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redactie

Het voetbalseizoen 2018-2019 is van start gegaan. Met frisse moed wordt
weer gestreden om de kampioenschappen.
In deze uitgave is de foto op de voorzijde afkomstig van de voorstel- en
activiteitendag en de middenposter van MO17-1.
De foto´s voor de voorzijde en middenposter worden vanaf nu gemaakt
door Cynthia Degen.
In deze uitgave wordt uiteraard even stilgestaan bij het plotseling
overlijden van clubicoon Wout Hermsen. Zonder Wout hadden we
waarschijnlijk nu geen Ballenvanger meer gehad. Hij heeft zich destijds
uiterst ingezet, om het clubblad te laten voortbestaan. Dat hij moge
rusten in vrede.
De redactie wenst een ieder een sportief en vooral gezond seizoen toe.
Foto: Jan Koers

Inleverdatum kopij D
 e Ballenvanger nr. 2 / 2018 - 2019:
zaterdag 15 december 2018

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 v ermelden.
Voor vragen: bel Hennie van Betuw, t elefoon
026 - 3114243.
Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort:
NL35RABO036.97.50.330
ING: NL32INGB0002405432

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.

Colofon
Sportclub Westervoort - Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7, 6931 AC Westervoort, Tel. (026) 3118876
Redactie-adres - Jan Koers Waemelslant 160, 6931 HR Westervoort, tel. (026) 3113259, ballenvanger@scwestervoort.nl

Jan Koers

Joris Boss
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Laura Matser

Anne Matser

Kelsey Limburg

Tim Koenen

Aafke Kemper

Michel van Enckevort

Walter Bouwman

scwestervoort.nl

voorwoord

Zo: de zomerstop zit er weer op en het voetbalseizoen is
begonnen. Mooi moment om even kort terug te kijken.
Naar onder andere de, ondanks de afwezigheid van Oranje, zeer succesvol
verlopen WK-toto met een opbrengst van maar liefst 528 euro voor de club.
Naar een sportief verlopen wedstrijd om de Westervoort Cup. Weliswaar nipt
verloren, maar wel met een recette van ruim 400 euro, die ten goede komt
aan de stichting DreaMS van Pascal Zweers en Patrick Gal. En dan ook nog
een geweldig geslaagde voorsteldag met naast allerlei voetbal- en andere
activiteiten ook weer de inzet van velen voor het goede DreaMS-doel.
Prachtig om te zien hoe allerlei clubmensen zich hiervoor belangeloos
inzetten.
En ook prachtig om te zien hoe onze velden erbij liggen, ondanks de
tropische zomer. Een woord van dank aan onze onderhoudsmensen is hier
zeer zeker op zijn plaats. En nu wil ik hun namen wel noemen, maar ik weet
niet of dat nog wel mag. Want dat brengt me op de sinds 25 mei 2018
geldende AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel de
privacywet. Onze secretarissen zijn met hulp van andere deskundigen bezig
om een voor Sportclub geldend reglement op te stellen, maar dat blijkt flink
tegen te vallen. Het is vooralsnog heel onduidelijk wat er allemaal geregeld
moet worden en hoe ver de privacyverordening gaat. Mag je straks als de
scheidsrechter je naar je naam vraagt bij een gele kaart een beroep doen op
de nieuwe wet en niks zeggen? Bestaat een teamfoto straks uit acht
zichtbare mensen en zes mensen met een balkje voor de ogen? Of komen er
maar acht spelers op te staan? En mogen we nog wel actiefoto’s op de site
zetten, bijvoorbeeld van een overvol strafschopgebied na een corner? Of
hebben we straks iemand nodig die na elke foto de personen aanschiet of ze
er wel op willen staan?
Het moge duidelijk zijn: ik vind dat we met z’n allen doorschieten in onze
privacywetten. We gooien tegenwoordig wel alles op Facebook, Whats App,
Instagram en weet ik al niet wat. Dààr zouden we veel respectvoller mee
moeten omgaan. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar dat in het geval
van een voetbalclub bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zouden kunnen
worden gesteld bij overtredingen, vind ik zeer dubieus en het bevordert niet
de wil om te besturen.
Groet, de voorzitter (mijn naam hou ik voor me)

scwestervoort.nl
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Voorsteldag

Voorsteldag Sportclub Westervoort
Op zondag 26 augustus was het weer zover: de tweede editie van de voorsteldag bij onze mooie
club. Deze dag stond in het teken van elkaar leren kennen, maar bovenal ging de aandacht uit naar
Stichting DreaMS, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar MS bij kinderen.
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Voorsteldag

De dag werd gestart met een onderling toernooi voor de
senioren en de JO-19, waarbij alle spelers werden
onderverdeeld in verschillende teams. Dit bood iedereen de
mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.
Na een sportief en leuk toernooi was het de beurt aan de
jeugdleden. Door middel van een sponsorloop werd er geld
ingezameld voor Stichting DreaMS.
Romy Gal (15), een jeugdspeelster van Westervoort, heeft
kinder-MS en haar vader Patrick Gal heeft samen met
Pascal Zweers de stichting opgericht. De opkomst en het
enthousiasme waren groot!
Aansluitend op de sponsorloop hield de behandelend arts
van Romy, dokter Wong, een presentatie over kinder-MS en
het onderzoek hiernaar. Deze presentatie, evenals de gehele
dag, was druk bezocht. Aan het einde van de presentatie
kreeg DreaMS een cheque van €500,- uitgereikt namens de
club en de jeugdleden van de sponsorloop.
Vervolgens was het tijd voor het voorstellen van alle leden
aan elkaar, zowel spelende leden als bestuursleden,
commissieleden en andere vrijwilligersleden. Alle leden
werden onder applaus van zowel dames als heren 1
voorgesteld door Arthur Boone, ex wethouder van
Westervoort.
Tot slot volgde de prijsuitreiking van het onderling toernooi,
gewonnen door Vitesse. Onder het genot van een heerlijk
zonnetje, een paar goudgele rakkers én een optreden van
Arjan, werd de dag in stijl afgesloten.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van deze geslaagde dag: bedankt!
Mochten jullie naar aanleiding van dit stukje tekst meer
willen weten over de stichting DreaMS of toch nog een
steentje bij willen dragen, kijk dan even op hun website.
Door: Anne en Aafke

scwestervoort.nl
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Babycorner

clubhuiscommissie

Tess Bischoff

Op dinsdag 31 juli 2018 is onze mooie
dochter Tess Bischoff geboren.
Tess is de dochter van mama Malon
van den Berg (vrouwen 1)
en papa Boy Bischoff (5e elftal).

Noa Timmers
Noa is geboren op 27 juli 2018.
De trotse ouders zijn Roland en Shirley
Timmers.
Roland voetbalt in zondag 7.

Bericht van de
 clubhuiscommissie
Zoals iedereen weet, is ons clubhuis minimaal
6 dagen per week open voor iedereen die graag
van een heerlijk kopje koffie of een andere
versnapering wil genieten. Om alles in goede
banen te leiden, wil de clubhuiscommissie een
aantal zaken aanstippen:
•	Gebruik van het clubhuis.
Voor het gebruiken van het clubhuis voor activiteiten als
teamBBQ’s, vergaderingen, kampioensfeesten e.d. kun je
ons clubhuis reserveren via ons commissie email-adres
(clubhuis@scwestervoort.nl) of via Hans Thijssen
(06-52801190)/ Hugo Overgoor (06-57643747).
Jeugdactiviteiten dienen vóór het pupillenweekend
aangevraagd en uitgevoerd te worden. Dit in verband met
schoonmaakwerkzaamheden van de keuken/bar.
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webshop
bestel zelf je
sportkleding

• Bardienst draaien.
Zorg dat je de bar netjes achterlaat voor de volgende
dag, check bij het sluiten ook de deur van de rookruimte.
Als je geen bardienst hebt, dan liever niet achter de bar
komen. Dit vindt niet iedereen fijn, omdat niet iedereen
elkaar kent.
Kan jij of je team niet draaien? Dan ben je (of je team)
zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.
Tot slot, in verband met de wetgeving is het niet
toegestaan dat er kinderen achter de bar staan.
• Pinnen, ja graag!
Wij zijn heel blij met ons pinsysteem, dus vragen wij
jullie hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.
•	Limonade voor de jeugd.
Voor de kinderen staat er na de training een lekker
bekertje ranja klaar in het clubhuis.
• Vuile voetbalschoenen.
Het slechte weer komt er weer aan, let erop dat je niet
met je vieze voetbalschoenen het clubhuis binnen gaat.
•	Rommel opruimen!
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zowel
binnen als buiten onze eigen rommel en glazen
opruimen. Voor iedereen een kleine moeite, voor
diegene achter de bar een groot plezier.

Het clubhuis is voor en van
ons allemaal, laten we het
samen zo gezellig en leuk
mogelijk maken!
scwestervoort.nl

scwestervoort.nl/basn/webshop
Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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Blikvanger

Hennie van Betuw
Mijn wiegje stond jaren geleden in Arnhem.
Sinds een aantal jaren zijn onze kinderen
uitgevlogen en runnen een eigen huishouden
met hun gezin in Ulft en Giesbeek.
Zelf heb ik in het verleden bij vv Eendracht in
Arnhem gevoetbald.
Vanaf de pupillen tot rond mijn 25e speelde ik in de aanval
en op het middenveld, aan mij is niet echt een talent
verloren gegaan.
Onze zoon Martijn is op zijn 5e bij sportclub gaan
voetballen, en ben ik een aantal jaren leider geweest van
zijn team. Nadat Martijn bij de senioren is gaan voetballen,
was ik minder betrokken bij sportclub.
Een aantal jaren geleden ben ik door mijn vrije tijd weer
meer bij sportclub betrokken. In het begin een tijdje bij de
VUT-ploeg op de woensdag, maar omdat ik de
woensdagochtend met een groep bij WTC op de racefiets
zit, komt het er niet meer van. Ik heb wel geholpen met het
zonnepanelen project en was daarbij de vaste assistent van
Jan Ubing (voorzitter Club van 100).

Sportclub is een warme,
gezellige en goed
georganiseerde voetbalclub
10 / DE ballenvanger
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Blikvanger

Sinds een aantal jaren verzorg ik de contributieadministratie,
en sinds dit jaar doen Ronald Schoonbeek en ik de
volledige leden- en contributieadministratie.
De blijk van waardering voor de vrijwilligers vanuit
Sportclub blijkt o.a. uit de activiteiten die voor hen worden
georganiseerd.
De leukste herinneringen zijn de pupillenweekenden van
toen, met de tientallen puptentjes op het trainingsveld en
natuurlijk het nachtzoentje van Tinie voor de kids.
Sportclub is een warme, gezellige en goed georganiseerde
voetbalclub binnen Westervoort, met een geheel eigen
gezicht.
Om onze vereniging goed te laten draaien voor nu en in de
toekomst is het belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn
en blijven komen. Daarvoor moeten ouders zich realiseren
dat er niet altijd een beroep kan worden gedaan op telkens
dezelfde personen. Als ieder zijn/haar steentje bijdraagt, is
dit dan ook niet nodig. Als vrijwilliger ben je meer
betrokken bij sportclub, je krijgt er veel plezier, waardering
en gezelligheid voor terug.
In het zonnetje, Marc de Lange. Hij doet zo veel voor
sportclub maar in het bijzonder voor de jeugdafdeling, de
toekomst van sportclub uiteindelijk. Het blijft een moeilijk
item, daarvoor komen zoveel mensen in aanmerking,
moeilijke keus dus!!!
Afsluiting:
Een club als sportclub met een goede organisatie, groot
aantal (jeugd)leden en een tip- top accommodatie is het
aan zijn stand verplicht om een degelijke derdeklasser te
zijn.
Dus heren maar ook dames, succes het komend seizoen.
Door: Hennie en Joris

scwestervoort.nl
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Van de jeugdcommissie

Twee minuutjes voor je club
Als ik je nu op de man / vrouw af zou vragen of
je 2 minuutjes per dag iets voor je club zou
willen doen, zou je dat dan weigeren? Natuurlijk
niet, want wat zijn nu 2 minuutjes per dag?
• Een keer minder op Facebook kijken,
• Drie appjes minder versturen,
• Iets korter douchen,
• Twee minuutjes eerder opstaan,
• Je telefoongesprekje iets korter laten duren,
• Het blokje met de hond inkorten,
• …………………
Twee minuutjes per dag is dus helemaal niet zo veel. Maar
voor Sportclub Westervoort is dit een wereld van verschil.
Twee minuutjes per dag is een kwartiertje per week en een
uur in de maand. Wanneer jij je 12 uur per jaar inzet
zouden we geen vrijwilligers tekort komen. Kunnen we
blijven doen voor al die voetballers wat we al jaren deden.
En meer, we kunnen dan ook eens een stapje vooruit
zetten. We hebben vrijwilligers nodig voor onder andere:
•	Het clubhuis: je wordt onder begeleiding van een ervaren
kracht 2 of 3 keer per jaar ingezet op een
zaterdagochtend- of middag of op een doordeweekse
avond.
•	De zaterdagcommissie: je draait 3 tot 4 keer per jaar een
zaterdagdienst in de commissiekamer. Je ontvangt de
gasten en de scheidsrechters, zorgt dat het
wedstrijdschema gehandhaafd blijft en waakt over de
thee en limonade in de pauzes van de wedstrijd.
•	De toernooicommissie: gedurende het jaar vergader je
een paar keer en organiseer je samen met je collega’s
een leuk voetbaltoernooi (voor de meiden, het
familietoernooi).
•	“Projecten”; ieder jaar zijn er bij Sportclub Westervoort
wel wat projecten waar we de inzet van vrijwilligers
kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie
van de kraam tijdens “Westervoort in Beweging”, de
voorsteldag, een thema-avond in het clubhuis, het
schoonhouden van de omgeving in het kader van
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“Nederland schoon” waar wij als club met de gemeente
Westervoort een bijdrage aan leveren.
•	De communicatiecommissie: voor de website, Facebook
en de Ballenvanger zoekt Sportclub Westervoort
schrijftalenten. Ben je handig met het woord en schrijf je
makkelijk een stukje: dan ligt hier een taak voor jou!
Naast deze “mini-taakjes” is er ook nog steeds behoefte
aan scheidsrechters en leden voor de jeugdcommissie.
Geef je daarom op als vrijwilliger! Meld je bij de
jeugdcommissie@scwestervoort.nl of bij
clubhuis@scwestervoort.nl.
Heb je vragen? Bel dan met Marc de Lange via
nummer 06 20016080.

scwestervoort.nl

Van de jeugdcommissie

Samenwerken: zo kom je er dus uit!
Ieder jaar is het voor iedere vereniging in
Nederland weer een hele toer om vrijwilligers te
krijgen die kinderen training en leiding willen
geven tijdens het beoefenen van hun favoriete
sport. Bij Sportclub Westervoort zijn we hierop
geen uitzondering.
Ook nu was het aan het begin van het seizoen weer een
gepuzzel. Bij de JO8-1 en JO8-2 hebben we daar tot op het
laatste moment aan moeten sleutelen. Jos van Hoof,
coördinator van de pupillen, heeft zich tot het uiterste
ingespannen om weer geschikte trainers en leiders te
vinden voor deze groep. En het resultaat mag er wezen! Dit
jaar is er een ware trainerspoule ontstaan, waarbij Sabine
Teunissen, Ursula Goulders, Janhein Wisse, Jeroen Wanders,
Tim van Essen, Rudy Bouwman en Leo Goulders de
handschoen hebben opgepakt om deze groep gezamenlijk
te gaan trainen. Aangevuld met Luca Gal, die als junior zijn
maatschappelijke stage van school bij Sportclub invult, zijn
de twee teams goed voorzien van een uitgebreide staf. En
omdat we nu een goede bezetting hebben, kan er in een
rooster gewerkt worden, waardoor de taakverdeling en het
aantal uren prima verdeeld worden.

Jos van Hoof heeft er wel wat kopzorgen over gehad. “Na
de Champions League gaan de pupillen in de leeftijd van 7
jaar over naar de JO8. We hebben als vereniging meteen
gekeken of er ouders waren die de training wilden gaan
geven, maar het heeft uiteindelijk tot na de vakantie
geduurd alvorens we een oplossing hadden. Het is goed je
te realiseren dat wij als vereniging toch afhankelijk zijn van
de inzet van ouders. Na een avond met de ouders van de
JO8-1 kregen we daar extra handjes om de vader die zich al
had aangemeld te gaan ondersteunen. Helemaal super
natuurlijk! En dat Luca Gal zijn stage bij het elftal van
Ursula en Leo Goulders van de JO8-2 gaat invullen is
natuurlijk helemaal mooi. De kids in die leeftijd kijken altijd
op tegen een junior! En we bedenken ons vaak te weinig
dat een kind in de leeftijd van 7 zijn eerste trainers
natuurlijk altijd blijft herinneren.”

Sportclub Westervoort is enorm gelukkig met de invulling van deze
elftallen. Zeker in het kader van de actie “2 minuutjes voor je club”
is dit een mooi voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken.
scwestervoort.nl
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Team in het voetlicht

MO15-1 stoomt door
naar de hoofdklasse!
Mag ik u even voorstellen: de naam is Janssen,
Theo Janssen! Nee, niet die van Vitesse/Twente/
Ajax maar de succestrainer van ons eigen mooie
clubje en wel van “The Rising Star” Meiden
Onder 15-1.
Je kent ze wel, van die Amerikaanse high school films waarin
een kansloos sportteam met totaal verschillende persoontjes
wordt omgeturnd tot een hecht collectief dat aan het eind
van de film het onmogelijke presteert… kampioen worden!
Welnu, het script van de huidige MO15 is precies zo’n film
met daarin een absolute glansrol voor Theo Janssen. Een
man die absoluut niet in de spotlights wil. Jammer dan Theo,
met zo’n trackrecord is er geen ontkomen meer aan:
•	3 jaar geleden gestart met een team waarin sommige
meiden nog nooit hadden gevoetbald, niet wisten wat
“rechtsback” betekent en de buitenspelregel nog moest
worden uitgelegd.
•	Eerste seizoen 6e in de 2e klasse was al super knap. Het
tweede seizoen net geen kampioen (op doelsaldo 2e) was
vooraf volstrekt ondenkbaar.
•	In het 2e jaar werd het dik verdiende kampioenschap
vervolgens toch afgedwongen en daarmee promotie naar
de eerste klas. Geweldige prestatie!
•	Het afgelopen jaar een topklassering in de eerste klasse en
de eerste plaats behaald in een hoog aangeschreven
toernooi in Venray met allemaal gerenommeerde
1e klassers en hoofdklassers.
•	Nu dus actief in de hoofdklasse en volgens Theo zelf “zijn
ze nog lang niet klaar en is er nog heel veel winst en
vooruitgang te behalen.”
De ambitie, de professionaliteit, het fanatisme en de
gretigheid straalt er vanaf. Het succes komt niet uit de lucht
vallen. Wat voor Theo vanzelfsprekend is, blijkt dit in de
praktijk bij een gemiddelde amateurvereniging zeer zeker
niet het geval.
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Aantal voorbeeldjes ter illustratie:
“Een speler-volgsysteem met individuele beoordelingen om
op basis van data de voortgang te monitoren, toch handig
zo’n achtergrond als ICT’er.”
“Expertise vanuit andere sporten gebruiken. Denk
bijvoorbeeld aan een sprintcoach uit de honkspalsport
(Guido Hupje, vader van Cameron) inzetten om de snelheid
en looptechniek van de meiden te verbeteren.”
“Doortrainen in de winter om fysiek en mentaal te sterken
in aanloop naar de belangrijke 2e seizoenshelft.”
“Vragen om feedback en keiharde kritiek uit de groep om
vanuit zelfreflectie beter te worden.”
“Leg de lat hoog, zoek uitdaging en verleg je grenzen.
Hiervan word je uiteindelijk alleen maar beter!”
Als we Theo vragen naar de sleutel van het succes dan
haalt hij vanuit bescheidenheid vooral zijn voormalige
leermeesters aan. Hij noemt namen als Joop Doornebosch,
Hans van Elden, Martin Laamers en zijn grote voorbeeld
Peter Hyballa.
Ook de interne samenwerking is volgens Theo cruciaal. Zo
krijgen o.a. Pascal Zweers en Erwin Hoogveld een dikke
pluim maar ook de soepele samenwerking met de andere
meidentrainers wordt benadrukt. “Uitlenen van spelers is
nooit een issue maar een pure vanzelfsprekendheid.”
Het opnemen van een 3-tal meiden van AVW vorig jaar.

‘Leg de lat hoog, zoek uitdaging en
verleg je grenzen. Hiervan word je
uiteindelijk alleen maar beter!’
scwestervoort.nl

Team in het voetlicht
Last but not least is de uitstekende samenwerking met
geweldige leiders als Gert Jan Dijkstra, Wendy Janssen en
Danielle de Jong. Ook het feit dat Edwin Grob dit jaar is
aangehaakt in de trainersstaf is een absolute verrijking voor
het team.
Allemaal erg belangrijk maar het belangrijkste zijn volgens
Theo toch echt de meiden zelf. Hij komt daarbij
superlatieven te kort. “Het is een leuke, hechte, gedreven,
enthousiaste, vrolijke, leergierige en talentvolle groep
meiden bij elkaar!“ “En ja, misschien gaan we dit jaar in de
hoofdklasse volledig onderuit maar dan zijn we toch weer
een unieke en leerzame ervaring rijker.”
Eén ding is volstrekt helder…als we over een jaar of 5 aan
een aantal dames uit SC Westervoort 1 vragen waar hun
succes aan te danken is dan luidt het antwoord
ongetwijfeld “The(special)O(ne)!!!”

Vanuit sportclub nog een woord van dank aan Wendy (en
Anouk) Janssen die deze succestrainer (en gewaardeerd
familielid) 3 jaar geleden hebben weten binnen te
hengelen.
En tot slot nog een persoonlijke note voor Theo zelf. Theo,
excuus dat dit toch een glansrijk artikel over jou is
geworden waar het vooraf de afspraak was om vooral het
team te belichten. Het spijt me, we zullen het nooit meer
doen maar het is simpelweg dik verdiende aandacht.
En oh ja, nog één ding, je woont sinds kort ook in
Westervoort. Welkom in ons mooie dorp en weet dat we je
hier bij Sportclub in ieder geval ontzettend koesteren en
nooit meer laten gaan!
Door: Michel

dreamteam MO15-1

Met van links naar rechts:
Achterste rij: Isa Werner, Anouk Janssen, Vera Grob, Lieke Noordijk, Pamela van Mierle, Malon Rougoor
Middelste rij: Theo Janssen(trainer), Wendy Janssen (leidster), Melissa Degen, Mickey Bosscher, Cameron Hupje, Fleur
Reijers, Myra Kip, Ruth Pennekamp, Daniëlle de Jong (leidster), Edwin Grob(trainer)
Voorste rij: Tessa Raaijmakers, Ariane de Jong, Nova Buijtenhuijs, Feline Mes , Danique Jansen

scwestervoort.nl
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VOORWOORD

Op een grijze zaterdagmiddag, terwijl op de
achtergrond het fluitje van Theo Messing
weerklinkt, typ ik deze column. Nog wennend
aan het missen van de rode parel aan de hemel
denk ik terug aan afgelopen zomer.
Deze zomer heeft BASN zich volop ingespannen om alle
teams van Sc Westervoort te voorzien van nieuwe tenues.
Een grote opgave, maar deze is weer geslaagd. Volgend
seizoen loopt iedereen er weer fris en fruitig bij. Een paar
Kelderklassers uitgesloten, maar dit ligt niet aan de gelikte
kleding. Met ingang van dit seizoen is naast de levering van
de kleding nu ook de bedrukking in handen van Intersport
Luising te Zevenaar. De afgelopen jaren werd dit verzorgd
door Erren Protectie.
BASN is op het gebied van sponsoring deze zomer actief
blijven zoeken naar versterkingen en die zijn ook gevonden.
Restaurant Nieuwe Tijd heeft zich verbonden aan BASN. Dat
zal een bord krijgen boven in de ballenvanger op het
hoofdveld. Bij restaurant Nieuwe Tijd kunt u grenzeloos
genieten van gerechten over de hele wereld. Ook goed
nieuws voor de JO11-1. Janfleur Bloemenhandel met zaken
in Presikhaaf en Schuytgraaf sponsort het team met
Hoodies. “Wat is nu een Hoodie?” hoor ik u denken. Kijk
gerust even in onze webshop. Daar kunt u dit prachtige
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kledingstuk vinden. Als laatste zijn Feestcentrale.nl, Café de
Schoof, MVDS Geveltechniek en ZoMa Opleidingen B.V.
bordsponsoren geworden. ZoMa is naast bordsponsor ook
BASN-lid geworden.
Naast het binden van nieuwe sponsoren is er in het bestuur
van BASN ook wat veranderd. Met ingang van dit seizoen is
Bennie Heijmen toegetreden als bestuurslid. Bennie komt
over vanuit het hoofdbestuur van Sc Westervoort. Bennie,
welkom en veel succes! Met het binnenhalen van zo’n
naam als Bennie kan het bijna niet anders dan dat er ook
iemand moet vertrekken uit het bestuur en dat is
ondergetekende. Vijf jaar lang heb ik me met plezier ingezet
voor BASN, maar nu is het tijd voor anderen. Mijn
portefeuille, waar onder andere het uitgeven van het
jeugdbudget in zat, zal worden overgenomen door Niek
Koenders. Ik heb vernomen dat hij erg zuinig is, maar dat
zal de tijd uitwijzen.
Terwijl uit het grijze wolkendek wat zonnestralen de aarde
bereiken en Ronald Schoonbeek richting de club fietst,
wens ik jullie namens BASN een sportief en succesvol
seizoen toe en zien we BASN leden graag op de netwerk
activiteit. Zet ‘m vast in de agenda:
vrijdag 2 november 2018
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netwerkactiviteit

Jaarlijkse ledenvergadering en
netwerkactiviteit
Op vrijdag 2 november organiseert het BASN-bestuur haar jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 17.30 uur.
Aansluitend volgt om 20 uur de netwerkactiviteit voor de leden van BASN. Deze activiteit is tevens te
bezoeken door alle leden van sportclub.
Het betreft een sportcafé met een forum bestaande uit niemand minder dan prominent sportjournalist
Mart Smeets, hoofdtrainer Harold Dengerink en hoofd jeugdopleidingen Robert Grauwde. Michel van
Enckevort is de gespreksleider. Zie bijgaande poster.

Advertentie

scwestervoort.nl
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rubriek

JO17-1

Bovenste rij (vlnr): Ronnie Vink, Sjeng Laarakker, Bas Berendsen, Ravi Laigsingh, Jari Huuskes, Jenson van Hest, Tom de Jong, Thimo
Janssen, Matthijs Hovestad
Onderste rij: Mart Smidt, Julian Mes, Chris de Gelder, Joost de Gelder, Lars Grob, Finn Brands, Kane Wonnink, Ji van Doesburg
Op de voorgrond: sponsor Wilfred Verpoort van SLR Bouw en Onderhoud
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Het bedrijf:
PontMeyer Arnhem is een groothandel in hout,
plaatmaterialen en bouwmaterialen en levert
aan de professionele markt. Marco Hensen is
vestigingsmanager van PontMeyer Arnhem en
het bedrijf is gevestigd aan de Orteliusstraat nr.
2 op industrieterrein “Het Broek”.

Werkzaamheden
Marco: “PontMeyer levert aan de professionele verwerker,
dat zijn onder andere aannemersbedrijven, bouwbedrijven,
klusbedrijven, stukadoors, dakdekkers en interieurbouwers,
oftewel aan iedereen die professioneel bouwt of verbouwt.
Dat is onze core business, daarnaast verkopen we ook aan
particulieren.
Ons huidige nieuwe pand is een modern drive-in
afhaalcentrum met een oppervlakte van
3500 m2, dat bestaat uit 3 grote hallen met hout,
plaatmateriaal en diverse bouwmaterialen. Hout en
plaatmateriaal kunnen we in onze machinale afdeling ter
plaatse op maat zagen. Naast het afhaalcentrum beschikt
PontMeyer over een bouwwinkel met een ruim technisch
assortiment, zoals verf, gereedschappen, hang- en sluitwerk
, bevestigingsmateriaal en bouwstoffen.
Onze klant kan met zijn auto of bus ons afhaalcentrum
inrijden en altijd droog de benodigde materialen inladen.
Daarbij beschikken we over een commerciële
verkoopafdeling met 5 verkopers op de binnendienst en 2
accountmanagers op de buitendienst. De belangrijkste
werkzaamheden van ons commerciële team bestaat uit het
binnenhalen van bouwprojecten, relatiebeheer en technisch
advies. PontMeyer levert hout, plaatmaterialen en
bouwmaterialen door heel Nederland op de bouwplaats
vanuit 4 distributie centra. In het werkgebied van
PontMeyer Arnhem wordt dit vanuit het DC in Deventer
gedaan voor met name de 6 vestigingen in Gelderland. Wij
leveren door heel Nederland maar ons eigen
verzorgingsgebied concentreert zich met name in het
gebied tussen Amersfoort, Zwolle, Winterswijk en
Nijmegen”.
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“Werken bij
PontMeyer is net als
voetbal een
teamaangelegenheid“
scwestervoort.nl

Sponsorinterview PontMeyer Arnhem

Organisatie
Marco: “Het hoofdkantoor zit in Zaandam met 2
importdivisies (vurenhout en plaatmaterialen), onze
hardhoutimport zit in Bunnik en onder het moederbedrijf
(een NV genaamd TABS Holland N.V.) hangen 50 BV´s
onder de naam PontMeyer en 50 onder de naam Jongeneel.
In onze cluster Oost zijn 6 vestigingen gevestigd (Arnhem,
Nijmegen, Doetinchem, Winterswijk, Deventer en Raalte).
Arnhem behoort qua omzet en resultaat tot de top 5 van
Nederland”.
Historie
Marco: ”De basis voor het huidige PontMeyer werd gelegd
in 1844, toen ondernemer William Pont `Houthandel
William Pont` in Zaandam oprichtte. In de negentiende
eeuw ontwikkelde het bedrijf zich al snel tot de grootste
houthandel van het land, met zelfs een eigen rederij. Daar
hout destijds hoofdzakelijk per schip vervoerd werd, werden
houthandels meestal aan het water gevestigd. In de jaren
´80 is er een fusie ontstaan tussen William Pont en Meyer
International, waaruit in 1990 de naam PontMeyer is
ontstaan.
Aanvankelijk bestond PontMeyer Arnhem uit 2 vestigingen,
een houthandel en een tegel-, keukens- en
sanitairgroothandel, waarvan er 15 vestigingen in
Nederland bestonden.
Die zijn ongeveer 15 jaar geleden afgestoten, zodat
PontMeyer verderging als 1 vestiging in Arnhem. In
afgelopen 25 jaar zijn we dan ook van traditionele
houthandel ontwikkeld tot een totaalleverancier voor de
bouw.
Het oude pand van PontMeyer Arnhem aan de Pieter
Calandweg voldeed 10 jaar geleden niet meer en toen zijn
we verhuisd naar het huidige pand aan de Orteliusstraat,
naast de Gamma”.

Hoe is Marco in deze branche terechtgekomen?
Omgaan met hout heeft hij altijd mooi gevonden. Als kleine
jongen vond hij het werken met hout al prachtig. In de
kelder van zijn opa vol met hout en gereedschap was Marco
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altijd te vinden wanneer hij met zijn ouders op bezoek
ging.
Marco: “Hier heb ik de liefde voor het hout wel ontdekt.
Na mijn opleiding en diensttijd bij de Cavalerie ben ik
meteen bij PontMeyer begonnen. Ik werk hier nu 27 jaar,
waarvan 20 jaar in de vestiging Arnhem”.

Acquisitie en klantenkring
Marco: “Er wordt volop aan acquisitie gedaan. Nieuwe
klanten zijn belangrijk. Onze core business is ons vaste
klantenbestand en deze relaties zijn dan ook de kurk
waar we op drijven, daar wordt de dagelijkse handel mee
gedaan. Ons team van verkopers in de binnen- en
buitendienst bezoekt klanten, projecten en onderhouden
bestaande relaties.
We hebben dagelijks veel contact met onze vaste
klanten, met wie we mooie bouw- en verbouwprojecten
doen. We gaan voor partnership met onze klant
opgebouwd door een jarenlange relatie”.
Crisis:
Marco: “De bouw, dus ook Pontmeyer, heeft veel last
gehad van de crisisjaren. Echter hebben we op tijd
kunnen schakelen. We hebben ons concept verder
kunnen ontwikkelen, investeringen kunnen doen en geen
vestigingen hoeven sluiten.
Hoe worden nieuwe klanten benaderd?
Onze accountmanagers bewerken actief de markt daarbij
hebben we een afdeling e-commerce die zich actief inzet
om online nieuwe klanten binnen te halen voor de
vestigingen. PontMeyer beschikt over een goede
webshop www.pontmeyer.nl en de locatie in Arnhem
heeft een goed bereikbare en zichtbare ligging”.
Relatie met sportclub
Marco komt oorspronkelijk uit Arnhem en heeft zijn
gehele jeugd tot en met het eerste elftal bij DVOV in Velp
gevoetbald. Daar heeft hij 10 jaar in het eerste elftal
gevoetbald tot aan zijn 27e.
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Op zijn 24e is Marco met zijn vrouw Margot in
Westervoort komen wonen en heeft nog een paar jaar in
Velp gevoetbald. Toen de kinderen kwamen, is hij gestopt
met voetballen in het eerste elftal.
Zoon Julian is op zijn vierde bij sportclub gaan voetballen
in teams voor 4- en 5-jarigen. Sportclub zocht voor deze
allerkleinste voetballertjes trainers en zo is hij erin gerold.
Samen met een aantal andere vaders gaf hij de kinderen
training. Julian heeft het tot het eerste elftal geschopt,
maar is overgegaan naar zaterdag 3, zijn vriendenteam.
Hij is met een sportopleiding begonnen aan het HAN in
Nijmegen, maar mist volgens Marco wel het trainen en
spelen op een hoger niveau.
Ook het zelf voetballen begon weer te kriebelen en zo is
Marco terechtgekomen in het huidige elftal van Harry
Wanders (het 5e), waarin hij nog ca. 14 seizoenen heeft
gevoetbald, samen met o.a. Geurt van der Mey, Geert
Kersten en Harry Wanders. Vijf jaar geleden heeft hij i.v.m.
een blessure noodgedwongen moeten stoppen met
voetballen.
Van het één komt het ander en zo is Marco
achtereenvolgens beland in het jeugdbestuur als
jeugdvoorzitter, heeft PontMeyer als sponsor
binnengebracht, heeft daarna plaats genomen in de TC
(Technische Commissie). Hij is al met al zo´n 19 jaar actief
voor sportclub. In de TC ligt zijn focus nu met name op het
eerste herenelftal.
Ook dochter Jade is vanaf haar 5e bij sportclub gaan
voetballen. Zijn kinderen zijn echte voetbaltalenten
(geërfd van vader?). Zij heeft ook 3 seizoenen in de
topklasse gevoetbald bij DTS´35 in Ede, maar is nu na
16 jaar voetbal gestopt met wedstrijden spelen. Ze wil

Marco: ´In de
kelder van mijn
opa heb ik de
liefde voor hout
ontdekt´
scwestervoort.nl
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zich nu op haar studie richten en heeft behoefte aan
meer vrije tijd. Ze traint nog wel mee maar speelt geen
wedstrijden meer.
Ze zal zich wellicht in de toekomst weer bij het
damesvoetbal van sportclub voegen, maar daar is het nu
nog te vroeg voor, denkt Marco.

webshop
bestel zelf je
sportkleding

Waarom is PontMeyer sponsor van sportclub Westervoort
geworden?
Marco: “In de eerste plaats omdat ik sportclubman ben
en daarnaast het leuk vind, dat ik de mogelijkheid heb
om onze mooie club te kunnen sponsoren. Daarbij
verkopen we (bouw)materialen die de club kan gebruiken
bij het onderhoud van onze mooie accommodatie
(kleedkamers, clubhuis, velden enz.)”.
Tot slot:
Marco ziet in zijn dagelijkse werk met zijn team bij
PontMeyer een duidelijke link naar het voetbal. Een
bedrijf leiden is vergelijkbaar met voetballen in een elftal.
Marco: “Ik gebruik voetbal eigenlijk elke dag in veel van
mijn gesprekken als het gaat om coachen van mijn team,
bespreken van uitdagingen, hoe we bepaalde projecten
kunnen binnenhalen en hoe we een probleem van een
klant oplossen. Ik vergelijk in veel wat ik doe voetbal
daarbij. In een voetbalteam heb je diverse types spelers
en er is een goede coach nodig. In het bedrijfsleven is dat
niet anders. Ik houd mijn team al heel veel jaren bij
elkaar, daarbij proberen we elke dag een goede
teamprestatie neer te zetten en dat maakt het bedrijf
succesvol.
In mijn team heeft iedereen zijn eigen rol net als de
spelers op het voetbalveld, de accountmanagers op de
bouw, de mannen in de loods, de medewerkers in de
winkel en de verkopers aan de telefoon, samen zorgen
we ervoor dat onze klant samen met ons als team mooie
projecten realiseert oftewel de wedstrijd wint!

scwestervoort.nl/basn/webshop
Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Door: Jan Koers
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column

‘Niemand weet’...
Zo heet het achtste nummer van de uit 2004 stammende CD ‘Muzikanten dansen niet’ van
Nederlandstalige rockgroep De Dijk. Beetje soulachtig, beetje bluesy lied, met opzwepend blaaswerk.
En een honkie tonkie piano. Ik rijd ermee in mijn auto rond en luister er regelmatig naar. Ik ben fan en
hoor er een mooie titel voor mijn column in.
Marco Borsato heeft ook ooit eens een nummer met deze titel gezongen, maar die is… zeg maar… niet
mijn ding. (Jaja, Johnny Lion ook. Maar geen levend lid, dat Johnny Lion nog kent. Laat staan weet, dat
hij ooit een liedje dat ‘Niemand weet’ heet, op de plaat heeft gezet.)

D

it is niet Huub van der Lubbe.
De persoon centraal op deze foto, wordt natuurlijk
door iedereen herkend. Hoewel…? Stel je komt
uit Appingedam en je hebt op zaterdagmiddag je
inmiddels ex-schoonzus helpen verhuizen van een riante
woning aan de Rosmolen naar een maisonnette aan de
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Halve Morgen (Met Geen Lift!!). Vanwege de kinderen, kan
ze niet weg uit Westervoort. En terwijl zij om 6 uur nog
even koffie zet, als dank voor je gedane arbeid (geen
alcohol want je moet straks weer helemaal terug rijden)
richt je, hangend op de nieuwe Klippan-tweezitter, nog even
de salontafel gezellig in. Onder de glasplaat rangschik je de
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WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!
lectuur en je oog valt op De Ballenvanger, het clubblad
van de voetbalclub waar Sterre, de oudste dochter, lid
van is. Amber rijdt nog paard. En omdat de koffie nog
even op zich laat wachten (In welke doos zitten de
cupjes…?), blader je er even doorheen en houd je
toevallig stil op deze pagina. Dán weet je vermoedelijk
niet wie dit is. Dat het Huub van der Lubbe niet is, weet
je dan weer wel. En ook dat het Johnny Lion niet is,
maar…. Afijn, ik dwaal af, geloof ik.
De voorzitter weet het ook niet en wrijft eens
nadenkend over zijn kin. Tsjah….
De foto is genomen voor de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een ramp
voor verenigingen, maar Indi van Lingen fotografeert er
hier nog lustig op los. (Dit mag nog wel toch? Het is niet
haar echte naam!)
Iedereen weet inmiddels ook wel welke teksten er
achter dit doek schuil gaan. Behalve de Groningse
verhuizer dan. De bal rolt al weer een paar weken en
het grote, mooie blauwe doek verhult voor mij
symbolisch het komend voetbalseizoen. Wat staat er
allemaal te gebeuren? Wat gaat 2018-2019 ons
brengen? Dat weet niemand.
Haalt de trainer van JO19-2 de Kerst? Wie wordt
topscorer van MO19-1 of Vrijwilliger van het Jaar? Gaat
de contributie omhoog? Of de bierprijs? Breekt de
jeugdspeler door? Of zijn been? Wordt Westervoort 1
weer eens kampioen….?
Voor informatie kijk op

‘Was dat maar waar’, nummer negen van de CD
‘Zevende Hemel’ uit 2000.

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met

contact@basnwestervoort.nl
Rob

scwestervoort.nl

DE ballenvanger / 27

In memoriam

WOUT HERMSEN OVERLEDEN
Op 6 augustus is tot onze grote schrik en verdriet Wout Hermsen
plotseling overleden.
Wout was iemand die al jaren intensief bij Sportclub betrokken was.
Wout voetbalde al vanaf jongs af tot aan het veteranenteam bij Sportclub. Hij schopte het in het
seizoen 98-99 tot recreant van het jaar en toen de veteranen stopten met competitie spelen,
speelde hij tot 2015 in het zaterdagteam samen met zijn zoons Jeroen en Stefan. Wel bleef hij de
aanjager van het veteranenteam dat dus weliswaar geen competitie meer speelde, maar nog wel
elke week trainde. Hij zorgde voor de ballen, de hesjes en de partij-indeling. Hij stuurde mails of er
wel of geen trainen was. In de week voor zijn overlijden kregen we nog een mail van hem dat we
weer konden douchen in de kleedkamers, maar dat het clubhuis nog gesloten was. Hij
organiseerde elk jaar de nieuwjaarsborrel. En hij was degene, en dat is binnen dat veteranenteam
heel belangrijk, die de drankjes opschreef voor iedereen na afloop in het clubhuis. Al die
activiteiten leverden elke week weer veel commentaar op, maar hij bleef het doen en genoot
ervan. Dat zijn laatste mail over het gesloten clubhuis een zo plotselinge andere wending kreeg,
heeft helemaal niemand kunnen voorzien. Het clubhuis werd namelijk speciaal geopend om bij
zijn overlijden stil te kunnen staan…
Wout heeft in de jaren ’90 een grote bijdrage geleverd aan het meeschrijven, vullen en zelfs het
rondbrengen van de voorloper van de huidige Ballenvanger. Hij was daarnaast al heel veel jaren
actief als barvrijwilliger in het clubhuis en ook nam hij deel aan de vorig jaar in het leven geroepen
Historische Kring Sportclub Westervoort, die het verleden van Sportclub levend wil houden voor
het nageslacht. Een verleden waar hij tot onze grote schrik nu ook toebehoort.
Voetbal en Sportclub Westervoort in het bijzonder, waren, naast de bluesmuziek, een voor hem
niet weg te denken deel van zijn leven. Niet voor niets is de naam van het veteranenteam VAV:
Voor Altijd Vrienden. Dit gold zeer zeker voor Wout. Het komt ook overeen met de leus van zijn
andere liefde in goede en slechte tijden: Feijenoord en het Hand in hand kameraden.
We wensen Jeroen en Karin, Stefan en Afke en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe
voor de komende tijd! We zullen Wout gaan missen en we willen hem ontzettend bedanken voor
alles wat hij voor Sportclub Westervoort gedaan en betekend heeft.

John Kemper
Voorzitter Sc. Westervoort
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In de schijnwerpers

Floris & Justin
In deze editie een interview met
Justin van Garderen en Floris Pelgrim uit de
JO14-1
Sinds wanneer speel je bij SC Westervoort?
Floris: ik speel al bij sportclub Westervoort sinds de
championsleague, al heel wat jaren dus.
Justin: Ik zit bij sportclub sinds de E, dus ook een paar jaar
terug maar wel korter dan Floris. Wanneer weet ik niet
precies.

In welke klasse speelt de JO14-1 dit seizoen en wat
is jullie doelstelling?
Floris: 1e klasse, ik denk dat de middenmoot onze
doelstelling is.
Justin: Ja, dat denk ik ook, maar we gaan wel proberen de
top-3 te halen.

In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
Justin: E7, E4, D4, D1 en nu JO14-1.
Floris: Championsleague, F5, F1, E1, D1 en nu ook JO14-1

Van welke trainer(s) heb jij het meeste geleerd?
Beide geven aan jarenlang onder dezelfde trainers Rob en
Maurice gespeeld te hebben en daar heel veel van te
hebben geleerd. Nu zijn Gerrit en Mike de trainers, ook daar
leren ze weer van en worden ze bijvoorbeeld op andere
posities neergezet, dat is erg leuk vinden Floris en Justin.

Op welke posities heb je gespeeld en op welke
positie speel je nu?
Floris: Ik ben begonnen als rechtsvoor, toen links/
rechtsmidden en nu centraal achterin, dat vind ik ook erg
leuk!
Justin: Spits, linksvoor, mid-mid en nu rechtsmid, dat vind
ik ook wel het leukste, denk ik.

Wat zijn jouw beste eigenschappen als speler?
Floris: ik denk dat mijn beste eigenschap wel mijn vrije
trap is.
Justin: ik ben wel sterk in het dribbelen. Dit seizoen speel
ik meer op het middenveld, dus wordt er ook veel van mijn
passing gevraagd. Dat is weer een uitdaging voor mij.
Wat zijn je slechte eigenschappen als speler?
Justin: ik vind het moeilijk als we op achterstand komen,
op de één of andere manier zie ik het dan niet zo zitten. Ik
blijf wel m’n best doen maar het lukt gewoon allemaal net
wat minder.
Floris: Ik vind het vooral lastig om onder druk uit te voetballen.
Wat is je beste herinnering als voetballer?
Beide heren hebben dezelfde mooie herinnering, dat is
namelijk het internationale toernooi in Haderslev, waar zij
vorig seizoen aan hebben deelgenomen met hun team.
Tegen zo’n mooie ervaring daar kan zelfs geen
kampioenschap op, geven Floris en Justin aan.
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Wat is je favoriete club?
Justin en Floris zijn het hier wederom over eens, Ajax
natuurlijk!
En je favoriete speler en waarom?
Justin: Hakim Ziyech, hij is technisch gewoon heel goed, en
ja, hij is gewoon de beste.
Floris: ik vind ook Hakim Ziyech maar ook Dusan Tadic, zij
zijn gewoon de besten van het team en heel belangrijk voor
Ajax
Heb je naast voetbal nog andere hobby’s?
Floris: Niet echt, ja gamen.
Justin: Ik ook.

Zou je verbeterpunten kunnen opnoemen voor
SC Westervoort?
Floris: Soms zitten we in een kleedkamer waar maar 2/3
douches zijn, dan moet je soms best lang wachten voor je
aan de beurt bent.
Justin: Ja, daar ben ik het mee eens. Daarbij zijn de
douches vaak ook erg koud en is er niet echt een straal.
Verder geven Justin en Floris aan geen verbeterpunten te kunnen benoemen, alles is verder prima
geregeld volgens deze 2 spelers uit de JO14-1.
Door: Kelsey

Op de vraag welke spellen ze het liefste spelen kwam er
natuurlijk het antwoord: Fortnite en FIFA.
Advertentie

scwestervoort.nl
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de stelling

‘De VAR heeft zijn waarde bewezen
op het afgelopen WK.’

Mariska Mientjes

Fabian Gutierrez

Oneens. Het kost tijd, er is
nog onduidelijkheid over
de beslissingen en er
worden nog steeds
verkeerde beslissingen
genomen.

Ik vind van niet, omdat ze in
mijn optiek heel veel fouten
hebben gemaakt. Het zou
eigenlijk ook zo moeten zijn
dat de VAR ook controleert
op corners, omdat een
corner echt heel erg
belangrijk kan zijn. Dat
hebben wij meegemaakt
met de finale NederlandSpanje waarin Nederland
een corner had moeten
hebben en een halve
minuut later scoorde Iniesta
de winnende goal. Echter
vond ik het ook vervelend
dat bij elke kleine
overtreding de spelers
allemaal heel overdreven
vroegen naar een VARmoment, terwijl er op
sommige momenten
letterlijk niks gebeurde en
dat haalt het tempo heel
erg uit een wedstrijd. Ik
vind de VAR een verbetering
voor het voetbal, maar ze
moeten blijven verbeteren!
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Christel
van den Born
Daar ben ik het mee eens.
Vooral het moment van de
Schwalbe van Neymar
waarbij Kuipers een penalty
wilde geven vond ik een
sterk moment van de VAR.
Het wordt er een stuk
eerlijker door. Wel zullen er
dingen verbeterd kunnen
worden. Ik vind bijvoorbeeld
dat de VAR zelf een
beslissing moet nemen in
plaats van de scheidsrechter
die op een scherm moet
kijken. Hierdoor zal het spel
een stuk minder vertragen.
Maar het zal toch een
manier van interpreteren
blijven, dat zag je ook bij de
penalty na de handsbal in
de WK finale.

Jeroen Tacke
De VAR heeft zeker zijn
waarde bewezen. Het
enige nadeel vind ik dat er
te snel naar dit middel
gegrepen wordt. We
moeten wel nog leren van
de situaties die tot nu toe
zijn geweest.

Door: Aafke en Anne
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Door: Michel
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De derde helft

De overgebleven letters vormen
de naam van een topscorer.
Afronding
Blijdschap
Bovenhoek
Dansje
Doelpunten
Hakbal
Hattrick
Juichen
Keeper
Kopbal
Kruising
Omhaal
Penalty
Topscorer
Voorsprong
Voorzet

Prijspuzzel

Win een
cadeaubon
van € 10

Stuur de oplossing vóór 15 december naar de redactie op het e-mail
adres: ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende ballenvanger en
ontvangt een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze
webshop.
Uitslag vorige prijspuzzel:
Gezellig dorp
De puzzel is dit keer gewonnen door:
René Corman

Pupillen - Junioren - Senioren

Oplossing humorfoto: Arjan Koenen
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column

Woutje
“Ik heb jou even toegevoegd aan de app voor het
Hanzefestival, wel ok toch?”
“Zekers”
“Triest bericht”
“Wout Hermsen is overleden”
“Kreeg ik in de groepsapp van Jacco”
“In het zesde”
“Meen je niet?”
“Jawel”
“Verschrikkelijk”
“Ja!”
“Heel erg”
“Fijne vent”
“Deed gewoon normaal altijd”
“Bah”
“Groetjes daar”
Een letterlijke weergave van de appwisseling die ik met
mijn broer had toen ik op maandagavond 6 augustus
een biertje zat te drinken in Gran Canaria.
17 jaar geleden lag ik zoals elke zaterdagmorgen in mijn
pyjama op de bank “Baantjer” te kijken.
De Cock met cee-oo-cee-kaa was net bij Lowietje een
borreltje aan het drinken toen bij ons de deurbel ging.
Mijn moeder deed open en daar stond hij met z’n
baardje en z’n plastic tas.
“Frank”
“Ja”
“Woutje Hermsen vraagt of je vandaag mee wil doen
met het achtste”
Ik vloog van de bank, deed mijn kleren aan, pakte mijn
voetbalspullen en fietste met hem mee naar de club. Het
was in al die jaren nog nooit iemand gelukt om mij
midden in “een Baantjer” van de bank af te krijgen,
Wout was de eerste!

38 / DE ballenvanger

Ik mocht zeven jaar deel uit maken van deze club
vrienden en vriendinnen, van wie een aantal toen al
meer dan 40 (!) jaar lief en leed met elkaar deelde. Wat
heb ik gelachen, wat heb ik veel geleerd en wat heb ik
er veel schoonouders aan overgehouden. Voor de
mensen die niet begrijpen wat ik hiermee bedoel,
verwijs ik die graag naar Hans van Workum.
Vraag hem dan of hij het “Pizzaverhaal” zou willen
vertellen.
Honderden anekdotes kan ik vertellen over misschien
wel de mooiste zeven jaren uit mijn bescheiden
voetbalcarrière. Al deze mooie herinneringen zijn
allemaal begonnen met zijn vraag, over zijn elftal, over
zijn vrienden, over zijn trots. Want echt waar, hij was
trots op de jongens. Vanaf een afstand zat hij te
genieten, of het nou voor, tijdens of na de wedstrijd was,
dat maakte niet uit. Hij stond niet graag in het
middelpunt, maar hij was het wel.
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en is alles
“gewoon” weer begonnen. De eerste vraag die we
normaal gesproken aan elkaar stelden was: “hoe was je
vakantie”? Helaas heeft deze vraag plaatsgemaakt voor:
“wat erg hè van Woutje”?
(Sportclub) Westervoort is een icoon verloren!
Jeroen, Stefan en partners, verdere familie en “VAV”,
heel veel sterkte de komende tijd.
Rust zacht “Fijne vent”
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BASN Leden
Advieskring voor Ondernemers B.V.
Autobedrijf Bas Bloemberg
Body Wear Superstore
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Bouwman Schilderwerken
Club van 100
Drukwerk Planet
Faas Audiovisuele Dienstverlening
Four Seasons Buitensport
Gaba Makelaars
Gerard Siebenheller, Dak- en Zinkwerk
GvA Gevelwerken
Hoefsmederij Gal

Jan van Leur, Dak- en Gevelwerken
Intersport Luising
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jupiler / Inbev
K&R Services BV
Koenen Echte Bakker
Koffie van Fred
Loodgietersbedrijf Rutten & Zn
Marco Hubers Dienstverlening
Metron Bouwadvies
O‘ MAGGIO
Pelgrim B.V.
Parallel Accountants & Adviseurs
PeMa

Perfetto Asbestos Removal BV
PontMeyer Arnhem
Restaurant Nieuwe Tijd
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
ZoMa Opleidingen

Overige sponsors
Aerofil Zonwering B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade
Bodywear Superstore
Bureau Maatschappelijke Zorg
Café de Schoof
Candea College
Cigo, J. van Wijnen
Comafin Franchise B.V.
Coockson Brandbeveiliging
Feestcentrale
Heijting Milieu
Hobbycentrum Evers
Huis ter West
International Welness Resorts
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‘Veluwse Bron’
Jansen Tractoren
Koenen, nu ook op Kronenburg
KSPB Keukens
KVIK Duiven
KWD
Liemers Lasergame verhuur
Mastermate Brinkman
MdW Notareas
MH Tekenwerk
Mulder Bouwmaterialen
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.
To Count On Accountants &
Belastingadviseurs de Liemers
Vakgarage Jelsma
Van den Brink Onderhoudsbedrijf
Van Essen Sierbestratingen
Vitaro
Wyborgh Optiek
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seizoen 2018-2019

Bovenste rij (vlnr) Joey van Zanten, RonNY Atac, Stan Jansen, Yannick Verburgt, Ferry Snelders, Bert van looijengoed,
Ismael Jildrin, Maarten Jansen, Joep Gerretzen
Midden rij (vlnr) Paul koenen, Nikkie, Arjan Koenen, Dennis Koenen, Ahmet Aydimir, sjoerd jansen, Bouwe zwertbroek, Ronnie
sessink, tim hendriks, pelle gerretzen, hein smink, *, frans stolk, maurits pelgrim
voorste rij (vlnr) Cas van wijhe, gerrit van de laan, frank van ark, marco dengerink, harold dengerink, ferry van der mey,
bertus nass, marco benders, jelle apeldoorn (* Naam niet bekend)

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

