprognotiseerde omzet.

Een forse kostenstijging betreft de verhoging van de 
gebruiksvergoeding door SESN met circa 12% ten opzichte 
van vorig jaar. Deze verhoging is voor SESN noodzakelijk 
om de (her)investeringen te kunnen financieren. Op dit 
moment is hun liquide positie daar onvoldoende toereikend 
voor en zal een verhoging van deze vergoeding daarvoor 
moeten zorgen. Wel zullen wij als voetbalvereniging blijven 
hameren op investeringen die enkel noodzakelijk zijn. Als 
vereniging richten wij onze pijlen op het voetbalgedeelte 
i.p.v. luxe investeringen in het complex. We spelen met ons 
eerste onderin de 4e klasse maar hebben een complex van 
een hoofdklasser. Dit mogen we ons best wel realiseren! 
Ook met te veel jeugdteams spelen we te laag en dan ook 
nog eens in de onderste regionen.

De personeelskosten zullen met bijna € 10.000 fors hoger 
zijn dan vorig jaar. Dit komt doordat er eindelijk gestart 
wordt of is met enkele belangrijke cursussen en 
opleidingen: 1 TC3 cursus en 6 jeugdtrainer cursussen. 
Verder is in overleg met TC/TJC gekozen om de beloning 
van ons jeugdkader breder te trekken en alle trainers van 
selectieteams een vergoeding te geven, rekening houdende 
met niveau en ervaring. Het doel hiervan is om het 
aantrekkelijker te maken om trainer te worden, vooral voor 
jeugdleden die anders wellicht een bijbaantje gaan zoeken. 
Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de totale post 
(vrijwilligers)vergoedingen, temeer door de nieuwe KNVB-
opzet waardoor we meer selectieteams hebben. 

Verder zullen de kledingkosten in het lopende seizoen fors 
zijn doordat veel teams in het nieuw worden gestoken. De 
kans bestaat overigens dat dit effect pas in het volgende 
seizoen te zien zal zijn. 

Gedurende het seizoen staan er diverse investeringen 
gepland zoals screens voor de commissie/bestuurskamer, 
audioaanpassing voor het gehele sportpark (boxen etc.), 

ledverlichting voor de kantine en algemene ruimte, kantine 
inventaris zoals diepvrieskisten etc. Dit zal ruim € 10.000 
gaan kosten. Tevens overwegen we een extra aflossing op 
de lening van een aantal jaartermijnen. Samen met de 
geplande investeringen zou dit betekenen dat ons 
werkkapitaal afneemt van ruim € 26.000 aan het begin van 
het seizoen naar minder dan € 10.000 aan het eind van het 
seizoen.

Wat onze aandacht moet blijven behouden is de 
kantinebezetting. Die blijft lastig in te vullen. Op dit 
moment hebben we afspraken dat de seniorenteams 
periodiek meedraaien achter de bar. In de praktijk blijkt 
helaas te vaak dat teams niet komen opdagen of dat het 
draagvlak binnen de teams om te ondersteunen 
onvoldoende is. Helaas hebben we daar op dit moment niet 
echt een sanctie of pressiemiddel voor. We leven echter in 
2018 en lid zijn van een vereniging is niet alleen contributie 
betalen en er dan verder maar van uitgaan dat alles 
geregeld is of wordt. Er wordt meer gevraagd, zonder 
vrijwilligers heeft een vereniging immers geen 
bestaansrecht. 

Als de tendens van niet mee willen helpen met het invullen 
van de kantinebezetting of welke taak dan ook zich 
voortzet, zijn we genoodzaakt om andere maatregelen te 
nemen. Een ervan zou kunnen zijn om de kantine op 
bepaalde momenten te sluiten. Een ander alternatief is om 
verplicht vrijwilligerswerk door te voeren. Dit zou de meest 
ideale oplossing zijn maar vergt wel veel organisatie en 
coördinatie wat weer door vrijwilligers uitgevoerd moet 
worden. Ook zouden we kunnen kiezen om met betaalde 
krachten achter de bar te gaan werken. Dit zouden we niet 
moeten willen maar als dit niet te vermijden is dan zal op 
termijn de contributie in ieder geval verhoogd kunnen gaan 
worden voor de categorie senioren.
Onze welwillende vrijwilligers moeten we dan ook 
koesteren. We hebben daarom dan ook besloten om dit 
seizoen aan het kader van onze teams (trainers en leiders) 
koffiebonnen te verstrekken om op deze manier onze 
waardering voor hen te laten blijken. 
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Lindi, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog 
niet kent!
Mijn naam is Lindi van Ingen, geboren op 11 april 2000 in 
Zevenaar. Samen met mijn ouders en onze hond Bodhi 
woon ik in Duiven. Wekelijks ben ik actief met mijn passie 
voor kinderen en daarom doe ik uiteraard ook een 
opleiding met deze leeftijdscategorie. Momenteel zit ik in 
het tweede leerjaar van de opleiding pedagogisch 
medewerker niveau 3 aan het Rijn IJssel in Elst. Ik heb een 
bijbaantje bij de Makro in Duiven en heb een aantal 
oppasadresjes.
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linDi van ingen
In 2010 heb ik het handballen ingeruild voor het 
voetballen. Bij DVV Duiven heb ik gevoetbald in de ME2, 
MD2, MD1 en MC1. Hierna ben ik bij Sportclub Westervoort 
gaan voetballen in de MC1 en in ons eigen opgerichte 
MB1. Helaas werden mijn voetbalkwaliteiten niet altijd 
gezien. Daarom ben ik gestopt, maar de wens om weer te 
gaan ballen is er zeker. Over een jaar of twee wil ik graag 
weer aansluiten bij een meidenelftal.

Wat heb je de afgelopen jaren met onze club 
bereikt?
In 2014 heb ik de beslissing genomen om van DVV naar 
Sportclub Westervoort te vertrekken. Eigenlijk waren de 
plannen eerst om bij AVW ‘66 te gaan voetballen maar wat 
ben ik blij dat dat op dat moment niet is gebeurd. Mijn 
gedachten waren op dat moment nog helemaal niet bij het 
vrijwilligerswerk maar toch is dat in de afgelopen jaren 
veranderd. 

In mijn eerste week bij de club heb ik dankzij Marc de 
Lange de F- en E-toernooien mogen fluiten, waardoor ik de 
sfeer en de mensen goed heb leren kennen. Daarna ben ik 
steeds meer gaan fluiten. Soms floot ik wel drie wedstrijden 
van de JO9 tot de JO11 op een zaterdagochtend. Inmiddels 
heb ik stappen gemaakt als scheidsrechter en fluit ik de 
jeugdelftallen van JO11 tot de meiden MO17. 
Zo af en toe fluit ik nog weleens meer dan één wedstrijd op 
een zaterdag: het scheidsrechtertekort blijft altijd een 
dingetje. Gelukkig doet Marco Bloem zijn best om dit te 
verbeteren. 
Maar één wedstrijd zal ik niet zomaar vergeten. Deze 
wedstrijd floot ik helaas niet op ons mooie sportpark. Op 
zondag 5 november 2017 heb ik mijn debuut mogen 
maken bij de senioren. Onverwachts was er geen 
scheidsrechter bij de uitwedstrijd van onze Dames 1 tegen 
Roda ‘28 in Winssen. Jeroen Tacke en de staf hebben mij 
het vertrouwen gegeven om deze wedstrijd te fluiten en dat 
was bijzonder leuk. Ook kreeg ik mooie feedback van beide 
partijen en dat geeft alleen maar vertrouwen om mijn doel 

te bereiken: doorgroeien als KNVB scheidsrechter.
Hoe ik er ooit bij ben gekomen zou ik zo niet weten maar 
naast de passie voor het fluiten van wedstrijden ben ik ook 
sinds twee jaar trainster van een jeugdelftal. Vorig jaar heb 
ik de JO9-3 mogen trainen en ben ik een periode assistente 
geweest bij trainer Arnold van Heemskerken (JO15-3).
In dit jaar heb ik ook mijn eerste diploma mogen behalen 
voor het trainersvak. Ik ben acht avonden bij de Trekvogels 
geweest om de KNVB Pupillentrainer-cursus te behalen.

Momenteel ben ik trotse trainster van een team vol met 
mooie draken, de JO9-2G. 
Voor het tweede jaar doe ik dit zonder begeleiding van een 
ouder en dat is wel iets waar ik stiekem trots op ben. 
Daarnaast maken de kinderen elke week weer compleet. De 
trainingen en wedstrijden zijn momenten waar zij genieten 
en waar ik dat net zoveel doe, misschien wel meer...
Naast deze mooie taken van mijn vrijwilligerswerk, ben ik 
ook lid van onze zaterdagdienst en ben ik elke zondag te 
vinden bij onze prestatiegerichte en gezellige Dames 1. Hier 
is mijn vader grensrechter en met vertrouwen kan ik zeggen 
dat zij het met Jeroen Tacke fantastisch goed doen.
Ook probeer ik mijn passie fotografie hier toe te passen en 
fotografeer ik de Dames 1 maar ook andere jeugdelftallen 
in het weekend. Het resultaat is te zien op de website.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Onze vereniging heeft mij verbonden gemaakt met 
Westervoort en hier heb ik een gezellige voetbalsfeer leren 
kennen. Ik kijk met fijne gedachten terug naar mijn eerste 
trainersjaar bij de JO9-3 en zo zijn er nog meer mooie 
momenten. Ook word ik wel eens door twee boefjes, Dani 
Thieleman (JO9-2) en Dane Geerdes (JO9-1) uitgedaagd 
voor een potje FIFA. Hier win ik dan wel niet maar toch zijn 
dit leuke dingen die Sportclub heeft gecreëerd, 
verbondenheid met spelers.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Als andere vrijwilligers zeggen dat ik wel een bed in het 
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clubhuis kan zetten, geeft dit natuurlijk al wel 
aan dat ik veel te vinden ben bij onze vereniging. 
Sportclub Westervoort heeft mij de kansen gegeven die 
ik enorm waardeer. Want hoe gaaf is het om mijn eigen 
scheidsrechteravond te organiseren, wedstrijden te mogen 
fluiten, en foto’s te maken die worden gedeeld op de 
website. Maar ook de contacten die door Sportclub 
Westervoort zijn ontstaan mogen uiteraard niet vergeten 
worden.
Onze vereniging is mijn tweede thuis en een fijne leerschool 
op het gebied van omgaan met kinderen en ook op andere 
gebieden. Een zaterdag niet op het sportpark zijn is altijd 
weer wennen tijdens de winterstop. Ik ben trots op onze 
blauwwitte kleuren en in het bijzonder op onze jeugd en 
scheidsrechters.

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik heb nog heel wat ambities om te gaan doen bij Sportclub 
Westervoort. Coördinator worden van onze 
scheidsrechterscommissie, trainster worden van een van 
onze meidenelftallen en in de toekomst van onze Dames 1. 
Ook lijkt het me leuk om iets te kunnen betekenen voor 
onze jongste pupillen of iets te doen bij de 
toernooicommissie. Het is alleen jammer dat het niet 
allemaal in één keer kan, gelukkig ben ik nog jong en zijn 
dit mooie dingen om altijd verbonden te blijven aan 
Sportclub Westervoort.

heb je nog een goed idee of een tip voor onze ver-
eniging?
Misschien af en toe wat meer activiteiten organiseren, want 
dat maakt de vereniging verbonden. Volgend seizoen 
kunnen we hopelijk het JO9/JO11 toernooi weer terug 
halen want de afgelopen keren was dat wel een mooi 
succes waar kinderen veel plezier beleven. Verder heb ik 
nog voldoende ideeën. Eén hiervan zal waarschijnlijk dit 
seizoen nog worden uitgevoerd alleen kan ik hierover nog 
niet veel zeggen.

Welke vrijwilliger(s) wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Als je mij gaat vragen wie mijn favoriete vrijwilligers zijn, 

hoef ik niet lang na te denken. Op nummer één 
staat mijn (oude) toptrainster Bianca Gal. Dankzij 

haar heb ik kriebels gekregen om naar Sportclub te 
vertrekken en ze heeft een persoonlijkheid die onze 
vereniging niet meer mag missen. Zonder haar is er geen 
meidenvoetbal, zij is de heldin voor en van onze meiden en 
dames.

Marc de Lange verdient zeker een zonnetje. Zijn 
vrijwilligerswerk waardeer ik enorm en daarnaast heeft hij 
op verschillende gebieden geholpen samen met Marco 
Bloem. Dat is succesvol verlopen. 

In mijn periode bij DVV heb ik een trainer leren kennen en 
tot mijn verbazing is hij nu ook actief bij onze vereniging. 
Chiraag Lodhia, een trainer waar ik graag nog eens een 
team mee zou willen trainen. Hij is een groot voorbeeld 
voor me. Een trainer die rust en kracht geeft aan de meiden.
Ook Theo Janssen, Maarten Cornelissen en Gerrit van de 
Laan zijn trainers waar we als vereniging trots op mogen 
zijn en waar ik graag mijn waardering voor uitspreek.

Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Laten we met z’n allen ook eens onze waardering 
uitspreken voor onze Dames 1 of eens een wedstrijd 
bezoeken. Waar ik soms van baal is dat het veel draait om 
onze Heren 1 maar met vertrouwen kan ik zeggen dat de 
onze dames zeer goed presteren en er altijd maar weer 
staan. Ook tijdens activiteiten weten onze dames de 
vereniging te helpen.
Jeroen Tacke en de staf hebben het goed onder controle en 
daar mag ook weleens een compliment aan gemaakt 
worden. Daarom wil ik via deze weg de lezers graag 
uitnodigen om eens een thuiswedstrijd (12:00 uur) te 
komen bezoeken want dat is zeker de moeite waard. 

Ik kan het iedereen aanraden om vrijwilliger te worden van 
onze voetbalvereniging. Het is fijn om elke week weer actief 
te zijn met mooie persoonlijkheden bij Sportclub 
Westervoort. 

Door: Joris
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volgenDe Keer 
Beter.

e
n er valt nog wel een soort van  jubileum te 
noteren ook, want dit is mijn 15e tekstbijdrage…. 
Tsjah, het is niet anders; u zult het moeten doen 
met het herlezen van mijn columns uit oude 

Ballenvangers. Niet die hierboven is afgebeeld, want dit 
is echt een heeele oude; het clubblad heette toen nog 
‘Sportzicht’ en verscheen zelfs maandelijks. Ik was 5 en 
nog geen lid.
Dit prentje is niet toevallig gekozen, want het geeft goed 
weer, hoe ik mij op dit moment voel. Een onbestemde blik, 
een draaierig gevoel in de buik en heel slap op de benen.
En ik doe aan ‘Sportzicht’. Ik ril onder een dekentje op 
de bank en staar naar de laatste bewegende beelden 
van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ik heb 
vandaag 38.6 en dat was ooit de opening van Stien 
Baas-Kaiser op de 3000 meter in Davos. We hebben het 
dan over eind jaren ‘60, begin ’70. Ik vond het toen al 
weinig flatteus als Theo Koomen over deze opening 
sprak. Ik kijk wel maar krijg er weinig van mee; Kjeld is 
de Held en Sjinkie Slecht.
Bovendien heb ik ook een ‘officieel orgaan’; meerdere zelfs, 
want ik voel ze officieel allemaal. Mijn maag rommelt als 

een puberjongenskamer, mijn longen zijn goed verstopt, de 
neus loopt flink door en de darmen halen hem links en 
rechts in. Wat heet?! De Ibuprofen, paracetamol en dikke 
Glorix zijn niet aan te slepen. Alle spieren doen zeer én mijn 
hoofd bonkt .. en bonkt .. en het bonkt…. op het raam! Ik 
schrik wakker; Joep heeft zijn sleutel vergeten.
Gelukkig is er ook verbetering te bespeuren, want ik 
kom van 39.4 koorts dus dat is dan wel weer mooi. En 
nu we het toch over ‘mooi’ hebben..? Ons huidige 
clubblad, dat is mooi! Want laten we wel wezen, 
mensen: welke voetbalclub heeft zo’n prachtig blad ?! 
Roem voor de redactie, lang leve de layout-man en 
duizendmaal dank aan de drukker. Een terechte toost op 
dit team! PROOST!
Ik neem een slokje van mijn 100% natuurlijk, biologisch, 
vers geperst Meestersap Appel/Peer. 

Ik heb twee voetballende zoons. Bij de laatste 
wedstrijden, die ik van hen beide heb gezien, schoot mij 
de titel voor dit stukje al te binnen.

rob

Ik probeer in mijn column zo actueel mogelijk te 
zijn. daarom schrijf ik pas op het allerlaatste 
moment, op de dag dat de deadline, die door de 
redactie is gesteld, verstrijkt. tussen het moment 
dat ik dit schrijf en u dit leest, zit ongeveer twee 
maanden, dus écht bij de tijd is het sowieso al 
niet. het moet vanavond worden ingeleverd. Ik 
heb echter geen inspiratie, maar griep. de 
hardnekkige variant. dit wordt dus een ander 
verhaal, dan dat u van mij gewend bent. Mijn 
welgemeende excuses aan mijn trouwe lezers; 
tegen alle drie zou ik oprecht willen zeggen: 
Sorry!
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gerrit van Der velDen
Maandag 26 maart 2018 is op 77-jarige 
leeftijd gerrit van der Velden overleden.

Gerrit van der Velden was eind jaren ’80 en begin 
jaren ’90 een aantal jaren lid van het hoofdbestuur. 

Hij maakte de notulen van de bestuursvergaderingen 
en volgens de overleveringen deed hij dat in 

dichtvorm. Hij werd vanwege zijn verdiensten voor de 
club benoemd tot erelid. 

Gerrit was daarna één van de oprichters en aanjagers 
van de Club van 100. Tot drie jaar geleden zat hij in 

het bestuur van diezelfde Club van 100. Toen hij 
daarmee vanwege gezondheidsredenen moest 

stoppen, werd hij benoemd tot lid van verdienste. 
Gerrit zat ook alweer zo’n 15 jaar in de VUT-ploeg en 

hij was vanwege zijn humor en gezelligheid een 
graag geziene gast. 

Zijn ziekte belemmerde hem steeds meer in zijn doen 
en laten en op 26 maart overleed hij in het bijzijn 

van zijn familie in zijn eigen omgeving.

Op zijn rouwkaart stond: “Er is een Amsterdammer 
dood gegaan”, vrolijk, zorgzaam en een echte heer. 

En zo zullen wij Gerrit blijven herinneren.

Wij danken Gerrit voor alles wat hij voor Sportclub, 
de Club van 100 en de VUT-ploeg gedaan heeft en 
we wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie 

heel veel sterkte toe!!

Namens het hoofdbestuur, 
Voorzitter John Kemper

Jan Jansen
Maandag 12 februari 2018 is onverwacht 
op 82-jarige leeftijd Jan Jansen overleden. 

Jan was tientallen jaren lang een trouw supporter bij 
uit- en thuiswedstrijden van het eerste elftal. 

Ondanks dat hij de laatste jaren vooral fysiek moest 
inleveren, bleef hij de wedstrijden zoveel mogelijk 
bezoeken. Hij had daarbij in Henk Raaijmakers een 
even trouwe metgezel. Jan was niet van het hard 

schreeuwen of vloeken of dat soort dingen; hij 
leverde commentaar op zijn eigen, vaak 

humoristische manier. Hij was daarom breed geliefd.

Een paar jaar terug werd hij vanwege zijn 40-jarig 
lidmaatschap gehuldigd. Althans: dat dachten we. 

Jan bleek zijn dochter Carla destijds als lid te hebben 
aangemeld, maar was zelf nooit lid geweest.

Het zij hem vergeven!

We danken Jan voor zijn jarenlange aanmoedigingen 
en wensen natuurlijk zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte toe!

Namens bestuur, spelers en begeleiding eerste elftal
John Kemper
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sportcluB westervoort
Afgelopen jaar bestond Sportclub Westervoort 80 jaar. Bij het jubileumfeest werd door een kleine 

groep enthousiastelingen in de grote kleedkamer weer een kleine overzichtstentoonstelling 
ingericht. Na die tentoonstelling werd het plan opgevat om het vastleggen en bewaren van de 

geschiedenis van Sportclub structureel aan te gaan pakken. We zijn inmiddels een tijdje verder en er 
zijn al een hoop ontwikkelingen in gang gezet.

Er zijn een groot aantal foto’s en artikelen gedigitaliseerd. 
We proberen zoveel mogelijk oude spullen die betrekking 
hebben op Sportclub boven water te krijgen, zoals oude 
shirts, spelerskaarten, voetbalschoenen, oude onbekende 
foto’s, vaantjes en wat al niet meer. Idee is om een 
vitrinekast in te richten met een aantal van die tastbare 
oude zaken. Daarnaast is er inmiddels een prachtige 
archiefkast gekomen voor het brandvrij opslaan van spullen. 
Eind maart is er met een aantal oudere leden een 
fotomiddag georganiseerd om te proberen ontbrekende 
namen bij oude foto’s boven water te krijgen. En 
onderstaande oproep verscheen begin februari op de site:

Op de site staan al heel wat foto's uit het verleden. Neem 
eens een kijkje, onder het kopje media kun je onder andere 
oude teamfoto's bekijken. Helaas weten we niet alle namen 
/ teams / jaartallen. Daar kunnen jullie ons mee helpen. 

Het kan ook zijn dat sommige mensen onvolledig of niet 
met de juiste naam vermeld staan. Als u de naam van de 
betreffende persoon weet, geef dit dan even door.

Hebben jullie nog oude foto's in bezit en staan ze er nog 
niet bij dan willen we onze collectie graag uitbreiden. Stuur 
een digitale versie naar de website, lukt dat niet dan willen 
wij uiteraard ook de foto's inscannen. 

Help ons en we zorgen er allemaal voor dat de historie van 
Sportclub vastgelegd wordt voor toekomstige generaties.

Historische Kring Sportclub Westervoort: Geert en Frans 
Brink, Willy Messing, Ronald Schoonbeek, Wout Hermsen, 
Theo Hulshorst en John Kemper
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KantineBranD

De kantine, die werd beheerd door tiny Neijman, was 
twee jaar daarvoor nog flink opgeknapt door ongeveer  
60 vrijwilligers. De Arnhemse brandweer rukte met zes 
voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Clubmensen 
stonden met betraande ogen machteloos toe te kijken hoe 
de bluswerkzaamheden werden uitgevoerd. Toen de 
vlammen uiteindelijk gedoofd waren, bleek een groot deel 
van het clubgebouw te zijn verwoest. Naast de kantine 
waren ook de toiletten en bestuurskamer beschadigd en 
ook de dakconstructie van de kantine was aangetast. De 

de datum 29 november 1981 staat nog steeds in 
het geheugen gegrift bij veel mensen met een 
Sportclub Westervoort hart. op die betreffende 

maandagavond om 18.45 uur deed 
wedstrijdleider Snelders een verschrikkelijke 
ontdekking. Als een van de eerste mensen ter 
plekke op sportpark Naederhuyse, zag hij de 

vlammen boven de kantine uitkomen.

schade bleek zo’n honderdduizend gulden te zijn, maar de 
echte pijn zit hem vooral in de spullen die onvervangbaar 
zijn, zoals: de bekers, papieren en herinneringsvaantjes. Na 
nauwkeurig onderzoek door de brandweer Arnhem werd 
vastgesteld dat de brand waarschijnlijk was veroorzaakt 
door een elektrotechnische storing. Bij de koelinstallaties 
van de biervaten lijkt de brand te zijn begonnen.

Hoewel dit een zware slag betekende voor de club, zijn de 
SC Westervoorters nooit bij de pakken neer gaan zitten. Er 
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werd meteen druk vergaderd. Wat te doen zonder kantine! 
Iedere avond werd er van de kantine gebruikt gemaakt. En 
ook stonden er twee Sinterklaasavonden voor de deur. Voor 
dit laatste hoefde SC Westervoort zich niet lang zorgen te 
maken. Toen de brokstukken nog smeulden, belde AVW’66 
met het prachtige gebaar om het “heerlijk avondje” voor de 
jeugd in hun kantine te vieren. Voor de korte termijn werd 

Trieste aanblik na de brand in 1981 van het 
sportcomplex van Sportclub Westervoort.

Tiny Neijman in de grote kleedkamer, deze 
kleedkamer was een tijdelijk onderkomen voor de 
kantine na de brand.

de grote kleedkamer (de beroemde kleedkamer 7) ingericht 
als een noodkantine (zie foto) en werden de 
bestuursvergaderingen gehouden in de keuken. 

Uiteraard moest er ook nagedacht worden over de bouw 
van een nieuwe kantine. Daags na de brand waren de 
eerste gesprekken al gevoerd met de verzekeraar, aannemer 
en binnenhuisarchitect. Dat sport verbroedert, bleek ook 
wel uit deze gebeurtenis. Een week na de brand werd een 
hulpactie opgezet voor SC Westervoort door de Federatie 
van Arnhemse zaterdag- en zondagvoetbalamateurs met als 
naam: “Help SC Westervoort uit de brand”. Nadat de 
Federatie zelf 750 gulden had geschonken, konden andere 
welwillenden geld storten op gironummer 954045. Ook 
leden van de club kwamen gelijk in actie door een loterij op 
poten te zetten waarbij de opbrengst naar de bouw ging. 
De vraag naar loten kon men nauwelijks aan. Iedereen was 
begaan met de club. Vanwege de strenge winter die volgde, 
was het niet mogelijk om meteen met de bouw te 
beginnen. Maar vijf maanden na de brand kon de nieuwe 
kantine dan eindelijk in gebruik worden genomen. Dit alles 
was mogelijk door de onverzettelijkheid van de leden, jong 
en oud, die aan de opbouw hebben meegewerkt.

Door: tim 



scwestervoort.nl 22 / De Ballenvanger

uit De historie 

  historie  

geurt van Der mey
Al meer dan 25 jaar is hij actief lid geweest van Sportclub Westervoort in diverse functies. om er een 

paar te noemen: voetballer, samen keeperstraining geven met zijn broer ferry, vlaggen bij het 
meidenteam, en werkzaam bij de redactie van de ballenvanger. Maar sinds dit seizoen is hij 

ondersteund lid. Al sluit hij gelukkig niet uit om ooit weer wat voor deze mooie club te doen. Zijn 
naam: geurt van der Mey.

Geurt is een geboren en getogen Arnhemmer die daar tot 
zijn 25e heeft gewoond. De eerste 6 jaar van zijn jeugd 
heeft hij doorgebracht op Heijenoord en daarna in Arnhem-
Zuid. Vanwege de problemen die ook nu weer relevant zijn, 
de woningkrapte, besluiten Geurt en zijn vrouw Arnhem te 
verlaten. Zijn vrouw komt uit Dieren, maar om nu daar te 
gaan wonen, ziet Geurt niet zitten. Er wordt voor 

Westervoort gekozen en hier hebben ze tot de dag van 
vandaag geen spijt van gekregen. En inmiddels wonen ze 
alweer 33 jaar in Westervoort. Het verenigingsleven en 
dochter die hier naar school ging, zorgden ervoor dat ze 
zich moeiteloos wisten aan te passen aan de dorpse 
gewoonten. 

Geurt is zelf afkomstig uit een echte voetbalfamilie. Zo 
trapten zijn vader en ooms op een behoorlijk hoog niveau 
tegen de bal bij SML en waren Geurt en zijn twee broers 
voetballend actief bij Arnhemia. En weer een generatie later, 
heeft ook zijn dochter nog twee jaar bij SC Westervoort 
gevoetbald. Het werk en het voetbal blijken uiteindelijk 
moeilijk te combineren en daarom besluit Geurt te stoppen 
bij Arnhemia. In deze tijd wordt het tafeltennisbatje weer 
eens uit de tas gehaald, daar hij met zijn achterbuurman 
deelneemt aan de bedrijvencompetitie. Maar het 
voetbalbloed kruipt waar het niet gaan kan dus besluit hij 
in Westervoort het voetbal weer op te pakken. In het vijfde 
elftal van SC Westervoort maakte hij deel uit van team met 
Westervoortse beroemdheden als: Willy Messing, Peter 
Smits, Harry Wanders, Joop Kipmulder en Dick Tiecken. Met 
name de laatstgenoemde oogst veel lof bij Geurt: “Het is 
ongelooflijk dat je op zo’n hoge leeftijd nog kan 
voetballen”. Ook het voetballen in een elftal met Harry 
Wanders en zijn twee zoons Bas en Jeroen, vindt hij heel 
bijzonder. En dat terwijl Gerda Wanders een vaste kracht 
langs het voetbalveld was. Als de voetbalherinneringen 
worden opgesomd, vliegen de namen over de tafel: “Echter, 
ik wil niemand vergeten zoals uiteraard mijn broer Ferry 
maar ook Geert Kersten, Dennis Tacke, Noery Polman en 
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iedereen die ik nu vergeten ben te noemen. Mede dankzij al 
deze mannen heb ik echt mooie voetbaljaren doorgebracht 
bij Sportclub Westervoort. Bovendien, wie wil er nu niet met 
nummer 14 voetballen.”

Uiteindelijk besluit hij zo’n vijf jaar geleden te stoppen met 
voetbal. Als de drive om te willen winnen er niet meer is, is 
het volgens Geurt mooi geweest. Hij heeft in veel 
verschillende elftallen gevoetbald en deze teams waren 
altijd hecht mede omdat de kern van de diverse elftallen uit 
dezelfde mensen bestond. Hij koestert de altijd gezellige 
avonden die hij met zijn teamgenoten doorbracht. En 
ondanks dat hij zelf niet meer voetbalt, worden zo nu en 
dan nog steeds mooie anekdotes gedeeld als hij oud 
teamgenoten tegenkomt in de supermarkt. Maar ook in de 
sportschool, waar hij op maandag of  vrijdag gaat spinnen, 
maakt hij graag een praatje met o.a. Peter Smits. 

Voor het 9e elftal van SC Westervoort heeft Geurt altijd de 
wedstrijdverslagen op hun eigen website geschreven. Als 
Ronald Schoonbeek hem vraagt of hij wil schrijven voor de 
Ballenvanger, hoeft hij niet lang na te denken. Zeven jaar 
lang heeft hij deel uitgemaakt van de redactie van de 
Ballenvanger. Verreweg het leukste vindt hij om 
jeugdspelers in de schijnwerpers te zetten met hun 
onbevangen en pure verhalen. En dan het liefst de wat 
stille, verlegen linksback en niet de stoere spits die toch al 
veel aandacht krijgt. Als je al zo lang bij de club loopt, 
verwacht je misschien enorme verschillen binnen de club 
tussen vroeger en nu. Maar Geurt benadrukt juist iets wat 
altijd is gebleven: de gezelligheid. “Sportclub is voor mij 
altijd een zeer prettige vereniging geweest”, aldus Geurt. 
De enorme VUT ploeg die de club heeft, is daar volgens 
hem een goed voorbeeld van. En niet te vergeten de 
jaarlijkse vrijwilligersavond, dat is altijd een feest. Tot slot 
zegt Geurt nog dat we zuinig moeten zijn op onze mooie 
club. En ook voor de voetballers is er nog een boodschap: 
“Stop niet te vroeg met voetballen!! Geniet van het 
spelletje zo lang je kunt”. 

Door: tim 

De grote cluB actie
ook in 2017 hebben wij weer meegedaan 
met de grote Club Actie. de opbrengst 
heeft met slechts € 398,00 zijn dieptepunt 
bereikt! Andere jaren was het resultaat 
aanzienlijk hoger.

Voor een vereniging met onze omvang is het eigenlijk 
heel jammer, dat we op dit geringe bedrag uit komen. 
Natuurlijk valt de Grote Club Actie in een ongunstige 
periode waarin nog meer loterijen gehouden worden 
zoals onder andere Jantje Beton. 
Maar dan nog is het opvallend, dat er zo weinig loten 
verkocht zijn. Een lot kost n.l. € 3,00 per stuk waarvan 
€ 2,40 ten gunste komt van onze vereniging. Sneller 
en makkelijker kan het niet verdiend worden.
Zoals wij er nu in staan doen we komend jaar niet 
meer mee met de Grote Club Actie. Mochten er 
echter personen zijn die deze kar toch zouden willen 
trekken dan horen wij dat natuurlijk graag. 

Tot slot een woord van dank aan Theo Aalders voor 
het verwerken van de loten!
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mo13-1
Achterste rij (vLnr): ChirAAq LodhiA (hoofdTrAinEr), GErwin diJKsTrA (AssisTEnT TrAinEr), Erwin hooGvELd (TrAinEr).
Middelste rij (vLnr): JEssiE GArCiA CArdEnAs, sArA diJKsTrA, sonJA vAn CAMpEnhouT (LEidsTEr), norALy CiJnTJE, LiEKE hooGvELd, MirA Kip, 
ruTh pEnnEKAMp (Mo15-1), LiEKE noordiJK (Mo15-1), JuLiA BoEsvELd.
Voorste rij (vLnr): Lynn BouwMAn (Jo10-2), Bo huusKEs (KEEpsTEr), sEnnA vErhAAf, dAisy BErEndsEn, noA vAn dEr ZwAM, JEnnifEr vAn 
MiErLE, Lynn LiChTEnBErG, donnA BErBEn, suZiE BLoEM. op dE foTo onTBrEEKT noA riJpKEMA.
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Voorlopig zal deze column ingevuld worden door leden 
van het BASN-bestuur.

Ook nu is er heuglijk nieuws aan het sponsorfront. Zo 
mochten we per 1 april 2018 een viertal nieuwe 
bordsponsors verwelkomen, nl. Four Seasons 
Buitensport, Perfetto Asbestos Removal, Bouwman 
schilderwerken en K&R Services BV van ons aller Bennie 
Heijmen (lid van het hoofdbestuur). Deze sponsors zijn 
tevens lid geworden van BASN.
Het Candea-college continueert haar shirtsponsoring 
voor jeugdteams opnieuw met 3 jaar met ingang van 
komend seizoen. 

Echter moeten we afscheid nemen van sponsor 
Rembrandt Arnhem Beheer, dat m.i.v. aankomend 
seizoen zal stoppen als sponsor.

BASN is de laatste maanden druk geweest met overleg 
over aanschaf van kleding, daar met invulling door de 
KNVB van kleinere jeugdteams de aantallen voor aan te 
schaffen kleding anders kwam te liggen. De sponsor-

pakketten hiervoor zijn nagenoeg afgerond en worden 
spoedig geplaatst op de BASN-website.
Tevens zijn er nog gesprekken gaande voor invulling van de 
kleding voor meiden- en damesteams, die samengaan met 
AVW´66.

Het sponsorbord voor leden van BASN in het clubhuis is 
afgelopen najaar aangepast aan de actualiteit.
Een nieuw ingelijst sponsorbord voor leden van BASN met 
naamsvermelding en logo is verrezen in de bestuurskamer 
van sportclub.

De jaarlijkse sponsoractiviteit zal plaatsvinden in juni. 
Activiteit, datum en tijd worden z.s.m. bekendgemaakt.

Op 26 augustus 2018 zal BASN ook weer medewerking 
verlenen aan de jaarlijkse voorstel- en activiteitendag voor 
sportclub Westervoort.
In de volgende Ballenvanger komen we hier uitgebreid op 
terug. Noteert u alvast de datum in uw agenda.

Door: Jan Koers, secretaris BASN

tot nu toe was het gebruikelijk een 
voorzitterscolumn van het BASN-bestuur te 
presenteren in de Ballenvanger. er is echter 

nog steeds geen nieuwe voorzitter 
gevonden en de interim-voorzitter rick 
Smink is in die functie gestopt en gaat 

verder als bestuurslid.
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van postBoDe naar KeuKenspecialist
het bedrijf:
KSPB (Keuken Studio Peter Boekesteijn) is een 
keukenbedrijf in Kleve (duitsland). Peter 
Boekesteijn heeft hier samen met zijn zoons 
Stefan en gerben een goed lopend bedrijf van 
gemaakt.

Naast de verkoop van keukens wordt ook het monteren van 
keukens in eigen beheer gedaan. Stefan: “Alles wordt 
aangesloten, waarbij in alle uit te voeren werkzaamheden is 
voorzien, dus verkoop, montage en inmeten. Bestellen 
gebeurt met allemaal eigen mensen en niet met ZZP´ers, 
zodat we alle lijnen zo kort mogelijk houden.
Het werk moet zo goed mogelijk gebeuren over een zo min 
mogelijk aantal schijven, dan kan er ook zo min mogelijk 
verkeerd gaan.”
Het bedrijf is gevestigd in Kleve, Emmericherstrasse 88. 
Stefan: “Op deze plek zitten we nu 7 jaar. Hiervoor was het 
bedrijf lang gevestigd op het industrieterrein van Kleve. 
Toen dit pand vrij kwam is er besloten naar dit punt te 
verhuizen, het is gemakkelijker bereikbaar, daar je als het 
ware meteen tegen het pand aan rijdt als je vanuit Arnhem 
of Nijmegen Kleve binnenkomt. 

Het bedrijf bestaat uit 11 man personeel, 3 mensen in de 
verkoop (Peter en Stefan Boekesteijn en Pim Kemperman uit 
Westervoort/Duiven), in de montage met 4 mensen (twee 
teams van twee personeelsleden, die altijd met elkaar 
samenwerken, onder wie zoon Gerben) en verder nog een 
boekhoudster, een secretaresse en twee mannen, die een 
avond van tevoren de keukens bij klanten afleveren, zodat 
deze de dag erna meteen gemonteerd kunnen worden.
Het bedrijf heeft geen grote nadelen ondervonden van de 
crisisjaren, daar mensen door mond tot mond reclame naar 
het bedrijf blijven komen en weten dat ze een goed product 
krijgen. Er was wel een verschuiving merkbaar. Mensen 
gingen meer in bestaande woningen de keuken vervangen. 
Na de crisisjaren kwam er weer meer vraag naar nieuwe 

keukens in nieuw gebouwde huizen. Er was dus wel wat 
nadelige invloed, maar het bedrijf had hier weinig last van, 
doordat ook de kosten altijd goed op orde zijn gebleven. 
Alles wordt immers in eigen beheer gedaan.

historie
Hoe is Peter ooit begonnen met keukenverkoop? 
Hij ging zelf een keuken kopen in Duitsland. De verkoper 
vond Peter een aardige en vlotte kerel en merkte dat hij wel 
verstand van zaken had. Peter kwam op hem over als een 
spontane man met een vlotte babbel, en de eigenaar leek 

stefan: 
“over kwaliteit valt 
niet te twisten.”
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hem daarom wel geschikt als verkoper voor de Nederlandse 
markt, die steeds meer naar Duitsland kwam. De Duitse 
eigenaar vond dat hij daarvoor een Nederlander nodig had, 
die hard wilde werken en die ook een goede visie had. 
Peter had al veel in de bouw gedaan en had verstand van 
elektra en aansluitingen. Hij wist ook, wat bij het monteren 
van keukens als voorbereiding moest gebeuren, wat heel 
belangrijk is. Een keuken plannen kan iedereen, maar het 
moet wel logisch ingedeeld zijn met water en elektra. 

Peter heeft twintig jaar lang alleen de verkoop gedaan, met 
monteurs voor het uitvoerende werk Op een gegeven 
moment lukte hem dat niet meer alleen. 
Gelukkig konden zijn twee zoons bijspringen, zodat Peter, 
wanneer hij daar aan toe is zijn bedrijf met een gerust hart 
kan overdragen aan zijn zoons. Dit zal evenwel moeilijk 

voor hem zijn, daar hij zijn bedrijf niet gemakkelijk kan los 
laten en nog wel bij alles betrokken wil blijven. Wellicht 
gaat hij nog wel veel langer door.

Hoe is het bedrijf in Duitsland, met name Kleve 
terechtgekomen?
Tijdens de samenwerking met de Duitse collega bediende 
Peter in hoofdzaak de Nederlandse klanten en zijn collega 
vanzelfsprekend meer de Duitse klanten. Die collega is er 7 
jaar geleden mee gestopt, en daarna ging Peter zelfstandig 
door. Toen kwamen ook zijn 2 zoons in het bedrijf en zijn ze 
in Kleve gebleven in het huidige pand. Alle contacten, dus 
de vertegenwoordigers en de bedrijven, waar veel mee 
werd samengewerkt waren Duits, waardoor het verstandig 
was die contacten te behouden. Vanuit Westervoort, hun 
woonplaats, is het maar 25 minuten rijden naar de zaak, 
een afstand, die ook voor de meeste klanten geen probleem 
is, eigenlijk wel een heel centraal punt vanuit regio Arnhem 
en Nijmegen.

Klantenkring
Het bedrijf is in hoofdzaak op de Nederlandse markt 
gericht. Peter bleef altijd op hetzelfde telefoonnummer 
bereikbaar zodat bestaande klanten vrij snel opnieuw weer 
in contact konden komen voor een nieuwe keuken. Mensen 
waren tevreden en zo kon het bedrijf steeds blijven groeien. 
De klantenkring strekte zich uit in voornamelijk de regio 
rond Arnhem en Nijmegen, maar ook ver daarbuiten (o.a. 
Utrecht, Rotterdam, Den Haag). Ook daar worden steeds 
meer keukens verkocht en vindt verspreiding van de goede 
naam plaats. De klantenkring bestaat dan ook voor 95% uit 
de Nederlandse markt, waarbij het merendeel van de 
klanten uit Arnhem, Nijmegen en omstreken afkomstig is.

De keukens zijn hoofdzakelijk Nederlands georiënteerd, dus 
ook de ontwerpen zijn op Nederlanders gericht, omdat de 
Duitse smaak toch wel heel anders is, dan de Nederlandse.
Stefan: “Omdat we Nederlanders zijn, volgen we dan ook 
de trends die in Nederland gelden en proberen die in de 
zaak zo up-to-date mogelijk te houden, waarbij we het 
Nederlandse design vasthouden, maar wel met de Duitse 
keukenkwaliteit. 
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De interesse van Duitse klanten ligt heel anders 
dan de Nederlandse. Duitsers willen een keuken vaak 
meenemen van woning tot woning en niet altijd een 
nieuwe keuken aanschaffen, waar Nederlanders per huis 
een keuken aanschaffen en niet met een oude keuken heen 
en weer gaan. 
In de loop van de tijd zijn er nieuwe trends, zoals 
hangkasten die steeds meer verdwijnen of waar nodig 
minimaal aanwezig blijven. Verder een steeds grotere vraag 
naar kookeilanden, maar dat is uiteraard weer afhankelijk 
van de beschikbare grootte.” 
De omzet van het bedrijf is over heel Nederland, ongeveer 
150 tot 200 keukens per jaar. De klantenkring is in bijna 30 
jaar tijd toch wel aardig groot geworden. Zelfs als mensen 
uit de regio verhuizen naar elders in Nederland of het 
buitenland (Engeland, België, Duitsland of Spanje) wordt op 
het bedrijf nog een beroep gedaan voor het leveren van 
keukens, ook in vakantiehuizen.

Het bedrijf is voornamelijk gericht op de particuliere markt, 
dus geen grootschalige nieuwbouwprojecten in de zakelijke 
markt. Doel is alle huidige klanten te behouden en zo goed 
mogelijk te blijven bedienen. 

Werkzaamheden
Hoe gaat een aanschaf van een keuken in zijn werk?
Stefan:”Het begint met het maken van een afspraak. Door 
drukte is er niet altijd gelegenheid bij een bezoek aan de 
showroom om de klant direct te bedienen.
•  In het eerste gesprek worden de eisen en wensen van de 

klant doorgenomen en op papier een schetsje gemaakt, 
hoe de opstelling zou kunnen worden met onze ideeën 
erin (zoals de indeling van de keukenkasten, de laden, 
een eventueel hoekelement, planken enz.). Daarna 
zoeken we de materialen (deuren, aanrechtblad, 
apparaten) uit, 

•  Als alles doorgesproken is, zijn we twee uur verder en 
wordt een vervolgafspraak gemaakt voor bv. een week 
later. In de tussentijd wordt door het bedrijf alvast een 
3-D tekening gemaakt, waar ook zo´n twee uur voor 
nodig is.

•  In het tweede gesprek zijn alle voorbereidingen van 
tekeningen al gedaan en is een 3-D tekening met offerte 
helemaal klaar, zodat alles met de klant kan worden 
doorgenomen. 

•  Na overleg kunnen er eventueel nog wat aanpassingen 
gedaan worden, het één en ander nog wat fine-tunen en 
dan eventueel tot een overeenkomst komen. 

Acquisitie
Vanuit het bedrijf wordt geen gerichte reclame gemaakt of 
reclamefolders verspreid. 
Stefan: ”We proberen de kosten zo laag mogelijk te 
houden, omdat dit toch een aanzienlijke kostenpost kan 
zijn, waardoor klanten dan ook meer voor het product 
zouden moeten betalen. Er is bewust gekozen voor de 
mond tot mondreclame. Via familie of vrienden hoort men, 
dat een bedrijf goed is en ze er tevreden over zijn. Een 
tevreden klant is de beste reclame!
Een vorm van acquisitie is sportverenigingen te helpen door 
sponsoring, waar dan een attentie tegenover staat in de 
vorm van bv. een bord langs het veld, waardoor een bedrijf 
ook zichtbaar wordt.
Ook hebben wij enkele reclame borden in het dorp staan 
om onze naamsbekendheid te bevorderen.”

relatie met sportclub
De sponsoring bij sportclub is niet voortgekomen door 
actief daar te voetballen. Het bedrijf wil echter in 
Westervoort graag zijn steentje bijdragen aan 
sportverenigingen (zoals voetbal en tennis) om deze een 
hart onder de riem te steken in de vorm van sponsoring, 
waardoor je als bedrijf wat naamsbekendheid terugkrijgt, al 
is het daar niet primair voor bedoeld. Het bedrijf vindt het 
gewoon leuk om sportclub te helpen.
Zoon Stefan, die zelf al bijna 20 jaar bij AVW´66 voetbalt, 
heeft wel een aantal vrienden, dat bij sportclub voetbalt en 
veel bekenden, die daar een rol vervullen, dus daarin is er 
met sportclub wel een band. 
Zoon Gerben voetbalt niet, maar heeft net als zijn vader 
altijd getennist.

Door: Jan Koers
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Jeugdteams van sc Westervoort hebben namens 
de club meegedaan aan het project supporter 
van schoon (artikel elders in deze Ballenvanger).

Eenmaal in de maand gaat een groep jeugdspelers met 
twee leden van de VUT-ploeg (Bart Hetterschijt en zijn 
vrouw Rinie) mee om zwerfvuil op te ruimen langs de 
IJsseldijk en Brouwerslaan.
Vorig voorjaar was het de beurt aan een groepje 
jeugdspelers van JO11-2: Jesper de Boer, Stijn de Wit, 
delano Sanders, thomas Wolkenfelt, falco Vermaas 
en Jens Kipp. Zij hebben onder leiding van hun trainer, 
voorzitter John Kemper en de VUT-ploeg leden 
deelgenomen aan dit opruimproject.
Zij kregen allen een hesje aan van supporter van schoon en 
gewapend met een handknijper en vuilniszakken werd vuil 
ingezameld in het kader van schoon Westervoort.
Hoewel de groep enthousiast heeft meegedaan, vonden ze 
het soms leuk, soms saai. 

ervaringen met   
supporter van schoon

enkele vragen:
Waarom vinden jullie het project 
 supporter van schoon belangrijk?

Antwoord: 
Veel mensen gooien hun afval op straat en 

zo kunnen wij het opruimen. 
Als iedereen zijn eigen afval opruimt, is 

deze opruimactie niet nodig.

Wat vinden jullie van dit initiatief?
Het is belangrijk voor een schoon milieu.
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eric en Joy
Plezier of prestatie? het liefst allebei maar wat als het met de prestaties maar niet wil lukken? 

Wat als je 4 à 5 competities achter elkaar in een (te) hoge klasse wordt ingedeeld waardoor 
punten en doelpunten een zeldzaamheid lijken?

Je snakt naar spannende wedstrijden, laat staan een 
overwinning maar kijkt in de praktijk vrijwel elke zaterdag 
naar de teleurgestelde koppies in het kleedlokaal. Knappe 
trainers die de boel dan bij elkaar weten te houden en 
daarbij ook nog eens in staat blijken om het plezier en de 
motivatie in het team glansrijk overeind te houden. 

Teams als de JO13-2 staan minder in de spotlights dan 
menig selectieteam. Ze staan niet vooraan als de velden 
worden ingedeeld, de scheidsrechters worden toebedeeld, 
de nieuwe ballen worden uitgedeeld of wanneer er een 
sponsor voor nieuwe trainingspakken wordt binnen 
gehengeld. Ze krijgen minder aandacht en waardering 
terwijl ze eigenlijk juist des te meer respect verdienen. Het 
is altijd zoeken naar de juiste balans tussen plezier en 
prestatie. De verschillen binnen het team zijn enorm. Dit 
geldt zowel op het vlak van kwaliteit, mentaliteit als 
persoonlijkheid. Probeer daar maar eens een team van te 
smeden waarbij je iedereen tevreden weet te houden. Dat 
de mannen die dit kunstje al jarenlang flikken zelf op hoog 
niveau hebben gespeeld maakt de prestatie des te knapper. 
Eric en Joy zijn absolute winnaars maar het gaat deze 
trainers er vooral om dat de jongens uit het team hun 
hobby met een grote glimlach kunnen blijven uitoefenen. 
Tijd om nader kennis te maken met deze onmisbare 
clubhelden.

Je bent trainer en trotse papa van:
Joy: Jaden.
eric: Thirza, Colin en de bij SC Westervoort voetballende 
Ruben.

hoe lang ben je al actief bij SC Westervoort?
Joy: Als speler ben ik zelf al 33 jaar actief en als trainer nu 
ongeveer 6 jaar.
eric: als trainer 2 seizoenen en als speler 1 seizoen.

Bij welke andere verenigingen (en teams) heb je 
gevoetbald? 
Joy: Ik heb altijd bij SC Westervoort gespeeld. Vanaf de 
F-jes tot en met het 1ste elftal. Momenteel speel ik al een 
aantal jaren in het 3de.
eric: van mijn 5e t/m 35e levensjaar bij ESCA.

Wat was het hoogtepunt van je voetbalcarrière?
Joy: Op sociaal vlak was dat een goal van Frank Arends in 
de A1 thuis tegen VDZ. Frank was zeer ernstig ziek geweest 
en na een maandenlange afwezigheid maakte hij z’n 
rentree. Hij mocht vlak voor tijd invallen en scoorde met een 
boogballetje over de keeper. Ik denk dat de vreugde en 
ontlading die daarbij los kwam, indruk heeft gemaakt op 
iedereen die bij de wedstrijd aanwezig was. Op sportief vlak 
is mijn hoogtepunt uiteraard het kampioenschap met  
SC Westervoort 1 in 1999 geweest. 
eric: Kampioenschap met ESCA 1 in 2009/2010 en 
natuurlijk de vele gewonnen wedstrijden met de jeugd van 
ESCA tegen het SC Westervoort van Joy.

Wat was het dieptepunt van je voetbalcarrière? 
Joy: In 1998 zijn we gedegradeerd met SC Westervoort 1, 
maar uiteindelijk was het een stap terug waardoor we 
daarna twee stappen vooruit konden maken.
eric: eind jaren ’90 2 seizoenen achter elkaar degraderen 
met ESCA 1.
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Wat was het hoogtepunt van je trainerscarrière?
Joy: Een kampioenschap met de F1 waarin toentertijd o.a. 
nog een Tim Mecking en Daryll Mongula speelden, maar 
goed, met zulke spelers zou elke trainer kampioen worden. 
Met de huidige lichting zijn dat twee kampioenschappen in 
de zaal. Daarnaast is het mooi om te zien hoe bepaalde 
kinderen zich ontwikkelen over een langere periode. Een 
mooi voorbeeld daarvan is Feline Mes. Zij was één van de 
weinige meiden in één van de teams die ik de laatste jaren 
heb getraind. Ze ontwikkelde zich zo goed dat ze mee 
mocht gaan trainen met de regionale meidenselectie. Hier 
liep ze als 8/9 jarig meisje tussen de meiden van 12/13 jaar 
maar ze deed niets voor hen onder.
eric: ieder moment dat je een speler iets leert en je als 
trainer ziet dat ze het toepassen in een wedstrijd is een 
hoogtepunt. Daar doe je het uiteindelijk voor, om ze iets 
mee te geven als voetballer en misschien wel als mens in 
hun verdere leven.

Wat was het dieptepunt van je trainerscarrière?
Joy: De afgelopen najaarscompetitie met de JO13-2. We 
verloren alle competitiewedstrijden met ruime cijfers en 
wisten in maar twee wedstrijden te scoren. Elke wedstrijd 
zag je de onmacht en hulpeloosheid bij de kinderen 
terugkomen doordat ze aan alle kanten voorbij werden 
gelopen. Dit heeft voor een groot gedeelte van de groep 
enorm ingehakt op hun zelfvertrouwen en dat zie je nu nog 
steeds terug. Als trainer kan je ze blijven complimenteren, 
maar de kinderen beseffen zelf op die leeftijd al heel goed 
dat ze afgetroefd zijn door leeftijdsgenootjes die gewoon 
veel beter zijn. 
eric: afgelopen najaarscompetitie met JO13-2 alle 8 
competitiewedstrijden verliezen en slechts in 2 wedstrijden 
weten te scoren. Dat je ze iedere wedstrijd weer hun 
stinkende best ziet doen om vooral de tegenstander tegen 
te houden, wij als trainers zien dat het weer niet gelukt is 
en je ze toch na de wedstrijd complimenteert met hun inzet 
wetende dat ze op dat compliment niet zitten te wachten, 
want ze willen gewoon een keer scoren en winnen.

Waarom heb je als trainer het afgelopen jaar heel 
hard moeten lachen? (blunder, gebeurtenis/ 
uitspraak o.i.d.)
Joy: Bijna elke training moet ik wel lachen om de humor 
van de jongens. Het mooie is dat er de nodige zelfkennis 
binnen het team is en dat de jongens ook om hun eigen 
blunders kunnen lachen. Daarnaast hebben we met Guus 
Krechting een jongen in het team die ik alleen al vanwege 
zijn humor niet zou willen missen. Hij doet me denken aan 
Ronald Weiss die, lang geleden, niet vanwege z’n 
voetbalkwaliteiten bij het 1ste werd gehaald maar wel 
vanwege zijn enorme gevoel voor sfeer en humor….sorry 
Ronald.
eric: de uitgevoerde dansjes na een doelpunt van Fons 
gemaakt op de training: ik kan niet wachten totdat we die 
eens in de wedstrijd gaan zien!

Waarvan kreeg je kippenvel? (iets moois/ 
emotioneels o.i.d.)
Joy: Dit seizoen was dat onze eerste competitiegoal na 
7 wedstrijden. De goal werd gevierd alsof we kampioen 
waren geworden en je zag meteen een enorme boost in het 
zelfvertrouwen van de jongens.
eric: de regen, wind en kou op de trainingsavonden 
uiteraard, maar er zijn meerdere momenten, een mooie 
aanval tijdens een training of wedstrijd, panna’s en de 
reactie daarop. Maar als ik echt 1 moment moet kiezen, is 
dat een speler na een verloren wedstrijd echt heel verdrietig 
was en heel erg aan zichzelf twijfelde als voetballer. Hij 
vond zich te min t.o.v. de rest en wilde niet meer spelen. 
Gelukkig is hij gebleven en hij ontwikkelt zich echt heel 
goed.

Welke eigenschap bewonder je het meeste in je 
medetrainer?
Joy: Dat zijn eigenlijk meerdere eigenschappen. Eric heeft 
enorm veel kennis van jeugdvoetbal en is erg goed in het 
begrijpelijk uitleggen van de oefenstof. Daarnaast is hij in 
staat om altijd rustig te blijven en mij te corrigeren wanneer 
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ik iets te passioneel word. Ik denk dat we elkaar als trainers 
erg goed aanvullen.
eric: zijn standvastigheid, want welke opstelling ik ook 
opstuur via de app, we spelen altijd volgens die van Joy. 
Zonder gein, zijn gedrevenheid en passie voor het spelletje 
en om dat over te brengen op de jongens.

Wat is de belangrijkste kracht/kwaliteit van de 
Jo13-2?
Joy: De belangrijkste kracht van dit team is dat iedereen 
goed met elkaar op kan schieten. Waar je er vroeger 
misschien niet bij hoorde als je wat minder goed kon 
voetballen, telt dat bij ons in het team niet. Iedereen heeft 
z’n goede en minder goede eigenschappen. Je kan met 
voetbal misschien heel slecht zijn, maar met Fortnite heel 
goed waardoor je toch een ‘held’ voor de anderen bent. 
Elke training staan ze samen, voordat we met onze 
warming up begonnen zijn, de Floss te oefenen. Als het bij 
sommige jongens nog niet helemaal lukt, dan geven ze 
elkaar ook tips en wordt het dansje weer grondig 
voorgedaan.
eric: naast teamgenoten, zijn het ook vrienden die bij 
elkaar op school zitten, samen online gamen of samen 
carnaval vieren en naar de kermis gaan. Zij respecteren 
elkaar en accepteren elkaars zwakke punten in het veld en 
daarbuiten. Zij hebben vooral veel lol samen, maar beuren 
elkaar op als het tegenzit.

een aantal dilemma’s:
een nieuw seizoen voor de boeg, je mag vooraf 
 kiezen:
A: Net aan lijfsbehoud in de 2e klasse 
B: 3e plaats in de 5e klasse?
Joy: 3de plaats in de 5de klasse. Te veel verliezen doet het 
zelfvertrouwen geen goed en neemt het plezier in het 
spelletje weg. Het maakt hierbij niet uit op welk niveau dit 
is.
eric: 3e plaats in de 5e klasse, omdat deze jongens dan het 
meeste plezier beleven aan het spelletje met elkaar.

de laatste wedstrijd van het seizoen met daarbij de 
unieke mogelijkheid om kampioen te worden:

A: elke speler krijgt dezelfde speeltijd
B: In zo’n wedstrijd speelt mijn sterkste team
Joy: Het sterkste team zal starten en wellicht ook eindigen 
maar de wissels krijgen sowieso speeltijd.
eric: In zo’n wedstrijd speelt mijn sterkste team, zodat we 
daarna het feestje kunnen vieren met zijn allen.

Je zoon promoveert tijdens de winterstop naar een 
hoger team. 
A: Ik maak het seizoen gewoon af als trainer
B: We gaan op zoek naar een andere trainer
Joy: Ik maak het seizoen gewoon af als trainer maar zou 
met Eric proberen af te stemmen dat ik soms op de 
zaterdagen toch bij Jaden zou kunnen gaan kijken.
eric: Ik maak het seizoen gewoon af als trainer.

Je beste speler komt de hele week niet trainen 
omdat hij niet zo’n zin heeft. Zaterdag staat er een 
bepalende wedstrijd op de agenda. 
A: dan mag hij zaterdag ook lekker thuis blijven, 
inzet en motivatie zijn een vereiste
B: Voetbal is slechts een hobby. Zaterdag speelt hij 
gewoon lekker mee
Joy: Voetbal is slechts een hobby. Zaterdag speelt hij 
gewoon lekker mee, maar hij zal starten als wissel.
eric: Voetbal is slechts een hobby. Zaterdag speelt hij 
gewoon lekker mee, maar hij begint wel in de wissel.

en dan nog een aantal open vragen:
Wat is een verbeterpunt voor Sportclub 
 Westervoort?
Joy: Bij SC Westervoort is er steeds meer aandacht voor 
degenen die goed kunnen voetballen en in een selectie-
elftal komen, maar eigenlijk te weinig aandacht voor de 
jongens en meiden die net niet goed genoeg zijn voor dit 
selectie-elftal. Dit geldt niet alleen in de jeugd maar ook bij 
de senioren. Mijn ervaring is dat deze talenten alleen 
gebruikt worden in het geval van nood maar dat ze vaak 
niet een echte kans krijgen om zich voor een langere 
periode te bewijzen. Je ziet dat sommige spelers hierdoor 
naar andere verenigingen gaan of op een lager niveau gaan 
voetballen zodat ze het gevoel van waardering en plezier 
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krijgen dat ze nu soms missen. Uiteindelijk bestaat het 
grootste gedeelte van de vereniging uit leden die niet de 
top (van de vereniging) gaan halen maar die gewoon alleen 
maar voetballen voor hun plezier. Jong of oud, jongen of 
meisje, dik of dun, blank of donker, alle leden verdienen net 
zoveel waardering als ieder ander.
eric: Sporten doe je voor je plezier en als ik de gedragscode 
lees van SC Westervoort dan staat er dat SC Westervoort 
een vereniging is waar iedereen zich thuis kan voelen, 
ongeacht voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wat 
mij opvalt in deze twee jaren als trainer, bekruipt mij soms 
het gevoel dat het plezier wat richting de achtergrond 
verdwijnt. Selecteren is goed en de ontwikkeling van spelers 
volgen en bespreken met trainers is prima. Maar gezien de 
toon en manier van communiceren in bijvoorbeeld een 
groepsapp met trainers onderling, lijkt het soms wel alsof 
het om het miljoenenbal van de champions league gaat.

Waardoor voel je je thuis bij Sportclub 
 Westervoort? 
Joy: De sfeer en de mensen bij deze club. Ik train een 
fantastisch jeugdteam en speel daarnaast samen met 
geweldige groep mannen met talent en humor.
eric: de mensen bij Sportclub zorgen daarvoor: 
teamgenoten, jeugd en hun ouders.

tot slot: 
Dat iedereen uiteindelijk krijgt wat ie verdient geldt dit 
seizoen zeker ook voor de JO13-2. Na een aantal moeizame 
jaren is de JO13-2 ten tijde van het schrijven van dit artikel 
trotse koploper van de 5e klasse. Dit mede dankzij de prima 
trainers, een enorm doorzettingsvermogen en vooral dankzij 
het hechte staaltje collectief van het hele team. 
Heren trainers, respect voor deze knappe prestatie, het zij 
jullie en uiteraard de hele 13-2 van harte gegund!

Door: Michel
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Jo8-1 en Jo8-2
op woensdag 14 februari begonnen we na een weekje uitstel vanwege het  

syberische winterweer weer met de trainingen na de winterstop.
We (Kasper, Koen, frank en ik) hebben er weer veel zin in, de kinderen ook!

De trainingen zijn net als voor de winterstop weer met de 
gehele groep van JO8.
Dat betekent een gezellig grote groep van 18 kinderen.

Er zijn wel een paar wijzigingen na de winterstop, helaas is 
er een topper overgestapt naar een andere sport, we 
hebben 2 nieuwe aanmeldingen en nieuw talent, dat 
overgekomen is uit de kweekvijver van Sc Westervoort, de 
Champions league!

We beginnen de training altijd met een stevig spelletje 
tikkertje, de kinderen komen met de meest uiteenlopende 
vormen tikkertje zoals ‘help tikkerje’, ‘wc tikkertje’, 

‘knakworst tikkertje’ en nog veel meer varianten waar ik 
nog nooit van mijn leven van heb gehoord. Tijdens de 
trainingen maken we groepjes. Deze groepjes rouleren door 
de verschillende erg leuk bedachte oefenvormen (credits 
naar Koen de Wijs). De kinderen vinden dit echt geweldig. 
Uiteraard sluiten we af met een partijvorm! 

Na de training moet er natuurlijk nog even worden 
opgeruimd door de trainers, de kinderen moeten dan even 
wachten. Dit is helemaal geen probleem. Na de training 
nemen de kinderen een sprint naar de kantine om aan te 
schuiven bij Hennie en Anja aan de bar voor een goed 
gesprek en natuurlijk een bekertje ranja!



De Ballenvanger / 39

team in het voetlicht

scwestervoort.nl 

In de winterstop mochten we ook nog deelnemen aan de 
zaalcompetitie. Beide teams gingen drie keer de zaal in voor 
een paar wedstrijden. Het was wel even wennen voor de 
kinderen, de snelheid van de bal, een kleinere goal en het 
niet rekening hoeven houden met de weersomstandigheden.
De spelers hebben stuk voor stuk een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt ten opzichte van het begin van het seizoen. 
Het is ontzettend leuk om te zien dat de op de training 
onderrichte oefenstof ook op het veld terug te zien is. Dit 
geeft je als trainer een ontzettend goed gevoel!

Sportieve groet: herman Wenting

pupillen / Junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf Je 
sportKleDing

Jo8-1
trainers: 

Kasper en  
Koen de Wijs

Charlotte de Haas
Lucas Tolhuisen 
Niek Legerstee
Luca Messing

Kian Valk
Jip de Wijs

Milan de Wijs
Daan Teerlink
Leon  ?????

Jo8-2
trainers: 

frank Arends en  
herman Wenting

Liam de Mey 
Julian Bus 

Lemar Renhuar
Thimo Rosbag
Mees Arends
Liam Buiting
Scott Roding

Morris Wenting

De teams zijn als volgt ingedeeld:
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Stel je zelf even kort voor (naam, leeftijd, in welk 
team je zit) 
Bradley: Ik ben Bradley Limburg, ben 14 jaar en zit in de 
JO14-1. 
Sep: Ik ben Sep Willemsen, ben 14 jaar oud en ik zit ook in 
de JO14-1.

Sinds wanneer speel je bij SC Westervoort? 
Sep: Ik speel sinds de E bij Sportclub.
Bradley: Ik speel al sinds de F’jes bij Sportclub, dus 
ongeveer 5 à 6 jaar.

In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld? 
Bradley: Ik heb gespeeld in de F5, E5, E4, D4, D3, JO14-2 
en JO14-1. 
Sep: Ik heb in de E7, D4, D3, JO14-2 en JO14-1 gespeeld.

op welke posities heb je gespeeld en op welke 
positie speel je nu? 
Sep: Ik heb op verschillende plekken gestaan, maar het 
meeste toch wel in de verdediging en op het middenveld.

Bradley: Ik heb overal wel een keer gestaan en ik speel nu 
voornamelijk in de aanval en op het middenveld. 

In welke klasse speelt de Jo14-1 dit seizoen en wat 
zijn de verwachtingen van de 2e seizoenshelft?
Bradley en Sep zijn het met elkaar eens: 
We spelen nu in de 1e klasse en we denken dat we een 
serieuze kans hebben om kampioen te worden. 

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd en/
of vond je het leukst?
Bradley: Ik heb het in elk team heel leuk gehad. Maar 
omdat ik nu ouder ben en het spel en de uitleg beter 
begrijp, denk ik dat ik het meest geleerd heb en leer van de 
trainers die ik nu heb, dat zijn Niek, Stan en Joeri. 
Sep: Ik heb tot nu toe wel goede trainers gehad, maar 
Niek, Joeri en Stan zijn tot nu toe wel de trainers waar ik 
het meeste van leer. 

Een mooi compliment voor jullie huidige trainers!

Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler?
Sep: Ik denk dat mijn schot goed is, en ik ben wel een 
echte teamplayer.
Bradley: Ik denk mijn snelheid en mijn behendigheid.

Wat zijn je mindere eigenschappen als speler? en 
wat wil je verbeteren? 
Bradley: Mijn fysiek en 1-op-1 kansen moeten beter.
Sep: Ja, de 1-op-1 kansen moet ik ook beter doen, en ik 
moet ook leren om sneller te passen. 

Wat is je beste herinnering als voetballer? 
Sep: ik heb geen idee. 
Bradley: Mijn mooiste herinnering is dat ik een hattrick 
maakte tegen de koploper. 

sep en BraDley
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heb je een favoriete club, (mag binnen/buitenland)?
Bradley: Vitesse en Chelsea zijn mijn favoriete clubs.
Sep: Mijn favoriete clubs zijn Vitesse en Barcelona.

Wie is je favoriete voetballer? en waarom?
Sep: Messi, omdat hij een geweldige aanvaller is.
Bradley N ‘Golo Kante van Chelsea is mijn favoriete 
voetballer. Waarom? Omdat hij ondanks zijn lengte altijd 
alles goed weet op te lossen op het middenveld. 

heb je verder nog hobby’s naast het voetballen? 
Bradley: Als ik niet voetbal dan game ik FIFA 2018 op de 
playstation.
Sep: Ik ook, maar ik speel liever Fortnite en daarnaast vind 
ik het ook leuk om te mountainbiken. 

Zou je verbeterpunten kunnen opnoemen voor  
SC Westervoort? 
Sep: Nee, niet echt.
Bradley: misschien dat de douches iets warmer mogen en 
een iets betere straal krijgen.

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? 
Bradley: Ik denk dat ik dan nog wel hier ben, dan voetbal 
ik nog steeds en hopelijk in het 1e elftal en anders ben ik 
misschien ook wel trainer van een team.
Sep: Ik denk dat ik dan nog steeds voetbal bij Sportclub. 

afscheiD van 

hanny De ruyter  
De wilDt

Vorig jaar had hanny al aangegeven hiermee 
te willen stoppen omdat hij in het gooise 
woont en de binding met Sportclub minder 
wordt. 

Zo’n kwart eeuw heeft Hanny zich op organisatorisch 
gebied voor onze club ingezet. 
In eerste instantie als wedstrijdsecretaris voor de jeugd, 
daarna als lid van de jeugdcommissie, technische 
commissie, scheidsrechterscommissie, 
zaterdagcommissie, ledenadministratie en secretaris van 
het bestuur. 
Kortom een stille kracht op veel gebieden binnen de 
club. 
Op de foto neemt voorzitter John Kemper afscheid van 
hem.  

In 1983 een jonge Hanny (staand, 2e van links) 
in een gelegenheidselftal voor de jaarlijkse 
feestavond. 
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de overgebleven letters geven 
a ntwoord op de vraag of voetbal  
nog steeds een mannensport is.

Aafke Kirby
Alisha Lan Lan
Amanda Lana
Anne M Laura
Bo Lisette
Christel Lot
Cindy Malon
dominique Marieke
emma Marissa
eva olivia
fleur Sanne
Isabel tanja
Kim

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 juni 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:
Profvoetbal

de puzzel is dit keer gewonnen door:  
Wessel Nijholt, speler van JO9-3

Pupillen - Junioren - Senioren

win een 
caDeauBon

van € 10
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groepsapp
Iedereen zit wel in één of meerdere groepsapps. Ik moet 
eerlijk zeggen hele handige dingen als het gaat om snelle 
communicatie. Binnen zeer korte tijd heeft iedereen jouw 
(belangrijke) boodschap gelezen. Hierdoor kun je makkelijk 
iets afspreken en kunnen daardoor dingen snel geregeld 
worden. 
Hoewel de berichten en de onderwerpen per groep 
verschillen, zitten er toch in elke groep dezelfde type 
mensen. 

de beheerder
Heeft de machtspositie om mensen te kunnen toevoegen of 
uit de app te kunnen kicken. 

de observeerder
Iemand die nooit iets zegt, maar alles leest.

de gangmaker
De gezellige gangmaker die de gesprekken op gang houdt, 
maar vooral super irritant is omdat hij/zij zoveel berichten 
stuurt, dat niemand weet waar het oorspronkelijke 
onderwerp over gaat. 

de planner
Iemand die maandagmorgen al vraagt wat iedereen 
komend weekend gaat doen.

de geest
Eigenlijk is deze persoon compleet nutteloos in de chat. De 
berichten worden veel te laat of soms helemaal niet 
gelezen, overigens reageert deze persoon ook nooit ergens 
op.

donderdagmorgen 08.32u: de Barbikkelsapp

Wie kan er aanstaande zaterdag even mee 
om de wagen op te halen?

Ik niet! Moet werken
Ik vroeg wie er wel kon!
Oh sorry, ik niet dus, ben dan aan het werk!
Dat zei je net ook.
Ik kan.
Hoe laat?
Uurtje of tien? 
Doe maar half elf.
Team! We bouwen niet dit jaar! 
Kappen Niels!
Ik rij ook wel mee, moet toch nog hout hebben.
Prima, elf uur? 
Half elf toch? 
Ok, zien jullie me wel verschijnen. 
Waar? 
Bij mij.
Prima, tot zaterdag
Tot zaterdag.
Tot zaterdag.

De dag is nog geen uur oud en je hebt al 21 berichten 
te pakken. We maken het de laatste tijd allemaal vaak 
genoeg mee. Het bovenstaande voorbeeld (een beetje 
overdreven) is zoals het in onze “Barbikkelsapp” wel 
eens kan gaan. 
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de nietsnutter
Iemand die “af en toe” aanwezig is in de app, maar die 
opmerkingen plaatst die absoluut het verschil niet maken. 
Er wordt ook helemaal geen waarde aan gehecht. Vaak 
reageert deze persoon alleen maar met ‘ha ha”, een 
achterlijke smiley, of erger nog……”een duimpje”.

de vunzigerd
Door zulke mensen moet ik mijn telefoon altijd ver buiten 
het bereik van Mees en Puck houden. 
Iemand die standaard misselijkmakende filmpjes of foto’s 
stuurt. 

de roddelaar
Hij / zij begint standaard met de opmerking “OMG” of 
“Check dit dan” en vervolgt dan de chat met screenshot 
foto’s van Facebook. 

de “ze zitten-er-nou-eenmaal-in” mensen
Iedereen in de groep weet dat er altijd één individu in de 
groepsapp zit die er niet thuis hoort en eigenlijk is 
toegevoegd uit liefdadigheid. 

donderdagmorgen 08.42u: Jo8-2app

Aanstaande zaterdag voetballen we om 08.45u thuis 
tegen Blauw Geel JO8-4. Zorg dat iedereen in tenue, 
uiterlijk om 08.30u klaar is in de kleedkamer.  
Tot zaterdag, groetjes Herman en Frank. 

Prima, tot zaterdag.

Tot zaterdag.
Tot zaterdag. 

groetjes, frank

aDverteren in  
 De Ballenvanger

Kosten voor het adverteren met 4 plaatsingen per 

jaargang in ons clubblad, de Ballenvanger: 

• voor een 1/4 pagina:  € 100,00

• voor een 1/2 pagina:  € 175,00

• voor een 1/1 pagina: € 250,00

Afmetingen van de advertenties:

• 1/4 pagina advertentie:  72,5 x 107 mm

• 1/2 pagina advertentie:  150 x 102 mm

• 1/1pagina advertentie:  150 x 220 mm
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Advieskring voor ondernemers B.V.

Body Wear Superstore

Boeketterie ‘t hoekje

Bordbusters

Bouwman Schilderwerken

Cébin

Club van 100

drukwerk Planet

erren Protectie

faas Audiovisuele dienstverlening

four Seasons Buitensport

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

K&r Services BV

Koenen echte Bakker

Liemers Bouw

Loodgietersbedrijf rutten & Zn

Marco hubers dienstverlening

Metron Bouwadvies

Pelgrim B.V.

Parallel Accountants & Adviseurs

PeMa

Perfetto Asbestos removal BV

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

Basn leDen



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

seizoen 2017-2018




