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reDactie

Het seizoen is inmiddels beëindigd en sportclub heeft enige 
kampioenschappen kunnen begroeten van onder meer JO13-2 en 
Zaterdag 3. Het eerste elftal heeft zich gelukkig kunnen handhaven in de 
4e klasse zonder nacompetitie met 3 knappe overwinningen aan het 
einde van de competitie. De foto op de voorzijde is van het G-team uit de 
wedstrijd van 12 mei tegen SKV en is gemaakt door Arjen Biere, die na 
jaren heeft besloten te stoppen met foto´s maken voor de Ballenvanger. 
De redactie betreurt dit zeer, maar heeft begrip en respect voor zijn keuze. 
Ook vanaf deze plaats Arjen, namens de redactie hartelijk dank voor de 
vele mooie foto´s, die je voor sportclub en de Ballenvanger gemaakt hebt.
De foto voor de middenposter is van het G-jeugdteam en is gemaakt door 
Lindi van Ingen.

De redactie wenst alle leden van sportclub een prettige vakantie en een 
behouden terugkeer op de velden in augustus.
Inleverdatum kopij  De Ballenvanger nr. 1 / 2018 - 2019: 

zaterdag 1 september 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,  
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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Het seizoen loopt weer ten einde en dan is het tijd om de 
balans op te maken. Doordat de competities deze jaargang 
voor het eerst pas in september zijn gestart, zijn nog lang niet 
alle beslissingen gevallen. 

Die late start heeft zeker voordelen gehad. Teams beginnen (bijna) compleet 
aan de voorbereiding en er is aldus sprake van een gelijkwaardig begin. Maar 
daar staat tegenover dat er in de loop van de competitie door afgelastingen 
al gauw een groot verschil ontstond in het aantal gespeelde wedstrijden. 
Vooral clubs met kunstgras zijn dan in het nadeel, want zij moeten spelen. 
Dat dit dan gebeurt met temperaturen van vijf graden Celsius, dreigende 
neerslag en maar een paar diehard supporters zal de KNVB een worst wezen. 
Dat dit voor clubs als Sportclub ook nog eens omzetverlies voor het clubhuis 
betekent, telt dus ook niet mee. En dan moeten er ook nog vrijwilligers 
geregeld worden om het clubhuis voor die paar bezoekers te bemensen. 
Dit is tevens het bruggetje naar het volgende stukje column: de vrijwilligers. 
Allerlei commissies, inclusief het bestuur, zijn alweer op zoek om mensen te 
vinden die ook volgend jaar de zaken draaiende te kunnen houden. 
Afgelopen seizoen is dit redelijk gelukt en daar mogen we met z’n allen best 
trots op zijn. Maar dit is ook de plek om toch wat kritiek te hebben, met 
name op het gemak waarmee mensen uit de seniorenteams, die een paar 
keer per jaar bardiensten moeten draaien, afzeggen of zelfs helemaal niet op 
komen dagen. Hoewel men ver van tevoren weet wanneer men aan de bak 
moet en zelfs kort van tevoren nog een reminder krijgt, is het blijkbaar toch 
teveel moeite om aan te geven dat men niet kan of, en dat zou natuurlijk het 
mooist maar ook het meest vanzelfsprekend zijn, zelf zorgt voor vervangers. 
Dat dit leidt tot bijzonder vervelende gevolgen bleek afgelopen Moederdag 
weer. Er staat één vrijwilliger van het team die wel zijn verantwoordelijkheid 
neemt en deze wordt geholpen door zijn moeder. Zij sluiten het clubhuis om 
twee uur, waardoor een aantal andere teams noodgedwongen voor een 
dichte deur komt te staan en de club geld en goodwill misloopt. 

hoe vaak moet er nog benadrukt worden dat de club draait 
op vrijwilligers en dat wij dat dus eigenlijk met z’n allen 
moeten zijn. grijp je kans en meld je aan voor het nieuwe 
 seizoen! nu kan het nog vrijwillig…

John Kemper, voorzitter
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vrijwilligersBijeenkomst

vrijwilligersBijeenkomst Bij sportcluB  
op zaterDag 14 april 2018

Op zaterdag 14 april is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. 
Er was een redelijke opkomst van vrijwilligers. Het was mooi weer, dus vond 

het gebeuren grotendeels buiten plaats.

Net als vorig jaar was gekozen voor een samenkomst in het 
begin van de avond, nu van 17 uur tot 20.30 uur. Om 18 
uur werd de barbecue aangestoken en werden door de 
clubhuiscommissie heerlijke salades en vlees klaargezet. 
Onder het genot van een drankje werd genoten van een 
prima maaltijd. Dank aan de clubhuiscommissie voor de 
organisatie.

Nadat de inwendige mens was gevuld, werd het tijd voor 
de bekendmaking van de vrijwilliger en vrijwilligster van het 
jaar.
Voorzitter John Kemper maakte eerst de vrijwilligster 
bekend en dat was Bianca Gal, die de afgelopen jaren 
gigantisch veel werk heeft verricht in het meiden- en 
damesvoetbal.
De oorkonde, de bloemen en een dinerbon van Huis ter 
West vielen haar ten deel.

Daarna de vrijwilliger: een man, die ook zijn sporen heeft 
verdiend bij sportclub. Jaren lang heeft hij in de 
jeugdcommissie en jeugd werkzaamheden verricht en later 
ook op financieel gebied bij de clubhuiscommissie en 
secretaris van de Club van 100. Ook heeft hij een plaatsje 
gekregen in de Wall of Fame.
Vrijwilliger van het jaar werd Rob van der Veen.

Als afsluiting werd door quizmaster Ronny Gerretzen 
(quizleider van de Pubquiz tijdens het 80-jarig jubileum) 
nog een miniquiz gepresenteerd in de vorm van petje op, 
petje af.

Met nog 13 vragen te gaan, waren er na enkele vragen nog 
slechts 2 deelnemers over. Het werd dus een hele snelle 
quiz. Winnaar werd Angé Lenting.
Om 20.30 uur druppelde het langzaam leeg op het 
sportpark.
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rob van der veen
Voor informatie over de vrijwilliger of 

vrijwilligster van het jaar duik ik als voorzitter 
altijd de oude Ballenvangers in en daar komt 
meestal wel een interview of artikel over zo 

iemand naar boven. 

En hoe langer iemand hier rondloopt bij Sportclub, hoe 
groter die kans is natuurlijk. In het geval van de 
vrijwilliger van het jaar 2018 is sprake van de 

uitzondering op de regel. En dat is vervelend, want waar 
haal je dan je informatie vandaan?

Dat er weinig tot niks te vinden is, heeft, denk ik met een 
belangrijke karaktereigenschap van de man in kwestie te 
maken: hij wil absoluut niet op de voorgrond treden en 

zijn werk liefst achter de schermen doen. Het zou me dan 
ook niet verbazen als hij een verzoek van Jan Koers om 

een Ballenvangerinterview afgewezen zou hebben.

Onze vrijwilliger loopt al heel wat jaren mee. Hij was lid 
van het jeugdbestuur, was lid van de jubileumcommissie 
75 jaar Sportclub Westervoort en is pas gestopt met zijn 
werk voor de clubhuiscommissie. Hij is echter nog steeds 
secretaris van de Club van 100. Voor al zijn werk voor de 

club is hij in 2012 benoemd tot erelid. 

Het bestuur heeft gemeend hem toch nog eens extra in 
het zonnetje te moeten zetten om te laten zien hoe 

belangrijk mensen als hij zijn voor Sportclub.  En 
nogmaals: hij wil niet in de schijnwerpers staan, maar hij 
ontkomt er nu even niet aan. Dames en heren, vrijwilliger 

van het jaar2018 is geworden Rob van der Veen. Rob: 
bedankt voor alles en de bon en bloemen zijn voor jou!

Namens het bestuur, John Kemper

Bianca gal
Bianca Gal is de vrouw die we dit jaar hebben 
benoemd vrijwilligster van het jaar. Ze loopt 

nog niet zo heel lang (en dat is zowel letterlijk 
als figuurlijk) bij Sportclub rond. 

Ze begon als leidster van een jeugdteam en ze had 
meteen succes: het team werd ongeslagen kampioen! 

Wat haar aandeel hierin was, laat zich het meest duiden 
door haar kwaliteiten: Ze zet zich voor 100 % in, ze 
regelt de boel en ze zorgt bovenal, en dat is ook niet 

geheel onbelangrijk, voor veel gezelligheid. 

De teams waar ze leidster van was, wisselden, maar één 
ding is hetzelfde gebleven: de waardering voor wat ze 
doet is enorm. Dat is iets wat door alle mensen die met 
haar te maken hebben, medeleiders, trainers, spelers, 

ouders en ook het bestuur, wordt bevestigd. 

Een van de zaken waar ze naast haar leidersrol bij 
betrokken was en wat ze ook met veel enthousiasme 
oppakte, wordt daarom even apart benoemd. Dat was 

het inrichten van een gezamenlijke kraam met AVW ’66 
bij de braderie tijdens Westervoort in Beweging 

afgelopen jaar. En inmiddels is ze aan het denken of ze 
dat ook weer bij de komende braderie wil doen.

Bianca: je hebt de eretitel verdiend en we hopen je nog 
lang, samen met Patrick en de kinderen, als vrijwilligster 
in ons midden te hebben! Geniet van de bloemen en de 

Huis Ter Westbon.

Namens het bestuur, John Kemper

vrijwilliger van het jaar 2018

vrijwilligster van het jaar 2018



riekie De haas -
 “supporter van 
het jaar!” 
riekie de Haas is de trotse oma van lucas de 
Haas (JO12-1), Thomas de Haas (JO11-1) en 
Charlotte de Haas (JO8-1). 

wind, erg enthousiast en altijd positief! Winnen of verliezen 
maakt voor oma Riekie niet uit. Dat ze haar kleinkinderen 
plezier ziet hebben, daar doet ze het voor!

Wie zat er in de jury?
Bertus Nass, hij heeft in eigen persoon en steeds ter plaatse 
gecontroleerd dat oma inderdaad meer dan 100x aanwezig was. 

Wat heeft oma gewonnen?
Behalve deze eretitel staat er elke zaterdag een kopje koffie 
voor oma Riekie klaar in het clubgebouw! En de hoofdprijs is 
een dikke knuffel van de kleinkinderen die heel erg blij zijn 
met zo’n super-oma!

Interesse om volgend jaar deze eretitel te winnen?
Voor goede adviezen, raad en daad kun je altijd bij oma 
Riekie terecht. Vooral doen, als sportclub kunnen we nooit 
genoeg van deze super-supporters hebben. 

Door: Michel
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Vanwaar deze eretitel?
Minimaal 3x in de week staat oma langs de lijn om haar 
kleinkinderen aan te moedigen. Een voetbaljaar heeft  
8 maanden, dat zijn 35 weken en dus elk jaar meer dan 
100 bezoekjes aan sportpark Naederhuyse. Door weer en 

thomas

charlotte

lucas

supporter vh jaar



onthulling respectBorDen

In het bijzijn van wethouder Hans Breunissen, mascotte 
van Vitesse Vito en Paul Jakobs, voorzitter van AVW'66 
werd een groot bord bij de entree van het sportpark 
onthuld. Ruim 150 speelsters, spelers, trainers, leiders en 
ouders van zowel Sportclub Westervoort als AVW'66 
luisterden ademloos naar een mooie toespraak van 
wethouder Breunissen en waren getuige van de 
onthulling. 

Hierna konden de kinderen op de foto met Vito, was er 
voor ieder kind wat lekkers en werd er een quiz 
gespeeld met 3 teams van de JO13 van AVW'66, SC 
Westervoort en het meidenelftal MO13 van AVW'66/SC 
Westervoort. Winnaars waren de mannen van AVW'66 
die het best hadden begrepen waar het om gaat in het 
voetballen en wat zeker niet thuis hoort op en om het 
veld. Tot slot werden er nog prachtige prijzen verloot 
onder de kinderen, onder meer gesigneerde voetballen 
van Vitesse en toegangskaarten voor de wedstrijd 
Vitesse - ADO Den Haag.

Namens Sportclub Westervoort en AVW'66 dank voor 
ieders aanwezigheid. Verder dank aan de sponsors van 
dit evenement: Gemeente Westervoort, Club van 100, 
SESN, BASN, Sjoerd Design, SC Westervoort en Vitesse 
Betrokken.

Door: Marc de lange 
Jeugdcommissie Sportclub Westervoort, 

Op vrijdag, 11 mei 2018 is op Sportpark 
Naederhuyse een aantal borden onthuld. In 
het kader van de normen en waarden zoals 
Sportclub Westervoort die hanteert, is op 
initiatief van Michel van Enckevort, Kelsey 

limburg en Marc de lange, onder de 
bezielende leiding van John Kemper, een actie 
gestart waarbij we als vereniging samen met 
AVW’66 met name de ouders willen wijzen op 

goed gedrag.
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stichting Dreams

strijD tegen “kinDer-ms”
Op de komende voorstel- en activiteitendag op zondag 26 augustus bij sportclub staat ook dit jaar 
een goed doel centraal. Dit doel betreft jeugdspeelster romy Gal (MO17-2), die op 14-jarige leeftijd 

getroffen is door de ziekte MS.
Het was bekend, dat de ziekte MS bij volwassenen voorkomt. Het blijkt steeds vaker ook bij kinderen 

voor te komen. Omdat er nog weinig bekend is over het ontstaan van deze ziekte bij kinderen, is 
grootschalig onderzoek nodig. Een deel van de opbrengst van de sponsorloop op de voorstel- en 

activiteitendag zal dan ook ten goede komen aan dit onderzoek. 

Onderzoek naar KinderMS
Als onderdeel van het Erasmus MC in Rotterdam is door dr. 
Neuteboom een onderzoek opgestart met de naam “Proud 
Kids”. Door terug te gaan in de wortels van deze ziekte 
willen zij onderzoeken, waardoor deze ziekte ontstaat en 
wat er in dat stadium aan te doen valt.
Het komt namelijk voor, dat bij een patiënt al symptomen in 
de hersenen aanwezig zijn, voordat de ziekte werkelijk 
vastgesteld kan worden.

Bij mensen, die op de evenaar wonen, komt deze ziekte 
helemaal niet voor. Hoe verder men van de evenaar af 
komt, hetzij naar het noorden of het zuiden, hoe meer 
gevallen van MS optreden. Er wordt dan ook gezocht naar 
invloedsfactoren, zoals: spelen de natuur, voeding, licht, 
microbacteriën en klimaat een rol? 
Dr. Neuteboom licht toe: “Het is eigenlijk één grote 
legpuzzel, die we met behulp van “Proud Kids” in elkaar 
willen proberen te leggen. Als het lukt in de wortels van 



De Ballenvanger / 11

stichting Dreams

scwestervoort.nl 

deze ziekte, het oorspronkelijke doel, te komen, willen we 
door bv. (bloed)onderzoek kunnen bepalen of een patiënt 
kans heeft om MS te ontwikkelen. En zo ja, in welk 
stadium”. 
Het onderzoek is in Nederland begonnen, maar inmiddels 
is er een samenwerking met een groot kinderziekenhuis in 
Canada. In Nederland zijn er plm. 20 gevallen van MS bij 
kinderen geregistreerd in de databank, maar in Canada 
zijn dat er plm. 2100. Daar vindt nu een uitwisseling 
plaats, want hoe meer gevallen er bekend zijn, hoe meer 
onderzoek je kunt doen. Ook een kinderziekenhuis in 
België wil aansluiten om mee te doen in het onderzoek. 
Dus steeds meer landen willen hun steentje bijdragen.

Ontstaan van de stichting
Als je als ouders geconfronteerd wordt met de ziekte van 
je kind ben je volledig overgeleverd aan behandelend 
artsen, onderzoek en medicijnen, die uitgeprobeerd 
moeten worden. Je wilt je kind dan ook zoveel mogelijk 
blijvend ondersteunen.
Tijdens wintersport eind vorig jaar werd het idee geopperd 
om een stichting op te zetten. Door het aanwerven van 
sponsoren en donateurs kan een dergelijke stichting voor 
onderzoek naar het ontstaan van de ziekte Kinder-MS 
blijvend geld genereren en zo financieel mede 
ondersteunen. 
Vanaf begin januari 2018 is daar werk van gemaakt. 
Samen met goede vriend en buurman Pascal Zweers 
(tevens medetrainer van Romy´s team) heeft Patrick dit 
opgepakt. 
Pascal heeft het plan van de stichting in het kader van 
onderzoek naar het ontstaan van Kinder-MS voorgelegd op 
zijn werk (hij werkt met mobiliteit in verzekeringen) en 
aangegeven, dat er naar sponsoren gezocht werd. Zijn 
bedrijf heeft direct toegezegd daar aan mee te willen doen. 
Patrick is er thuis samen met Bianca en Pascal heel druk 
mee geweest om alles mogelijk te maken. Er is o.a. een 
bestuur gevormd voor de stichting (Patrick en Pascal). 
Daarna hebben zij notaris Mireille de Waij ingeschakeld 
voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Om er 
goed zicht op te houden, waar het gegeneerde geld naar 
toe gaat, moesten er ook statuten komen. Daar was echter 
wel een derde bestuurslid voor nodig. 

Patrick en Pascal hebben Mireille bereid gevonden als derde 
bestuurslid tot de stichting toe te treden. 

Hoe wordt geborgd dat het geld goed terechtkomt
Daar zij notaris is, kan zij het geld van de stichting min of 
meer ”labelen”. Dus het geld gaat naar het Erasmus MC, 
maar de notaris hangt daar het label aan, zodat het 
daadwerkelijk alleen maar terechtkomt bij “Proud Kids” en 
het niet verdeeld wordt over allerlei andere instanties. De 
stichting zit niet altijd vast aan Proud Kids en kan ook 
financiering na enkele jaren deels bestemmen aan een 
eventuele doorbraak in het onderzoek bij bijvoorbeeld een 
ander academisch ziekenhuis.

ANBI-status en promotie
De stichting wilde een ANBI-status (aan te vragen bij de 
Belastingdienst) hebben, dat wil zeggen, dat je een open 
boekhouding voert: elke cent, die binnenkomt, wordt 
bekendgemaakt aan sponsoren en donateurs. Dat geeft 
naar hen toe een stukje vertrouwen, zodat ze kunnen zien 
wat er met hun geld gebeurt.
Het bestuur is vrijwillig, er is dus geen winstoogmerk in de 
stichting. 

De stichting heeft uiteraard ook een naam gekregen: 
stichting Dreams. Daarnaast is er een logo in mintgroen 
(Romy´s lievelingskleur) ontwikkeld, waarin de naam van de 
stichting centraal staat. Het logo is een dromenvanger, waar 
Romy gek van is, dus kwam Bianca op het idee, dat in de 
naam “Dreams” terug te laten komen, het is nl. Romy´s 
wens of droom, dat er ooit een medicijn komt, dat de ziekte 
geneest. Het logo wordt ook op visitekaartjes vermeld.
Verdere bekendheid voor de stichting wordt gegeven via de 
krant (een interview in de Gelderlander), visitekaartjes en 
flyers worden gemaakt. Ook op de voorstel- en 
activiteitendag van sportclub zullen deze flyers en 
visitekaartjes uitgedeeld worden.
Het logo van de stichting komt op de bedrijfswagen van 
Patrick (Hoefsmederij Gal), zodat tevens bij zijn klanten 
interesse gewekt wordt. 
Vanuit het Erasmus MC is alle medewerking en assistentie 
van doktoren en medicijnverpleegkundige toegezegd, om 
waar dan ook informatie op te zetten.
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stichting Dreams

Website
Om de stichting nog meer te kunnen promoten is ook een 
website ontwikkeld. Het bedrijf, waar Pascal werkzaam is, 
heeft geholpen met het opzetten van de website. Patrick: 
“Hoe moet je zoiets bouwen? Daartoe hebben we 
gesprekken met het bedrijf gevoerd en zijn we geholpen 
met het ontwerpen van een logo. Het bedrijf heeft hiervoor 
een marketeer, een tekenaar, een planner en een 
websitebouwer ingeschakeld. Hiermee is het mogelijk 
gemaakt een mooie website op te tuigen”. 
Bianca heeft een fotograaf geregeld, die geheel 
belangeloos gezorgd heeft voor het maken van foto´s, o.a. 
de foto op de poster voor de voorsteldag en de foto 
hierboven.

Wat is er op de website te zien?
Op de website wordt een stuk over de ziekte en het 
onderzoek daarnaar gepresenteerd. 
Patrick: “Verder willen we d.m.v. challenges (uitdagingen) 
en bv. het spelen van benefietwedstrijden verschillende 
dingen aanpakken om sponsoren en donateurs binnen te 
halen om zodoende geld te genereren met de stichting. Het 
is een “open website”, dus alle sponsoren en donateurs 
kunnen zien wat ze voor sponsoring terugkrijgen, zoals 
vermeldingen en een stukje naamsbekendheid. Belangrijk is 
ook, dat men dan het verloop van het onderzoek naar deze 
ziekte blijvend kan volgen. 
De onderzoeksarts van Romy, Dr. Wong, schrijft een stuk op 
de site over, wat de ziekte inhoudt en een stukje over 
“Proud Kids”. De medicijnverpleegkundige schrijft wat over 
medicijngebruik. 
Dr. Wong geeft tevens een presentatie op de voorstel- en 
activiteitendag bij sportclub op 26 augustus.
Ook fysiotherapie komt aan de orde. Fysiotherapeute Anne 
Matser, ook actief bij sportclub en bij wie Romy onder 
behandeling is, heeft een mooi stuk geschreven over hoe 
belangrijk fysiotherapie is om je lichaam door middel van 
krachtoefeningen en fitnesstraining sterk te houden, zodat 
je meer weerstand hebt om de ziekte te doorstaan.

De website is gelanceerd in de laatste week van juni. Op de 
website wordt gebruik gemaakt van nieuwsflitsen, waarin 

alles wat nieuw is vermeld kan worden.  Zo wordt de 
website up-to-date en interessant gehouden. Dat waarborgt 
verkeer naar de website.

Activiteiten en nieuwsflitsen
Dat houdt ook in, dat nog niet alle reeds beschikbare 
activiteiten meteen vermeld worden. Om mensen te blijven 
trekken naar de website komt er o.a. een Facebook pagina 
en een Instagram pagina, waarop berichtjes geplaatst 
worden, wanneer er weer iets nieuws op de website komt.
Ook op de Facebook pagina en de website van het Erasmus 
MC wordt vermeld, dat de nieuwe website van de stichting 
Dreams in de lucht is, dus komen er nieuwe berichten op de 
site, dan worden die ook op de Erasmus MC site gedeeld. 
Dus ouders van andere kinderen, die deze ziekte hebben, 
worden dan via “Proud Kids” en de Erasmus site op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen op deze site. Er 
zullen niet dagelijks berichten zijn, maar door om de 4 à 6 
weken iets nieuws te vermelden, blijven mensen 
geïnteresseerd.

Tot slot:
We willen hierbij alvast aan al onze lezers een 
oproep doen deze mooie en zeer zinvolle stichting 
financieel te ondersteunen. Elk bedrag is welkom. 
Op de website kunt u zien hoe u kunt sponsoren of 
doneren.

Door: Jan Koers
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gezellige  seizoensafsluiting
Op donderdagavond 31 mei 2018 heeft de afsluiting van het 
afgelopen seizoen plaatsgevonden.

Er was een geweldige opkomst van leden, die onder het 
genot van een hapje en een drankje de afsluiting wilden 
meemaken. De muziek werd uitstekend verzorgd door 
Galaxy Events. Vanwege het mooie weer speelde alles zich 
af op het buitenterras.

Zoals gebruikelijk werden ook nu weer de jaarlijkse prijzen 
uitgereikt door het bestuur voor speler en speelster van het 
jaar en team van het jaar.

Team van het jaar werd zaterdag 3, dat ongeslagen 
kampioen is geworden, slechts 1 gelijkspel en de rest 
gewonnen, een voortreffelijke prestatie.
Speelster van het jaar werd lisette Tap van Vr1. Zij 
heeft het gehele seizoen door prima gepresteerd en was 
altijd een voorbeeld voor haar team.
Speler van het jaar werd Hein Smink van het 1e elftal. 
Hein was het hele seizoen een constante speler en heeft als 
aanvallende middenvelder ook menig doelpuntje 
meegepakt.

Nadien werd er nog lang doorgefeest en vormde deze 
bijeenkomst een mooie afsluiting.

Door: Jan
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Blikvanger

esther weiss-hermsen

Esther, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou 
nog niet kent!
Hallo, mijn naam is Esther Weiss-Hermsen. Ik ben geboren 
op 16 mei 1976 in Arnhem, maar woon al mijn hele leven 
in Westervoort. Ik ben opgegroeid in een echt Westervoorts 
gezin, vader Arnold, moeder Els en broers (tjes) Remco en 
Marc. Ik ben getrouwd met Ronald Weiss. We hebben 3 
kinderen, Fleur 13, Sem 11 en Finn 6.
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Blikvanger
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Hoe ben je bij Sportclub terecht gekomen?
Ik kom al van jongs af aan bij Sportclub. Vroeger ging ik met 
mijn ouders mee als Remco en Marc moesten voetballen en 
later ging ik kijken naar de voetbalkunsten van Ronald. Hij 
komt uit een gezin waar Sportclub een belangrijk rol speelde, 
aan de keukentafel werd in huize Weiss dan ook veel over de 
club gesproken. Het afgelopen seizoen stond ik langs de lijn 
om Sem aan te moedigen, hij speelde in de JO11-1, en ben ik 
actief betrokken bij de Champions League waar Finn 
voetbalt. 

Hoe lang ben je al betrokken bij de club?
Sinds dit seizoen pas, toen Finn na het behalen van zijn 
zwemdiploma’s is gaan voetballen bij de Champions League. 
Ik vervul de rol van coördinator bij de Champions League.

Hoe is dat allemaal verlopen?
Voor aanvang van dit seizoen waren er maar een paar 
kinderen bij de Champions League, en bleek dat er mogelijk 
geen trainers en coördinator voor deze groep pupillen 
beschikbaar waren. Toen hebben we deze bal opgepakt en 
inmiddels hebben we een mooie trainersstaf (Jan Hein Wisse, 
Ronnie Sessink, Marc Hermsen, Remco Hermsen) en ruim  
25 spelertjes. Het is een geweldig leuke groep en ik vind het 
mooi om zo een bijdrage te kunnen leveren als vrijwilliger!

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Als sporter heb ik geen herinneringen bij Sportclub, enkel 
tijdens het familievoetbal toernooi. En daar heb ik dan 
meteen mijn mooie herinneringen. Vroeger deden wij hieraan 
mee met de familie Schriever (van mijn moeders kant). Een 
grote familie met oud-sportclub coryfeeën en veel neven en 
nichten. Bloedfanatiek allemaal. Mijn opa was dan 
teamcoach en super trots op ons. Het laatste jaar dat we 
meededen lag hij in het ziekenhuis. We werden 1e en de 
beker werd uiteraard naar het ziekenhuis gebracht. Maar, ik 
herinner me ook de feestjes en gezelligheid… neem 
bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstbingo, erg goed georganiseerd 
en heel leuk (en ik hou niet eens van bingo). Ik win nooit wat 
maar de gezelligheid is er niet minder om. En afgelopen jaar 
ben ik bij het sinterklaasfeest geweest met de kids van de 
Champions League. Wat een feest was dat, echt genieten om 
die kids zo enthousiast te zien.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Sportclub Westervoort is voor mij een echte Westervoortse 
vereniging, waar naast sportiviteit, gezelligheid hoog in het 
vaandel staat. Ik geniet van de kinderen die met veel plezier 
actief zijn in het veld. Daarnaast vind ik het mooi om te zien 
dat er door zoveel vrijwilligers allerlei activiteiten worden 
opgepakt. Dit is ook nodig want zonder de inzet van 
vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht. Daarom 
vind ik het waardevol om zelf ook een steentje bij te dragen 
als vrijwilliger. 

Ben je van plan om in de toekomst nog iets (anders) 
te doen bij Sportclub?
Ja hoor, dat zou heel goed mogelijk zijn. Ik ben van mening 
dat als je zelf, of je gezinsleden, actief zijn bij een 
sportvereniging je ook een steentje moet bijdragen als 
vrijwilliger. Je zult mij niet als trainer op het veld gaan zien, 
maar achter de schermen is er ook genoeg te doen, dus dat 
komt wel goed. 

Heb je nog een goed idee of een tip voor onze 
 vereniging?
Voor de vereniging specifiek niet, maar in algemene zin hoor 
je langs en op het veld genoeg…. Als het goed gaat, dan 
hoor je niet veel, maar de kritische kanttekeningen blijven 
vaak hangen. Ik zou zeggen, geef eens wat vaker positieve 
feedback en praat niet over elkaar maar met elkaar. Een 
complimentje geven is niet moeilijk een heeft een positief 
effect. Maar ook mensen aanspreken op gedrag mag volgens 
mij meer gebeuren, in plaats van praten over elkaar. Ik 
verbaas me over kritiek van ouders over allerlei zaken, terwijl 
ze zelf niets doen bij de vereniging. Ik vind dan ook de actie 
die in mei dit jaar is opgezet over respect en de borden die 
geplaatst zijn heel goed! Complimenten hiervoor.

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Tanja Dahm, Simone Nass en Nicole Stevens die al jaren de 
kerstbingo organiseren. Via de zijlijn weet ik hoeveel tijd deze 
dames hierin steken en het lukt ze ieder jaar weer om er een 
geslaagd evenement van te maken met fantastische prijzen.

Door: Joris
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BaBycorner van het hoofDBestuur

sc westervoort 1
Graag willen wij via deze weg alle spelers en staf bedanken 
na een moeilijk seizoen, dat zich helaas kenmerkte door 
veel blessures.
Desondanks hebben we ons dan toch in de 4e klasse weten 
te handhaven.
Ook willen wij de vele supporters die elke week aanwezig 
waren bij de wedstrijden ontzettend bedanken.
Fijne vakantie allemaal en tot in het nieuwe seizoen!

Hartelijke groet, Frank van Ark en Bertus Nass

spelerspot
Het bestuur worstelt al enige tijd met de volgende 
vragen:
1.  Hoe kunnen wij het niveau van het 1e selectie 

elftal (heren) verhogen en
2.  Hoe kunnen wij talentvolle spelers ‘prikkelen’ om 

te komen voetballen in het 1e elftal van 
Sportclub Westervoort. Dit geldt zowel voor 
spelers van onze lagere seniorenelftallen als voor 
spelers van ‘buiten’.

Voor het seizoen 2018-2019 wordt er daarom een pilot 
gestart, met de instelling van een spelerspot voor het 1e 
selectie elftal (heren). Op zich is dit niet nieuw, echter zal de 
spelerspot een andere invulling krijgen.
Bij competitiewedstrijden zal er aan iedere speler, van wie 
de naam op het wedstrijdformulier staat vermeld, een 
premie worden uitbetaald. Dit geldt alleen bij gewonnen 
wedstrijden, dan wel bij een gelijk spel. Daarnaast vloeit er 
een bedrag in een spelerspot. Het bedrag in deze spelerspot 
dient te worden gebruikt voor een trainingskamp/
teamactiviteit.

De pilot geldt in eerste instantie voor één seizoen. Aan het 
einde van seizoen 2018-2019 zal er een evaluatie 
plaatsvinden of het beoogde doel is behaald. Deze 
evaluatie is bepalend of er met het verstrekken van een 
premie wordt doorgegaan.

geboorte esmée 
 huuskes
Op zondag 27 mei is Esmée Huuskes 
geboren. Zij is dochter van onze 
voetballer Marco Huuskes (7e elftal 
zondag en oud keeper selectie) en 
Tessa. Trotse grootouders zijn oud lid 
en verzorger Hans Huuskes en Oma ria.
Esmée was bij geboorte 49 cm lang en 
woog 3180 gram.

sophie smink
Ik ben Sophie Eva Smink en ben 
geboren op 13 april 2018 om 09.05 uur.
Mijn gewicht is 3818 gram en ben  
54 cm lang.
Ik ben de dochter van rick Smink en 
Ezra Pas.



Zij waren al kampioen geworden op 5 mei, door met 1-5 te 
winnen van DZSV 5 in Dinxperlo. Ook voorafgaande aan 
het feest werd er nog gevoetbald, wederom tegen DZSV 5 
en ook die dag waren de 3 punten weer voor de 
blauwwitten.
Om 15 uur was de officiële opening van het feest, wat 
alleen maar een succes kon worden dankzij het schitterende 
weer en de aanwezige alcoholische versnaperingen. 
Daarnaast was er ook live muziek aanwezig dankzij diverse 
zangers die Westervoort kent. Het feest ging tot in de late 
uurtjes door!
Het seizoen verliep uitstekend onder de bezielende leiding 
van Bryan en Joey en de altijd fitte selectie. In  
18 wedstrijden werd er slechts 1 keer puntverlies geleden, 
waardoor de blauwwitte helden het seizoen eindigden met 
maar liefst 52 punten. In deze 18 wedstrijden werd een 
verbazingwekkend goed doelsaldo neergezet van +96 met 
115 doelpunten voor en slechts 19 tegendoelpunten. 

Op 26 mei 2018 was het dan eindelijk zo ver 
voor de mannen van zaterdag 3, hun 
kampioenschap werd gevierd op Sportpark 
Naederhuyse. 

aan De zijlijn
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kampioenschap 
 sc westervoort 
zaterDag 3

Binnen het team was er ook nog een prestigieuze 
competitie, namelijk wie zou het 100e doelpunt maken? 
Deze competitie werd uiteindelijk beslist door een eigen 
doelpunt van de tegenstander. Maar met zo’n 
fantastisch doelsaldo was er geen andere optie dan 
glansrijk kampioen te worden in de 6e klasse.

Mannen, van harte gefeliciteerd met jullie  
welverdiende kampioenschap en succes  
volgend seizoen in de 5e klasse!

Door: Anne en Aafke
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g-jeuDteam 
 afsluiting

Wat vliegt de tijd…. Alweer een voetbalseizoen 
voorbij…. Zo ook voor het G-jeugdteam.
Het hele seizoen is er weer met veel plezier 
getraind en om de week op zaterdag een 
onderling partijtje gespeeld. Zelfs in de 
winter(stop) is er gevoetbald in de zaal.

We hebben de spelers weer zien groeien in hun spel en 
“techniek”, maar voorop staat het grote plezier waar dit 
(samen) mee gebeurt. Dit alles is mede te danken aan de 
enthousiaste trainers, vrijwilligers en dit jaar twee stagiaires, 
die er iedere keer voor de volle 100% voor gaan.…. en niet 
te vergeten de G-team coördinator die veel mogelijk maakt.

Onder het genot van wat drinken en een lekker bordje friet 
hebben de spelers gezellig samen met trainers, vrijwilligers, 
stagiaires en ouders het seizoen afgesloten bij De Grietsche 
Poort in Zevenaar op dinsdagavond 22 mei 2018. 
Aansluitend een uurtje bowlen....de één nog fanatieker dan 
de andere. Wat een leuke manier om het seizoen samen af 
te sluiten!!

Met dit gevoel gaan we de zomer in en zien we elkaar weer 
na een, hopelijk voor iedereen, fijne zomervakantie…..

Een sportieve zomergroet van het G-jeugdteam en 
alle begeleiders
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uit De historie

  historie  

een Dynassty in De puurste vorm.....
op naar De

Even voorstellen is in dit geval volstrekt 
overbodig. Iedereen die sportclub Westervoort 

een beetje kent, kent de familie Nass. En 
iedereen die de familie Nass kent die ontkomt 

niet aan Sportclub Westervoort. Dat het 
blauwwitte bloed door de aderen stroomt, is een 

understatement.

De opa van Tijs is Bertus, de Godfather van de vereniging en 
de papa van Tijs, Michel treedt al aardig in de voetsporen 
van senior.

De familie Nass is dus bijna vereeuwigd binnen de 
vereniging! Dat is los van alle tomeloze inzet ook een 
heleboel contributie. 

Wat was in al die tijd het absolute hoogtepunt?
Bertus: Kampioenschap van het eerste elftal in 1991
Michel: Kampioenschap van het 2e elftal in 2012
Tijs: Zaalkampioenschap met de F1

En wat was het dieptepunt in al die jaren?
Bertus: Het afbranden van het clubhuis in november 1981.
Michel: het afscheuren van de kruisbanden in 2012 (nog 
steeds in revalidatie).
Tijs: Geblesseerd raken in een verloren kampioenswedstrijd 
met de F1.

Voor de familie Nass geldt dat des te ouder je wordt, des te 
meer je doet voor de vereniging. Daar waar Tijs een hele 
talentvolle speler is in de JO11-1, is Michel trainer van de 
JO11-1, leider van het 2e en hopelijk ook weer snel speler 
(het 6e heeft nog een vacature, Michel). Voor Bertus is het 
lijstje te lang om op te noemen. Van leider van het 1e tot 

coördinator van: de materialen, het onderhoud, de senioren, 
lid van de VUT ploeg en ga zo maar door. Eigenlijk heeft 
Bertus voor wat betreft Sportclub Westervoort overal 
verstand van. Al met al een onmisbare familie binnen onze 
mooie vereniging. 

Door: Michel

3 generaties nass…ff tellen
Bertus:  56 jaar lid
Michel:  35 jaar lid
Tijs:  7 jaar lid
  ________
Totaal: 98 jaar lid

familie nass
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column

tarDelli

e
r zijn uiteenlopende manieren om de vreugde van 
het maken van een doelpunt te vieren. Jammer 
genoeg vaak op een aanstellerige wijze, zelfs met 
ingestudeerde toneelstukjes voor het hele team. Op 

mijn netvlies staan nog Bebeto, Mazinho en Romario die 
gedrieën op een rijtje, een baby aan het wiegen waren, 
omdat eerstgenoemde op het WK in de VS (1994) de 
2-0 achter Ed de Goey schoot (en even daarvoor vader 
geworden was). Maar ook wordt de lijn opgesnoven of 
de medespelers doen alsof zij de schoenen van de 
doelpuntenmaker poetsen. De Boogschutter (Andy van 
der Meyde), lijkt flink op zijn retour. Evenals hij zelf 
trouwens. Roger Milla probeert na gescoord te hebben, 
op zijn veertigste nog met opzwepende 
heupbewegingen indruk te maken op de cornervlag. 
Guidetti deed aan planking, Pogba dabt. Kezman wees 
met twee duimen naar zijn naam op de rug van het shirt 
en Cristiano Ronaldo heeft een eigen sprong ontwikkeld 
voor na zijn zoveelste doelpunt. Die hij overigens vergat 
na zijn mooiste doelpunt ever; de omhaal onlangs in de 

De liefhebbers van mijn leeftijd én de fervente 
fanaten weten het. Deze werd nimmer meer 
overtroffen. Door niemand. Hij scoorde de 2-0 in 
de met 3-1 gewonnen WK-finale van 1982 in 
Spanje tegen Duitsland. En trok daarna 
zigzaggend een sprint over het halve veld, met 
zijn armen gestrekt naar beneden. (Als bijnaam 
droeg hij ‘Schizzo, wat ook sprint betekent!) Zijn 
gezicht sprak boekdelen, een en al extase! Half 
huilend wijdde hij een hoofdstuk aan zijn 
ongeboren zoon, schreef er eentje voor zijn 
zwangere echtgenote Michaela, voor zijn 
overleden vader en voor de pasta van di oma; 
zijn hele leven trok in één spurt voorbij. Marco 
Tardelli is dan ook een Italiaan. Dit stukje gaat 
over juichen.

halve finale van de Champions League tegen Juventus. 
Dubbele flikflakken met halve schroef zijn ook populair 
maar alleen bij de allerlenigsten. Vriendin zwanger? Bal 
onder het shirt! Kleine gekregen? Duim in de mond! Waar 
zijn de tijden van Kurt Welzl (AZ, vingertje omhoog) of Mike 
Obiku (Feyenoord, vingertje achterlaten in de afrastering)? 
Gewoon blij zijn. Armen omhoog en hooguit een koprol 
(maar die is eigenlijk al not done).

Ik kon het niet. Dat hoefde ook niet, want ik scoorde 
nauwelijks. Of ik juist daarom merendeels in de 
achterhoede ben gaan spelen, gaat mij te ver. Maar ik 
herinner mij wel dat ik er een paar heb gemaakt; tegen het 
ter ziele gegane V.Y.D.O. zelfs twee achter elkaar in één 
helft (Arnhem Cup). Ik liep daarna gewoon terug naar eigen 
helft, beide keren. Tegen Babberich uit, in het Zilveren 
Molentournooi, een wilde trap vanaf de eigen helft, waarbij 
de bal pardoes in de kruising verdween, onbereikbaar voor 
de dikke Van Binsbergen in het doel. Gejuicht heb ik ook 
toen niet, want het leek mij niet dat dit een doelpunt zou 
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opleveren. Ik had me al weer omgedraaid en stond al op 
eigen helft. Één keer heb ik de bal, nadat ik hem over de 
doellijn had gegleden, direct onder mijn arm 
meegenomen en snel op de middenstip gelegd (Rheden 
uit, zondagmorgen, competitie met het 2e, tegen de 
dikke Rooie Guus, die de hele wedstrijd om zich heen 
spuwde). Maar het was de 2-1 voorsprong en er waren 
nog maar 4 minuten te spelen, dus goochem was dat 
niet.

Er staan veel foto’s op de website van Sc Westervoort, 
heel veel zelfs. Van wedstrijden maar vooral van 
feestelijke evenementen. Wie het jubelende jochie met 
het shirt over zijn hoofd is, weet de schrijver dezes niet. 
2 lijkt hem te willen behoeden voor al te overdreven 
gedrag; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. 
Onbekend is ook of hij überhaupt zojuist wel gescoord 
had; hij zweeft wel.
Maar voor een juichende speler, moest ik  terug naar  
14 november 2015 ??!! Het E-1 won toen met 4-0 
van onze zustervereniging. 
Valt er niet vaker te juichen bij onze club…?

Goeie vakantie.
rob

worD sponsor
 van Deze 

mooie cluB!

Voor informatie kijk op 

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met 

contact@basnwestervoort.nl
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voorwoorD

Sponsorcontracten
De sponsorcontracten blijven maar binnenstromen. Na het 
lijstje van 5 in de vorige Ballenvanger hebben we opnieuw 
een aantal sponsoren binnengehaald. Dit keer zijn het er 7: 
International Wellness Resorts “Veluwse Bron” (zie elders in 
deze uitgave, hoe snel een bord binnen gehaald kan 
worden), Hobbycentrum Evers, KVIK Duiven, Shirtsponsor 
Cigo J. van Wijnen voor JO13-1, S&S Woningstoffering 
Westervoort, Autobedrijf Bas Bloemberg en 
Horecaleverancier van Altena wijchen. Deze laatste twee 
zijn tevens lid van BASN geworden.
Hulde aan de sponsorwervers binnen ons bestuur. 
Zonder de anderen tekort te doen is het afgelopen seizoen 
bestuurslid Niek Koenders de grote aanjager geweest voor 
het binnenhalen van sponsorcontracten. Niek, 
complimenten daarvoor.

Meidenteams sportclub en AVW´66
Na het afgelopen, eerste seizoen met AVW´66 in meidenteams 
samengespeeld te hebben, was het de bedoeling van beide 
verenigingen om aankomend seizoen een volgende stap te 
zetten d.m.v. een eigen identiteit voor de teams, die waren 
samen gegaan (eigen shirt en eigen naam).
De verenigingen zijn daar niet uitgekomen en hebben deze 

voortgang voor een jaar on hold gezet. Dus ook komend 
seizoen wordt op basis van het afgelopen seizoen 
competitie gespeeld met samengestelde teams en dan 
afwisselend op beide sportparken (bij sportclub in blauw en 
wit en bij AVW´66 in rood en zwart).

Jaarlijkse netwerkactiviteit voor BASN-leden
Op maandag 4 juni 2018 vond als afsluiting van het 
seizoen onze jaarlijkse netwerkactiviteit plaats, een 
kookworkshop in Villa Ruimzicht te Doetinchem. Wellicht 
was het aantal aanmeldingen wat aan de magere kant, 
maar het evenement was uiterst geslaagd (zie verslag 
elders in deze Ballenvanger).

BASN-website
Binnenkort worden de aangepaste sponsorpakketten op de 
BASN-website geplaatst. Mocht u een wens voor 
sponsoring hebben, schroom dan niet om contact op te 
nemen met BASN: 
E-mailadres: contact@basnwestervoort.nl

Tot slot dankt het bestuur van BASN al haar 
sponsoren voor hun bijdrage in het afgelopen 
seizoen en wenst allen een prettige vakantie.
Tot ziens in het nieuwe seizoen op de velden van 
sportclub.

Door: Jan Koers, secretaris BASN

Hier alweer de laatste interim bestuurscolumn 
van BASN. In het komende seizoen hopen we 

weer een voorzitter te kunnen presenteren, die 
ook deze column zal invullen.

sponsorBorD veluwse Bron
Hoe snel een bord geregeld kan zijn.

Door Jan Ubing is BASN opnieuw een bordsponsor rijker. Hij heeft ervoor gezorgd dat het formulier 
getekend is. De bordopmaak is snel goedgekeurd door de sponsor. Bordbusters is snel in staat om 

een bord te laten maken. Zo ook deze keer. Het bord is vakkundig geplaatst door de VUT-ploeg. 
BASN ziet graag de komende jaren het aantal borden flink stijgen. Helpt u mee? 

Neem contact op met basn@scwestervoort.nl voor een inschrijfformulier! 
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g-jeugDteam
Achterste rij (vLnr): Eric STuyvEr, WouTEr KriJgSMAn, ToM BErnArdS, HArriE gronouWE  (TrAinEr), KoEn dE BEiJEr, MAurEEn KAp (TrAinSTEr), 
onno KriJgSMAn (TrAinEr).
Voorste rij (vLnr): THoMAS vAn WESSEL, MAScHA gronouWE, vincEnT MEiJEr (TrAinEr), SAndEr WiELinK, cHriSTEL vAn dE Born (TrAinSTEr).
op de foto ontbreken: guiLLAuME dE KoK, nino MAASSEn, cindEL STuurMAn (TrAinSTEr).
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sponsorinterview

horeca is voetBal: 
De spits in De BeDiening

huis ter west

Het bedrijf:
Huis ter West is een Grand Café restaurant, waar 

je kunt lunchen, dineren en borrelen. Het is  
7 dagen per week geopend van 10.00 uur  

´s morgens tot ´s avonds laat.
Eigenaar is Manfred Pelgrim, die met het bedrijf 

is gestart op 12 juni 2015 en het is gevestigd aan 
de Zuidelijke Parallelweg 3 te Westervoort, naast 

het station.

bezoekers van sportclub. Heel veel verenigingen vergaderen 
bij Huis ter West, veel besturen. Mensen vinden het een fijn 
plekje om bijeen te komen om te vergaderen in de serre, in 
de tuin of boven. En dat aantal groeit nog steeds. Het 
bedrijf is enkele keren uitgebreid, maar dat is verder niet 
meer mogelijk, misschien ook niet nodig, en vol=vol. 

Werkzaamheden en Accommodatie
De dag begint ´s morgens met inkopen doen. Verder is 
Manfred actief in de bediening, administratie, alles van A 
tot Z met hulp van de keuken. Het enige dat Manfred niet 
doet, is in de keuken staan.
Heel bijzonder is, dat Manfred werkt met 20 Westervoortse 

Historie
Hoe begonnen met het restaurant?
Manfred: “Ik had het idee om een horecazaak te beginnen 
en het oog viel op dit pand, dat al 3 jaar leegstond, 
helemaal verwaarloosd was en waar antikraak in zat. 
Voorheen was het pand een woonhuis met een gezin, dat 
er 60 jaar in heeft gewoond. Het heeft in het verleden als 
baanwachtershuis gefungeerd. Toen heb ik het opgepakt en 
opgeknapt. Het was niet altijd een wens om in de horeca te 
gaan maar is op mijn pad gekomen.” 
Voorheen deed Manfred zijn werkzaamheden in het 
schildersbedrijf van broer Maurits als inrichter en restyler 
van interieuren. Na 20 jaar vond hij het tijd voor 
verandering, ondanks dat het werk in het schildersbedrijf 
ook heel leuk was.
Manfred: ”Maar ook dit werk is heel leuk en bevalt prima. 
Het bedrijf loopt heel goed, uitstekend zelfs. De laatste 
maanden is het weer explosief gegroeid.” 
De naam Huis ter West is geen moeilijke naam, ligt 
gemakkelijk in het gehoor en is ook simpel te onthouden. 
Manfred heeft deze naam zelf bedacht.

Klanten
Bezoekers van Huis ter West komen voor 60% uit 
Westervoort en 40% daarbuiten. Ook komen er veel 

Manfred: ‘Door de gemoedelijke en huiselijke sfeer 
voelt een ieder zich snel thuis bij ons’
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medewerkers, die ook allemaal in Westervoort wonen, 
parttimers, afwashulpen, fulltime krachten, keukenhulpen, 
bediening, alles door elkaar. Zoveel personeel is ook echt 
nodig om alles voor te bereiden en uit te serveren. Het 
bedrijf is uitgebreid met Perron 3 en de ijssalon.
De ijssalon verkoopt alleen ijs, 26 soorten Italiaans ijs, dat 
zeer gewild is. De salon is 7 dagen per week van 13 uur tot 
22 uur geopend. Daar staat als vaste kracht een meisje in 
met 4 assistentes. Opening is alleen in het zomerseizoen. Er 
wordt geen ijs bezorgd, het is alleen voor afhalen. Er 
worden wel veel broodjes bezorgd voor lunches, catering 
aan heel veel (grotere) bedrijven in de regio, zoals 
Pontmeyer, de Rozet, dokterspraktijken en apothekers (ook 

in Duiven). Er komen steeds bedrijven bij, die klant blijven 
als ze eenmaal binnen zijn. De broodjes zijn dan ook heel 
lekker, alles netjes verzorgd en op tijd geleverd.

Acquisitie
Klanten aantrekken gebeurt via Facebook en sponsoring. 
Manfred: “Sportclub Westervoort was mijn eerste grote 
sponsor, maar ik sponsor ook bij AVW ’66, de Nijgraaf, de 
hockeyclub en ZVW. Van alles wat en mooi verdeeld over de 
verenigingen van het dorp. Ik doe geen krantenadvertenties, 
geen Westervoort Post of Gelderlander.”

relatie met sportclub
Veel bekenden van Manfred voetballen bij sportclub. Hij 
heeft zelf nooit gevoetbald, wel waterpolo gespeeld, dat 
net als voetbal ook een balsport is. 
Zijn neefje Floris, zoon van broer Maurits, voetbalt bij 
sportclub. Manfred komt weleens bij sportclub, maar niet op 
zondagen, want dan is het te druk in de zaak. Toen hij nog 
bij Pelgrim werkte, heeft hij wel het gehele clubhuis 
gerestyled, de zithoeken, die er nu zijn, waren zijn idee. Die 
kennis heeft hij uiteraard ook in dit pand toegepast. Vooral 
de huiselijke, laagdrempelige, gemoedelijke en gezellige 
sfeer, die gecreëerd is, maakt dat een ieder zich al snel thuis 
voelt.
Ook komen veel mensen van sportclub op zondag na hun 
wedstrijd even een hapje of drankje nuttigen, zelfs mensen 
van bezoekende clubs. Mensen rijden langs, zien 
bedrijvigheid en stoppen even, als ze zin hebben om iets te 
eten. Parkeren is geen probleem, er is een groot gratis 
parkeerterrein aan de overkant.

Tot slot:
Als er feestjes worden gegeven bij sportclub en de mensen 
hebben nadat ze al veel gedronken hebben, zin om nog iets 
te eten, komen ze veelal op de fiets naar Huis ter west.
Leuke anekdote daarin is, dat ze dan heel snel aan het eten 
willen, lekker willen eten en er meestal cola op tafel staat, 
omdat ze al zoveel gedronken hebben, dat er geen 
alcoholische drank meer bij kan. Maar ze mogen zeker 
blijven komen, dronken of niet.

Door: Jan
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jaarlijkse  
 netwerkactiviteit  
Basn 2018
Op maandag 04 juni vond de jaarlijkse 
netwerkactiviteit van businessclub BASN plaats 
als afsluiting van het seizoen.

De activiteit bestond dit keer uit een kookworkshop in Villa 
Ruimzicht te Doetinchem. Twaalf personen hadden zich 
ingeschreven, en het gezelschap werd om 17.30 uur door 
Maurits Pelgrim welkom geheten met een glas bubbels.

Het programma startte met een presentatie van Henk 
Bloemers (ex-manager van o.a. De Graafschap, NEC en 
Heerenveen), nu commercieel manager bij Special Olympics. 
Hij gaf een uiteenzetting over de Nationale Spelen voor 
Special Olympics met 1600 sporters in de Achterhoek, dat 
in het weekend van 8, 9 en 10 juni gehouden werd. 
Vanwege zijn voetbalnetwerk werd ook een link gelegd 
naar de voetbalsport.

Na de voordracht was het tijd voor de kookworkshop. 
Hiervoor werd het gezelschap in 4 groepjes verdeeld, die 
het viergangendiner zouden bereiden. Er werd gewerkt met 
verse streekproducten en culinaire hoogstandjes.

Na twee uur waren de verschillende gangen voorbereid en 
kon alles gekookt worden. Het was natuurlijk de bedoeling, 
dat het eten ook genuttigd zou worden door de makers.
Het bleek een prima en overheerlijke maaltijd te zijn 
geworden.

De activiteit was voortreffelijk georganiseerd door 
bestuurslid Maurits Pelgrim.

BASN dankt alle sponsors voor hun bijdrage in het 
afgelopen seizoen, wenst een ieder een prettige 
zomervakantie en tot ziens in het komende seizoen 
bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en 
andere activiteiten.

Door: Jan

maurits pelgrim henk Bloemers
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man of the match
seizoen 2017-2018

Hieronder de door BASN-leden tot Man of the Match uitgeroepen spelers van het 1e elftal 
in de thuiswedstrijden van sportclub in het afgelopen seizoen. Niet bij alle 

thuiswedstrijden was er een Man of the Match.

hein smink en rick smink 
scw - elistha

joey van zanten en maurits pelgrim  
scw - angeren

stan jansen en rick smink 
scw - gva

jan hein wisse en edwin peters 
scw - chrc

maarten jansen en edwin peters  
scw -sc eDs

sven Bolderman en maurits pelgrim
scw - Dierensche boys

jelle apeldoorn 
scw - veluwezoom

pelle gerretzen en rick smink 
scw - arnhemse Boys

tim hendriks en mirjam koenen 
scw - eendracht
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team in het voetlicht 

De opening
westervoort 5

Het seizoen van Westervoort 5 was een turbulent 
seizoen. We hebben diepe dalen gekend maar we 
hebben ook samen de hoogste bergen 
beklommen. De combinatie oud (ja Bjorn en Den 
Den daar horen jullie ook bij), redelijk belegen, 
jong en heel erg jong hebben veel goeds 
gebracht in het team.

Het seizoen kon niet beter beginnen. Met tiki taka voetbal 
werd VDZ opgedroogd. Uiteindelijk stopte het scorebord op 
9-2.  De eerste drie punten van het seizoen waren binnen. 
Daarna boekte de formatie van Harry Wanders wisselende 
resultaten. Tussen 5 november 2017 en 11 maart 2018 
werden er maar 3 punten gepakt door het team. Toch bleef 
het team gewoon doorgaan. Geen gerommel in de directie 
en de trainer stond nooit onder druk. Wat moeten we ook 
anders. De zondag staat toch in het teken van even weg 
van huis. Waar vele spelers mensen hebben zitten die de 
hele week de aandacht van deze vedettes opslokken (op 
het niveau waar Hugo tijdens zijn jaarlijkse frikadellen 
eetwedstrijd jaloers op zou zijn).
Het team bleef op dezelfde manier voetballen als altijd. 
Daar horen natuurlijk ook hakjes en andere hoogstandjes 
bij. Die, hoe ga ik het vermelden, niet altijd aankwamen bij 
teamgenoten. Maar dat mag de pret niet drukken. De 
muziekbox ging overal mee en zorgde voor de nodige sfeer. 
Beste teaminvestering ever zouden sommige zelfs durven te 
beweren!!!

Toppers
Elke linie kent natuurlijk zijn toppers. Van de extreem veel 
verschillende keepers tot de aanvallers.
Van de brute kracht van Bartje Bertus tot de sierlijkheid van 
Pim. Van het kiezelharde van Noery tot het teruggetrokken 
beentje van Koenders. Van de ontembare drang van Hugo 
om op elf plaatsen tegelijkertijd te staan tot Roy die het 
liefst in een cirkel van 5 meter zijn wedstrijd speelt. Van de 
overvolle ziekenboeg met Sander die van suikerpapier 
gemaakt blijkt te zijn tot Maus die op het einde gewoon 
weer zijn kicksen aan trok en op de trainingsvelden te zien 
was. Van de ellenlange rushes van Wanders tot het perfecte 
vlagspel van Marco. Van de onmogelijke goals en assists 
van Rick tot de onverzettelijkheid van Bjorn. Van de 
aanmoedigingen van Snip tot het rode hoofd van Niek. Van 
de kuitenbijter kleine Pim tot de superman ren van Tom. 
Van de nuchterheid van Elton tot de sierlijkheid van Roan. 
Van de zweefduik van Den Den, Boy en Sander tot de 10 
minuten die Niek D. het in zijn eerste wedstrijd uithield. 

De man
Dan komen we aan bij de man die nog vaak gebeld wordt 
door Mourinho en Klopp om zijn voetbalvisie nog eens uit 
te leggen. De man die een tacticus pur sang blijkt te zijn. 
Dit in samenspel met zijn nederigheid maakt hem tot DÉ 



De Ballenvanger / 35scwestervoort.nl 

coach/trainer/mens die iedereen in zijn buurt wil hebben. 
Uren trainen op een bepaalde tactiek heeft zijn vruchten 
afgeworpen. De tegenstanders stonden vaak met betraande 
ogen het samenspel van de donkerblauwe strijders te 
volgen.
Dit samenspel zorgde voor een mooi jaar. 

Het slotstuk
De laatste 4 wedstrijden sloten we winnend af met een 
doelsaldo van 16 voor en 5 tegen. Dit zijn statistieken waar 
Man City nog jaloers op kan worden. Net zoals ze wel eens 
jaloersmakend naar de donkerblauwe kleur van Westervoort 
kijken. Tja, die kleur is niet voor iedereen weggelegd. Door 
de eindsprint eindigt het team van de meester Harry W. op 
een plek die in andere competities recht geeft op Europees 
voetbal. Plek 4, 5 of 6 gaat het worden. Volgend seizoen 
pakken we de draad gewoon weer op en gaan we 
wederom met een lach het veld betreden. Het was al met al 
een mooi jaar en we hebben het toetje nog te goed. Even 
een weekend weg met het team. Laat de zomer maar 
beginnen!!! Zoals Ben & Ruurd beschreven in hun 
magistrale lied; Het is zomer. Ah, si, es verano! Tijd om te 
feesten. Vamos a la fiesta! Dans met ons mee! Baila con 
nosotros.

in memoriam

theo “Dut” geenacker 
overleDen

Op maandag 7 mei 2018 is Theo, beter 
bekend als Dut, Geenacker op 66-jarige 

leeftijd overleden. 

Theo is jarenlang bestuurslid geweest van de 
Supportersvereniging Sportclub Westervoort. Deze 

inmiddels niet meer bestaande vereniging 
organiseerde regelmatig bingo’s en verzorgde de 

verloting rond thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
De opbrengsten hiervan kwamen ten goede aan de 
jeugd, het G-team en aan andere Sportclub-doelen. 

Theo stond de laatste jaren van het bestaan van de 
supportersvereniging gezamenlijk met Stanley Spoor 
aan de poort bij wedstrijden van het eerste, waarna 
steevast een biertje werd gedronken aan de bar van 

het clubhuis.

We danken Theo voor alles wat hij voor de 
supportersvereniging en Sportclub Westervoort 
gedaan heeft. We wensen zijn familie voor de 
komende tijd heel veel sterkte om dit verlies te 

kunnen dragen.

Namens het bestuur en alle leden van Sportclub,
John Kemper, voorzitter

Uitgaande transfers: 
Tom, 4e.
Roy en Sander, Zaterdag 2.

Inkomende transfers: 
Wim Reijers.

Door: Kelsey
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in De schijnwerpers

In deze editie van ‘In de Schijnwerpers’ 2 sportieve 
meiden uit de MO17-1. Een leuk, open en 
interessant interview met Bo van rijsewijk (16) 
en Trijntje Smits (15).

Sinds wanneer speel je bij SC Westervoort/AVW’66?
Bo: Ik begon met voetballen bij SC Westervoort in 
2011/2012. 
Trijntje: Ik speel vanaf de E6 bij deze club, ik weet niet 
precies welk jaar dat was. 

In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
Trijntje: Ik heb in de E6, D4, MO15-1 (voorheen MC1) 
gezeten en nu zit ik in de MO17-1.
Bo: Ik begon in de E5 en daarna ging ik naar de D4. In 
deze seizoenen speelde ik nog samen in een team met 
jongens. Op het moment dat ik daar speelde waren we met 
veel meiden in het team en toen zijn we het seizoen daarna 
dan ook een eigen meiden D1 gestart onder leiding van 
Patrick Gal, Bianca Gal en Kelsey Limburg. Na de meiden 
D1 heb ik nog in de meiden C1 gespeeld en nu speel ik bij 
de MO17-1. Ik hoop met alle meiden door te groeien naar 
Dames 1.

Op welke posities heb je gespeeld en op welke 
positie speel je nu? 
Bo: Ik heb gespeeld als linksback, voorstopper en als 
laatste man. Ik heb afgelopen seizoen na een lange tijd 
weer als linksback gespeeld. 
Trijntje: Ik ben op vrij veel plekken ingezet maar het 
meeste toch wel op mid-mid, rechtsback en rechtshalf. Ik 
sta nu rechtshalf en dat vind ik ook de leukste positie om te 
spelen. 

In welke klasse speelt de MO17-1 dit seizoen en 
waar zijn jullie geëindigd, of gaan jullie eindigen? 
Hier zijn de meiden het eigenlijk wel over eens, de MO17-1 
staat op moment van schrijven 8e / 9e en ze verwachten 
dat dit ook zo zal blijven. Helaas is het niet altijd even goed 
gegaan in de wedstrijden door div. omstandigheden 
(gestopte speelsters en blessures), maar ze hebben goede 
hoop dat dit volgend jaar een stuk beter zal gaan. 

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
Trijntje: Ik denk dat ik van Patrick Gal het meest geleerd 
heb, dit was ook de eerste trainer van het meidenteam toen 
dat opgericht werd en volgens mij ben ik vanaf toen ook 
echt gaan leren voetballen, dus daarom zeg ik Patrick Gal.
Bo: Ik heb verschillende goede trainers gehad dus het is 
een lastige vraag om zo te beantwoorden. Ik denk ook wel 
dat je van iedere trainer andere dingen leert maar ik heb 
toch wel superveel van Patrick Gal geleerd. Dit komt, denk 
ik omdat hij het overgrote deel van mijn tijd bij SCW tot nu 
toe mijn trainer is geweest en dan bouw je ook een band 
op. Als je een trainer voor langere tijd hebt dan groei je als 
team denk ik ook samen met je trainer.
Een mooi compliment, dacht ik zo! 

Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler?
Bo: Ik vind het moeilijk om dit zo over mezelf in te schatten 
maar ik denk dat doorzettingsvermogen en de inzet om er 
altijd alles voor te geven wel een belangrijke is die bij mij 
past. 
Trijntje: ik vind het ook lastig, maar ik ben in ieder geval 
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ook echt geen opgever dus ik sluit me aan bij de woorden 
van Bo. 

Wat zijn je slechte eigenschappen als speler?
Bo: Mijn slechtste eigenschap als speler is denk ik dat ik 
vaak zenuwachtig ben van tevoren over het verloop van de 
wedstrijd. 
Trijntje: ik moet vaker mijn lichaam gebruiken en de bal 
dichterbij me houden.

Wat is je beste herinnering als voetballer?
Bo en Trijntje vinden dit een lastige vraag, ze hebben allebei 
best veel mooie herinneringen als voetballer. Bijna alle 
mooie herinneringen hebben ze samen meegemaakt, zoals: 
oprichten meidenteam, kampioenschappen, Girls-cup in 
Maastricht, meerdaags toernooi in Venray. Ook benoemen 
ze nog dat ze met een groot gedeelte van het huidige team 
waar ze ooit mee gestart zijn, nog erg hecht zijn. 

Mooie herinneringen die jullie moeten koesteren 
meiden!

Waarom is SC Westervoort/AVW’66 jouw club?
Trijntje: Sportclub Westervoort is mijn club omdat het de 
gezelligste club van heel Westervoort is en iedereen 
gezellig met elkaar omgaat!
Bo: Sportclub Westervoort is ook mijn club omdat ik veel 
mooie herinneringen heb mogen meemaken bij Sportclub 
Westervoort. 

Zou je verbeterpunten kunnen opnoemen voor  
SC Westervoort/AVW’66?
De meiden weten eigenlijk zo 1, 2, 3 niet echt 
verbeterpunten op te noemen, als ze dan toch een klein 
beetje kritisch zijn dan zouden ze wel willen dat het 
indelingsproces van de nieuwe teams iets soepeler, 
duidelijker en sneller verloopt. Dat is elk jaar namelijk wel 
lang wachten en in onzekerheid zitten. 

Doe je naast voetballen nog meer bij  
SC Westervoort/AVW’66?
Bo: Momenteel niet. Ik help af en toe alleen bij activiteiten 
van de jeugd, bijvoorbeeld pupillenweekenden. Ik heb wel 
een tijdje training gegeven aan de E5. 
Trijntje: Ik help ook vaak met open dagen, 
pupillenweekend en daarnaast support ik ook veel teams 
als ik zelf niet hoef te voetballen. 

Denk je dat je over 10 jaar nog actief bent bij  
SC Westervoort/AVW’66? En zo ja, waar speel je 
dan of wat doe je dan? 
Trijntje: Dat weet ik eigenlijk echt niet, misschien niet 
voetballend maar misschien wel in een andere rol. 
Bo: Ik denk dat ik dan nog wel actief ben. Ik hoop dat als 
ik ga studeren, ik dan gewoon kan blijven voetballen met 
mijn vriendinnen. 

Zou je nog iets kwijt willen aan de leden van  
SC Westervoort/Avw’66?
De meiden hopen dat alle teams een goed seizoen gehad 
hebben en wensen iedereen weer veel voetbalplezier toe 
voor het nieuwe seizoen!

Door: Kelsey
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DamesvoetBal

eerste Dames elftal 
 sportclub westervoort
Het kan niemand ontgaan zijn, het Nederlandse 
damesvoetbal zit enorm in de lift. De 
hoogtepunten zijn haast niet meer op een hand 
te tellen. We hadden natuurlijk het enorme 
succes van de Oranje leeuwinnen in de zomer 
van 2017 waar de Europese titel in eigen land 
werd behaald. Veel Nederlandse vrouwen zijn 
inmiddels getransfereerd naar Europese 
topploegen. Ook werd dit jaar een Nederlandse 
als beste speelster ter wereld gekozen, lieke 
Martens. En de vrouwen van Olympique lyon, 
met onze Shanice van de Sanden in de hoofdrol, 
wonnen de Champions league voor vrouwen. Dit 
soort successen hebben gezorgd voor een 
enorme stijging van het aantal vrouwelijke 
voetballeden. En het is de laatste jaren veruit 
ook de populairste sport onder vrouwen.

Dit alles was ruim 45 jaar geleden nog ondenkbaar. Pas in 
1971 gaat de deur in Nederland voorzichtig op een kier, 
omdat de UEFA vindt dat de nationale bonden het 
vrouwenvoetbal onder hun hoede moeten nemen. Enkele 
decennia ervoor werd in Oostzaan al wel de eerste 
voetbalvereniging opgericht en in de jaren dertig ziet de 
Eerste Amsterdamse Dames Voetbal Vereniging het licht. 
Maar de KNVB omarmt deze initiatieven niet ook al omdat 
de publieke opinie niet erg positief was over 
vrouwenvoetbal. In 1956 verenigen de clubs zich in de 
Algemene Nederlandse Damesvoetbal Voetbalbond 
(ANDVB) en een selectie speelt in dat jaar de eerste 
officieuze interland tegen West-Duitsland in Essen. En zoals 
gezegd gaat de KNVB in 1971 onder druk van de UEFA 
schoorvoetend overstag. Vanaf 1974 was er de eerste 
officiële landskampioen. In januari 2007 werden door de 
KNVB de plannen gepresenteerd voor de oprichting van de 
Eredivisie Vrouwen die op 29 augustus 2007 van start ging. 
Van 2012 t/m 2015 is er nog een Women’s BeNe League 
geweest, maar met ingang van het seizoen 2015/16 ging er 
opnieuw een Eredivisie Vrouwen van start.

Maar hoe zit dit nu bij sportclub Westervoort? Wie zijn de 
voorgangers van het eerste dames elftal van sportclub die 
nu promotie proberen af te dwingen onder leiding van 
Jeroen Tacke en Jan Wolters? In 1971 werd het eerste 
dames elftal van Sportclub Westervoort opgericht (zie foto). 
Door het succes van het eerste elftal van de mannen in die 
periode, werd geprobeerd een vrouwenelftal samen te 
stellen. Enkele van die vrouwen waren de partners van de 
mannen die op dat moment in het eerste elftal speelden. 
Op het oude Sportclub terrein aan de Hamersestraat werd 
er onder leiding van trainer Bart Klomp op maandagavond 
flink getraind. 
Vanaf 1973 werd er op Sportpark Naederhuyse getraind. Er 
werd in die tijd ook al competitie gevoetbald onder andere 
tegen clubs uit Lobith en Driel. De leidster in die tijd was 
Katrien van Maanen. In de jaren daarna is het een komen 
en gaan van speelsters. En na zo’n vijf of zes jaar was het 
over met dit dameselftal. Het heeft daarna weer tot begin 
jaren negentig geduurd voordat er weer een dameselftal 
van Sportclub te bewonderen was. Grondleggers als Gabina 
van Diek, Mechi van den Oord en Petra Messing, die tot die 
tijd in Giesbeek voetbalden, vonden dat het weer tijd werd 
voor een dameselftal binnen de club. Dit, naar eigen 
zeggen, gezelligheidsteam stond onder leiding van Marcel 
van de Kamp en Peter Janssen. Maar ook dit team was 
geen lang leven beschoren. Toen waren daar Gerda Dahm 
en Annet Koenen, die een aantal jaren later het 
Westervoortse damesvoetbal definitief uit het slop hebben 
getrokken. Hieruit is het elftal voortgevloeid dat nu nog 
steeds op de Westervoortse velden te bewonderen is. 

Door: Tim
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‘ het is terecht dat de spelers van het nederlands 
heren-elftal meer € verdienen dan de speelsters 
van het  nederlands dames-elftal’

renate lubbers 
Mijn visie is dat het 
niet terecht is dat de 
heren (zoveel) meer 

verdienen. Ze zouden 
de inkomsten van de 
heren gelijk moeten 

trekken tot het 
niveau van de 

dames!! Waarom 
moeten er zulke 
belachelijk hoge 

salarissen betaald 
worden?! 

harry wanders
Het is zeker terecht 
dat de heren meer 

verdienen, zij 
timmeren al heel veel 

jaren aan de weg. 
Damesvoetbal 

bestaat pas een 
aantal jaren en geld 
moet je verdienen? 
Dat de verdiensten 
van de mannen veel 

te hoog is staat 
buiten kijf. Het is 
maar wat de gek 

ervoor geeft. 

Door: Kelsey

Bas kemperman
Ja, ik vind dat wel 

terecht. Er is namelijk 
veel meer 

belangstelling voor 
mannenvoetbal en er 
staat veel meer druk 
op de spelers in het 
mannenvoetbal. Ook 
spelen ze veel meer 

competitie- en 
Europese 

wedstrijden. 

cindy willems 
Ik denk dat het goed 

is dat 
vrouwenvoetbal in de 
toekomst hetzelfde 

wordt behandeld als 
het mannenvoetbal 

mits het niveau gelijk 
wordt getrokken. Op 

dit moment is dat 
niet realiseerbaar 

omdat vrouwen nog 
niet hetzelfde 

binnenbrengen/
ophalen als 

mannenvoetbal. 
Maar in principe vind 

ik dat het in de 
toekomst hetzelfde 

moet zijn. 
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Broer & zus  
voetBallen Bij 

sportcluB
Onze vereniging heeft heel wat broers en zussen 
rondlopen in verschillende elftallen, soms lijken 
ze op elkaar maar in sommige gevallen is het 
niet te zien. Daarom wordt er deze keer in het 

clubblad kennis gemaakt met een tweetal broers 
en zussen.

juliette en thibault de waij
Juliette en Thibault, kunnen jullie je voorstellen aan 
de lezer en vertellen in welk elftal jullie op dit 
moment spelen?
Juliette: Ik ben Juliette, 15 jaar oud en speel in de MO17-
2. Ik vind het leuk om te judoën, voetballen en te netflixen. 
Daarnaast vind ik het leuk om af te spreken met vrienden.
Thibault: Ik ben Thibault, 10 jaar oud en speel in de JO10-
2. Mijn hobby’s zijn karate, gamen, voetballen en mijn zus 
irriteren.

In welke elftallen hebben jullie gespeeld en wie is 
er als eerste begonnen met het voetballen?
Juliette: Ik heb meegetraind met de E3 en daarna de E7, 
D4, MD1 en MC1 en nu de MO17-2, waarbij ik met de 
MD1 en MC1 kampioen ben geworden. Ik ben als eerste 
begonnen met voetbal.
Thibault: Ik heb meegetraind met de JO9-3 en heb daarna 
ook daar wedstrijden gespeeld. Momenteel speel ik in de 
JO10-2.

Welke trainer of trainster heeft bij jullie een goede 
indruk gemaakt, wat was zijn of haar beste 
 kwaliteit?
Juliette: Patrick en Bianca, ze hebben mij goed begeleid 
voor wedstrijden en daardoor heb ik doelen bereikt. Ook 
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Bernard (keeperstrainer AVW’66) heeft mij nieuwe 
technieken geleerd die ik heb kunnen toepassen in de 
wedstrijden. 
Thibault: Lindi, omdat ik van haar nieuwe vaardigheden 
heb geleerd. 

Zijn er al mooie hoogtepunten of bijzondere 
 dieptepunten geweest in jullie voetbalcarrière? 
Juliette: Aantal keer kampioen geworden, meidenelftallen 
die ik zie groeien en de toernooien die ik met het 
meidenelftal heb meegemaakt. 
Thibault: Het beginnen met voetballen was een van mijn 
mooiste hoogtepunten. 

Bij een aantal is het bekend dat jullie ook de sport 
judo / karate uitoefenen, maar welke sport staat bij 
jullie het hoogste in de top? Zijn er ook kwaliteiten 
bij judo of karate die je toepast bij het voetbal?
Juliette: Als ik echt een keuze moet maken dan kies ik 
voor voetbal. Het leren vallen bij het judoën kan ik ook 
weer toepassen bij het keepen.
Thibault: Karate is toch wel mijn favoriete sport, maar het 
elftal bij Lindi ervaar ik wel als een hele leuke tijd en dan 
zou ik kiezen voor voetbal. De kracht van het trappen bij 
karate geeft mij voordeel mee in het schieten. 

Wie is jullie favoriete voetballer of voetbalster?
Thibault: Christiano Ronaldo 
Juliette: Lieke Martens en Gianluigi Buffon 

Hebben jullie naast het voetballen, nog andere 
hobby’s die jullie graag samen doen?
Juliette: Samen voetballen en Thibault vindt het leuk om 
samen te trainen. 
Thibault: Samen het spelletje UNO spelen. 

Als jullie samen trainers zijn van een eigen elftal, 
welke spelers of speelsters mogen er zeker niet 
ontbreken volgens jullie?
Juliette: Alle meiden met wie ik heb gevoetbald, die echt 
willen voetballen en strijden om te winnen. Daarnaast vind 

ik het ook belangrijk dat de meiden nieuwe dingen willen 
leren.
Thibault: Mijn vrienden mogen niet ontbreken in het elftal.

Met welke medespeler(s) of speelster(s) hebben 
 jullie de meest leuke herinnering(en)?
Juliette: Meiden van de harde kern en de eerste meiden D. 
Thibault: Mijn eerste elftal waarmee ik samen heb 
gevoetbald, de JO9-3. 

Ook jullie moeder Mireille is actief bij onze 
 vereniging. Wat zijn haar functies en wat zijn haar 
beste kwaliteiten volgens jullie?
Juliette: Ze sponsort mijn team met wedstrijdtenues, 
tassen en trainingspakken. Ze probeert bij alle wedstrijden 
aanwezig te zijn en ze is altijd positief, ook na een 
nederlaag en dat motiveert me. 
Thuis blijft ze ook positief, wat er ook gebeurt.
Thibault: Ze sponsort mijn elftal met tassen. Als ik mijn 
moeder zou omschrijven dan vind ik haar bijzonder omdat 
ze altijd voor me klaar staat.

Samen met haar reizen jullie bijna heel de wereld 
rond. Welke bestemming staat bij jullie op het ver-
langlijstje of zou je nog naar terug willen?
Juliette: Ik zou naar alle bestemmingen terug willen waar 
mijn moeder een fijne herinnering aan heeft. 
Thibault: Graag zou ik een keer naar China willen en als ik 
een reis opnieuw zou willen meemaken dan is dat Curaçao.

senna en ryan verhaaf
Senna en ryan, kunnen jullie je voorstellen aan de 
lezer en vertellen in welk elftal jullie momenteel 
spelen?
Senna: Ik ben Senna Verhaaf, ben 11 jaar en zit in de 
MO13-1.
ryan: Ik ben Ryan Verhaaf, ben 13 jaar oud en zit in de 
JO13-2.
In welke elftallen hebben jullie gespeeld?
Senna: Ik heb gespeeld in de F4 en de E5.
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ryan: Ik ben begonnen in de Champions League, daarna 4 
jaar keeper geweest, en nu voetbal ik 2 jaar, dus ongeveer 
8 jaar.

Welke trainer of trainster heeft bij jullie de beste 
indruk gemaakt, wat is zijn of haar beste kwaliteit?
Senna: Mijn moeder Sonja, en de trainers van de MO13-1, 
Chiraag Lodhia en Erwin Hoogveld. Van deze trainers heb ik 
tot nu toe het meeste geleerd.
ryan: Ik heb tot nu toe 3 trainers gehad (ome)Patrick Gal, 
Joy Bouhuys en Eric Arnoud, van deze 3 trainers heb ik het 
meeste geleerd.

Waar kunnen jullie discussies over voeren als het 
gaat over het voetbal?
Senna: Wie de beste voetballer is? Ik zeg Ronaldo en Lieke 
Martens
ryan: En ik zeg Lionel Messi.

Als jullie een elftal mochten trainen, welke spelers 
en speelsters mogen er zeker niet ontbreken?

Senna: Mijn eigen team omdat ze elke week groeien in het 
voetballen, en het heel gezellig is in dat team.
ryan: Guus vanwege zijn humor, Fons vanwege zijn dansje, 
eigenlijk mijn hele team wel, zo kan ik van iedereen wel iets 
opnoemen, want wij hebben het gezelligste team van 
Sportclub.

Welke voetballer of voetbalster is jullie grootste 
voorbeeld? Wat is zijn of haar beste kwaliteit?
Senna: Lieke Martens, goeie en mooie acties met de bal, 
en scoort vaak.
ryan: Lionel Messi omdat hij een goede aanvaller is en 
scoort vaak.

ryan, zie jij jouw moeder ook nog eens leidster 
worden van jouw elftal? Senna wat vind jij ervan 
dat zij jouw leidster is en kan je haar beste kwali-
teit benoemen?
Senna: Leuk, ze regelt veel en staat voor iedereen klaar, en 
iedereen kan bij haar terecht, en ze is grappig.
ryan: Dat heeft ze al een paar jaar gedaan.

Waar staan jullie over tien jaar? Ben je nog steeds 
lid van onze vereniging?
Senna: Ja, dan voetbal ik bij de Dames 1.
ryan: Ja zeker, maar wel in een gezellig team, misschien 
ben ik ook wel trainer van een team.

Wat is jullie hoogtepunt in jullie voetbalcarrière? Of 
zijn er juist dieptepunten te melden?
Senna: Nog niet echt, tot nu toe zijn al mijn doelpunten 
mijn hoogtepunt, hoop dat we volgend seizoen kampioen 
worden, nu we groeien met de MO13-1
ryan: Kampioen worden met de F4, en zaterdag 26 mei 
zijn we kampioen geworden met de JO13-2.

Welk advies zouden jullie een beginnende voetbal-
ler of voetbalster mee willen geven?
Senna: Geloof in jezelf.
ryan: Voetbal met veel plezier.

Door: lindi
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pupillen van De week 
Bij De thuisweDstrijDen van het 1e team 

in het afgelopen seizoen

Wedstrijd: Sc Westervoort - Elistha
PvdW: Jip de Wijs (JO8-1) 

1e elftalspeler: Twan van de Sterren

Wedstrijd: Sc Westervoort – 
Dierensche Boys

PvdW:  Jop Kaak (Champions League) 
1e elftalspeler: Ahmet Aydemir

Wedstrijd: Sc Westervoort - CHRC
PvdW:  Jordie van Klei (JO11-1) 

1e elftalspeler: Bouwe Zwertbroek 

Wedstrijd: Sc Westervoort - Angeren
PvdW: Senn van Erve 
(Champions League) 

1e elftalspeler: Joey van Zanten en 
trainer

Wedstrijd: Sc Westervoort - 
Veluwezoom

PvdW: Kian Valk (JO8-1) 
1e elftalspeler: Arjan Koenen

Wedstrijd: Sc Westervoort - 
Eendracht

PvdW:  Julian Bus (JO8-2) 
1e elftalspeler: Tim Hendriks en 

trainer

Wedstrijd: Sc Westervoort - EDS
PvdW:  Kasper Gerritsen (JO9-1)
1e elftalspeler: Maarten Jansen

Wedstrijd: Sc Westervoort - GVA
PvdW:  Mike van Hardeveld (JO12-1) 
1e elftalspeler: Miguel Hernandez

Wedstrijd: Sc Westervoort – OSC (N)
PvdW:  Luca Messing (JO9-1) 

1e elftalspeler: Yorick Timmer 

Wedstrijd: Sc Westervoort - DVOL
PvdW:  Tygo Diender (JO10-2) 
1e elftalspeler: Geen foto 

beschikbaar met speler

Wedstrijd: Sc Westervoort – 
Arnhemse Boys Schuytgraaf

PvdW:  Willem Stevens (JO12-1) 
1e elftalspeler: Joey van Zanten 

Wedstrijd: Sc Westervoort – Jonge 
Kracht

PvdW:  Jochem Bus (JO10-1) 
1e elftalspeler: Leroy Loevering 
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verhaal van het kwartaal

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging. 
Om elk elftal in goede lijnen te begeleiden, zijn 
er trainers en begeleiders nodig. Om eens kennis 
te kunnen maken met de ervaringen van het 
trainersvak, worden er deze keer twee 
(voormalig) trainers uitgeroepen tot ‘vrijwilligers 
van het kwartaal.’ Chios traint op dit moment 
een elftal en Michel heeft dit de afgelopen jaren 
ook gedaan. Hij is nu actief als coördinator en 
dus nog steeds nauw betrokken bij de 
vereniging.

Hoe sta jij in het leven?
Chios: Ik sta vrolijk, met een positieve kijk in het leven en 
voor anderen klaarstaan vind ik belangrijk.
Michel: Positief met een hoog “pluk de dag” gehalte.
Wat geeft motivatie voor het trainersvak?
Chios: Het is leuk om met een groep kinderen bezig te zijn, 
de jeugdigheid en tijdens het seizoen de ontwikkeling 
stimuleren.
Michel: Ik ben nu coördinator. Niet zo zeer omdat ik het 
leuk vind maar omdat ik uit ervaring weet dat het prettig is 
wanneer er randzaken worden geregeld zodat spelers en 
trainers zo veel mogelijk met voetbal bezig kunnen zijn.  

Wanneer ben je begonnen met het trainersvak en 
welke elftallen heb je begeleid?
Chios: Ik ben 8 jaar geleden als supporter bij de ukkies 
begonnen. Na de vraag door Walter Bouwman ben ik met 
training begonnen, F4, F1, twee jaar twee elftallen; F6 en 
de E3 in een jaar en daarna E1 en D2 met als vervolg de E2 
en op dit moment de JO12-1. Mijn voorkeur gaat ook uit 
naar het trainen van mijn zonen.
Michel: In 2012 ben ik begonnen, E6, E3, D4 en de JO13-2. 

Hoe ben je terecht gekomen bij onze vereniging?
Chios: Ik speelde vroeger bij de vereniging, daar heb ik de 
jeugd doorgelopen. Alleen brak ik mijn been waardoor ik 
niet verder kon voetballen. Dit is vervolgd met het 
trainerschap van mijn zonen, één club staat op de eerste 
plaats en dat is Sportclub Westervoort.

Michel: Via Edwin Grob. Ik was collega van Edwin bij de 
Rabobank, woonde net in Westervoort en Joey wilde gaan 
voetballen. Dat er geen andere optie was als blauw wit 
werd me al snel duidelijk. 

Zou je naast het trainen van je zoon, ook eens een 
ander elftal willen trainen?
Chios: Voorlopig nog niet, vanwege drukte bij werk. 
Michel: Ik ben nu scheidsrechter, coördinator, redacteur 
van de ballenvanger en neem regelmatig deel aan het JC 
overleg. Voor nu meer dan voldoende lijkt me.

Hoe zullen oude spelers of speelsters jou omschrij-
ven?
Chios: Vrolijk, gedreven en ik sta voor plezier
Michel: Ik hoop als een aardige trainer.

Zijn er naast het trainersvak nog andere taken die 
jij zou willen uitvoeren bij onze vereniging?
Chios: Op dit moment niet.
Michel: Zie voorgaande antwoorden

Welk doel heb jij vastgesteld vanaf het begin van 
het seizoen, voor het elftal dat je traint?
Michel: Kids met plezier laten voetballen en trainers uit de 
wind houden. 
Chios: Plezier beleven, als elftal doorgroeien en als team 
sterker worden.

chios slijkhuis
leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Westervoort
Echtgenote: Kim 
Kinderen: 3 kinderen, Ties en Brent, Do
Werk: OHRA, actuaris (verzekeringsdeskundige)
Hond: Gijs, labradoedel
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Wat is het beste advies dat je nieuwe trainers kan 
meegeven?
Chios: Ga vooral plezier maken, niet bezig zijn met andere 
dingen en actief voor een groep staan waar je uitstraalt dat 
je passie hebt. Cursus volgen leer je ook van. 
Michel: Zo min mogelijk bezig zijn met randzaken. Dit kost 
negatieve energie. 

Zijn er trainers/begeleiders die jij op een speciale 
manier bewondert en waarom?
Michel: Per definitief respect en bewondering voor alle 
vrijwilligers! In het bijzonder voor Marc de Lange, die verzet 
op de achtergrond gigantisch veel werk voor de vereniging 
en vooral voor de jeugd. Lindi’s inzet en jeugdige 
enthousiasme zijn mooi om te zien en Chios als trainer die 
in een jaar twee elftallen begeleidde vind ik ook een 
ultieme prestatie. Rob Stevens bewonder ik omdat hij als 
trainer gedreven is en zijn zaakjes altijd prima voor elkaar 
heeft. 
Chios: Voldoende bewondering, Lindi is daar een van die 
veel doet voor de vereniging. Michel van Enckevort 
bewonder ik ook, vanwege zijn stukjes bij de ballenvanger 
en zijn vrijwilligerswerk.

michel van enckevort
leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Westervoort 
Echtgenote: Tessa
Kinderen: Joey en Roos 
Werk: Beleggingsadviseur bij Indexus
Huisdier: Konijn, Beegel 

Welke kwaliteit is de beste van je zoon?
Chios: In het voetbal erg gedreven en daar buiten 
behulpzaam naar anderen.
Michel: Joey’s beste kwaliteit op het veld is zijn overzicht 
en zijn passing. Daarbij heeft hij een sociaal en vriendelijk 
karakter.

Stellingen:
Liever je zoon trainen als hij net begint met voetballen of 
als hij in een seniorenelftal speelt? 
Chios: Liever als ze beginnen met voetballen, omgaan met 
kinderen is zeer prettig
Michel: Je groeit daarin mee. Het speelse van de F-jes is 
leuk maar het voetbaltechnische en tactische element bij de 
D-jeugd ook.

Strijd je liever voor een kampioenschap of om 
degradatie te voorkomen?
Chios: Kampioenschap.
Michel: Uiteraard gaan we dan voor de schaal. 

Samen met de beste voetballers willen voetballen 
in de hoofdklasse of met je beste vrienden in de 
laagste klasse?
Chios:Beste elftal in de hoofdklasse. 
Michel: Ik speel nu met mijn maatjes in de 45 plus 7x7 
competitie. Prestatie en plezier gaan hier hand in hand. 

Door: lindi en Michel
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jan Dirk van der zee, directeur knvB amateur voetbal
Vlak na het bijtincident van luis Suarez in 
2012, kreeg de bond 40 meldingen binnen van 
spelers die door hun tegenstander waren 
gebeten. Een primeur in het amateurvoetbal. 
Er was nog nooit eerder sprake geweest van 
bijtende spelers.

Toen Geert Wilders zijn ‘minder minder’-uitspraak deed, 
lieten voetballertjes eenzelfde geluid horen aan 
tegenspelers van Marokkaanse komaf. In het voetbal 
kun je er gif op innemen:
Mensen apen na wat ze zien.
We zijn de maatschappij in het klein.

Toch gaan de hakken in het zand als je dit soort gedrag 
op de velden bespreekt. Ook in Zeist. Voorbeeld: de 
schwalbe van Arjen Robben in de thriller tegen Mexico, 
tijdens de achtste finale op het WK van 2014, die we 
uiteindelijk wonnen. ‘Alles is geoorloofd,’ roept het ene 
kamp, ‘zolang er maar geen rood gegeven wordt.’ 
Terwijl de andere partij beweert, dat we blij mogen zijn 
met de overwinning, maar een gele kaart achteraf niet 
onverdiend was geweest.

Ik stel me op het laatste standpunt, ook al weet ik dat 
de belangen in het topvoetbal groot zijn en emoties de 
overhand kunnen hebben. Tegelijkertijd constateer ik dat 
negatief gedrag een steeds grotere schaduw werpt over 
ons spel. Er gaat geen weekend voorbij, waarin ik niet 
word aangesproken door ouders die hun twijfel 
uitspreken of ze er verstandig aan doen hun kind te 
laten voetballen. Vrijwel iedere spelronde wordt dat 
vertrouwen op de proef gesteld. Vorige week nog zagen 
we een voetballer van een amateurclub een tegenspeler 

een doodschop geven, zonder dat er een bal in de buurt 
was.

Waar het voetbal behoefte aan heeft, is een gezamenlijk 
gevoel, een context, waarbinnen het eigen gelijk niet 
boven dat van een ander wordt gesteld. Een sfeer 
waarin trainers durven toegeven, dat ze de 
scheidsrechter in zijn of haar waarde moeten laten en 
spelers snappen dat je met schwalbes een tegenstander 
een oor aannaait. We hebben coaches nodig, die de 
teams kennis met elkaar laten maken voordat de 
wedstrijd begint en de leiding tijdens het spel met rust 
laten. Het zou een verademing zijn, wanneer het besef 
doordringt dat er in het pupillenvoetbal geen 
Champions League-wedstrijden worden gespeeld, het 
voor de kinderen veel leuker is als pa en ma hun mond 
houden.

Met de dag meer ben ik ervan overtuigd, dat we in het 
Nederlandse voetbal, net als in het rugby, toe zijn aan 
een Code of Football.

Want of je nu speelt, traint, fluit, vlagt, beheert, toekijkt, 
vadert, moedert of vrijwilliger bent:

Speel om te winnen, maar niet ten koste van alles. Win 
met waardigheid en wees vergevingsgezind als je 
verliest. Neem de wetten en de regels van het spel in 
acht. Respecteer tegenstanders, scheidsrechters en alle 
betrokkenen bij het voetbal. Verwerp vals spelen, 
racisme, geweld en drugs. Waardeer vrijwilligers net 
zoals professionals.

Geniet van het voetbal!
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Door: Michel
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de overgebleven letters  zeggen 
iets over Westervoort.

Carnaval
Gelderland
Gemeente
Gevuul
Hugen
IJsseldijk
Kermis
liemers
Maksim
Middeleeuws
Spoorbrug
Sportclub
Werenfried
Wieleman
Wyborgh

Oplossing humorfoto: Arjan Koenen

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 12 augustus 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:
Nee

De puzzel is dit keer gewonnen door:  
August van de Kraats (JO9-3)

Pupillen - Junioren - Senioren

win een 
caDeauBon

van € 10

wie is 
dit?
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nagenoeg dezelfde selectie twee jaar later tegen 
respectievelijk Egypte, Engeland en Ierland moesten 
voetballen, die helden hebben er samen met de hele 
technische staf ervoor gezorgd dat ik als jongen van 11 
gewoon in de maling ben genomen. Vanaf maart 1990 
had ik de vlaggetjes al klaarliggen, ik droeg vanaf april 
alleen nog maar oranje kleding, ik telde vanaf mei de 
dagen af om eindelijk op 12 juni om 22.45u het eerste 
feestje te kunnen gaan vieren, want zeg nou zelf, 
Nederland wint echt wel van Egypte! Het eigen belang 
van onze “toppers” stond voor het belang van het team, 
waardoor we na nog drie dramatische wedstrijden 
eerder weer in Nederland waren dan de ansichtkaarten. 

Nu 28 jaar later kom ik er pas achter dat we nooit, maar 
dan ook nooit, Wereldkampioen zouden zijn geworden 
op het WK van Italië. Als Leo Beenhakker dan tijdens 
“Andere tijden sport” ook nog eens zegt dat hij per 
ongeluk een voetbalschoen op zijn neus heeft gekregen, 
dan vraag je jezelf echt af waar we mee bezig waren. 
Als we in dat bewogen jaar Juffrouw Janine als 
technisch directeur hadden gehad en Juffrouw May als 
bondscoach, dan hadden we de “FIFA Wereldbeker” wel 
mee naar huis genomen, want als er twee mensen zijn 
die weten hoe ze met kleuters om moeten gaan……

Ik wens jullie allemaal een mooi WK en een fijne 
vakantie.

Frank

We waren benieuwd of het ging lukken. Zaterdags vroeg 
naar bed om vervolgens, serieus waar, om 08.01u 
wakker te worden gemaakt door twee hele 
zenuwachtige, maar lieve kinderen. 
Rowena deed vervolgens nog alsof ze sliep, want zo 
hoort dat. De dag begon dus fantastisch. 
In de middag nog gezellige dingen gedaan met familie 
om vervolgens de dag weer samen af te sluiten. 
Voordat ik Puck naar bed bracht zei ik: “zo Puck, nu kun 
je voor Vaderdag aan de slag” haar reactie was: “ik kijk 
wel even of ik tijd heb” 

Nadat we s ’avonds “De 12 van Oldenheim” hadden 
gekeken kwam ik tijdens het zappen langs een 
aflevering van “Andere tijden sport”. De uitzending 
stond deze keer in het teken van WK 1990 en had als 
titel : “Hoe kon het zo fout gaan” 

Ik weet nog goed dat ik als jongen van 11 jaar de hele 
buurt afliep met mijn eigen gemaakte voetbalpoule. Je 
mocht een ruststand en een eindstand doorgeven voor 
de aankomende wedstrijd van het Nederlands Elftal en 
je moest mij één gulden betalen. Uiteindelijk won Ben 
Hulshorst altijd alle prijzen, dat was natuurlijk niet voor 
niets want hij was jarenlang clubscheidsrechter geweest 
van SC Westervoort, dus hij had wel verstand van 
voetbal. Maar wat zelfs Ben niet wist is dat het achter 
de schermen bij ons Oranje, één hele grote puinhoop 
was. De helden van 1988, die o.l.v. Rinus Michels 
Europees Kampioen waren geworden en die met 

Het was zondag 13 mei, voor de kinderen de allerbelangrijkste dag van het jaar. Dit jaar was dat 
namelijk “Moederdag” Al vanaf januari hadden Mees en Puck de zelfgemaakte surprises verstopt op 
hun kamertjes. Mooi om te zien dat ze dachten dat rowena deze cadeaus nog nooit had zien liggen. 
Omdat we verwacht hadden dat ze vanwege de zenuwen om 05.30u al bij ons bed zouden staan 
hadden we afgesproken dat ze ons niet voor 08.00u wakker mochten maken. 

column



A.K. Print
Aerofil Zonwering B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans letselschade
Bureau Maatschappelijke Zorg
Koenen, nu ook op Kronenburg
Candea College
Cigo, J. van Wijnen
Coockson Brandbeveiliging
Comafin franchise B.V.
Gaba Makelaars
Garage Jelsma
Heijting Milieu
Hobbycentrum Evers

International Welness resorts 
‘Veluwse Bron’
Jansen Tractoren
KSPB Keukens
KVIK Duiven
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
S&S Woningstoffering Westervoort
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

overige  sponsors

Advieskring voor Ondernemers B.V.
Autobedrijf Bas Bloemberg
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
Van Altena Wijchen
Van Essen Banden
W. van den Hatert V.O.f.
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
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