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reDactie

Als deze Ballenvanger op de mat ligt, is de bal alweer aan het rollen 

voor de 2e competitiehelft. De redactie wenst een ieder een 

voorspoedig, sportief maar vooral gezond 2019 toe.

De foto op de voorzijde is van zaterdag 2 en is gemaakt door Cynthia Degen, die 

inmiddels ook tot de redactie is toegetreden. De middenposter is van Dames 1 

samen met sponsor Wieleman.

Zoals u in deze Ballenvanger zult zien is er een nieuw item toegevoegd, waar we 

als redactie heel blij mee zijn. Dichter PieterS (alias David Smink) heeft zijn 

medewerking toegezegd en zal bij bijzondere gebeurtenissen bijdragen in het 

Westervoorts dialect verzorgen.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 3 / 2018-2019:

zaterdag 16 maart 2019

CoNTrIBUTIE PEr MAAND KWArTAAL HALfJAAr JAAr INSCHrIJfGELD

Champions League € 13,00 € 38,60 €   76,50 € 151,30 €  5,00

f t/m D pupillen € 15,50 € 46,10 €   91,20 € 180,50 €  5,00

C t/m A junioren € 17,50 € 52,00 €  102,90 € 203,70 €  5,00

Senioren miv 18 jaar € 21,50 € 63,90 € 126,50 € 250,30 €  5,00

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 €  5,00

G-team € 13,00 € 38,60 €   76,60 € 151,30 €  5,00

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

foto: Cynthia Degen

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 is vlak voor de kerst als ik me aan het schrijven van de 
column zet. We zijn als gezamenlijke bestuursleden net klaar 
met het rondbrengen van een kerstattentie voor alle 
vrijwilligers die iets voor Sportclub doen. Deze actie stond al 
een paar jaar op onze lijst met dingen die we graag weer eens 
wilden doen. 

De financiële omstandigheden waren er gelukkig naar, dus het kon ook. En dan 
kom je erachter wat een gezonde vereniging wij zijn op dit gebied, gezien het 
aantal rond te brengen flessen. Natuurlijk: het kan altijd beter. Want met hoe 
meer mensen we zijn, hoe makkelijker het wordt om roosters van het clubhuis 
rond te maken, de zaterdagdienst te vullen of om de bestuurstaken beheersbaar 
te houden. Maar nogmaals: we mogen absoluut niet te hard mopperen! 
Zo komt er binnenkort ook een vrijwilliger bij die in de Ballenvanger in het 
Westervoorts dialect wat bijdragen zal gaan leveren. En om Pieter S. alvast een 
beetje te introduceren hierbij een deel van zijn gedicht dat hij schreef ter 
gelegenheid van de vrijwilligersavond van de gemeente Westervoort. Het is een 
bedankgedicht voor alle mensen die zich belangeloos inzetten voor een mooi doel 
en in ons geval is dat mooie doel Sportclub Westervoort.

“En toen ik zo zaal Wieleman inkeek en iedereen zag staon
Zag ik ’n horde minse die hebbe dah gedaon
Uut eige bewaeging van alles ondernomme
Um zo met eige bereidheid veur ’t goeie op te komme!
Te geve uut de goedheid recht vanuut ’t hart
Daorum had de gemeente dah feesje opgestart
Want menigeen verdient, al zun ze ut nie gewend
Un onmundig groot applaus maor un nog groter compliment!”

Ik wens iedereen een ontzettend goed, gezond en sportief 2019 toe! En mag 
deze column er hopelijk een beetje toe bijdragen dat ook anderen zich geroepen 
als vrijwilliger op te gaan staan.

John Kemper, voorzitter
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jeugDcommissie

Zo’n 2,5  jaar geleden heeft de jeugdcommissie 
in samenwerking met de technisch commissie 
robert Grauwde aangesteld als technisch 
jeugdcoördinator (TJC). Uitgangspunt hierbij was 
het beter opleiden van onze jeugdspelers, zodat 
we een betere doorstroming zouden krijgen van 
de jeugd naar de senioren. En dan met name de 
inzet van jeugdspelers richting ons eigen eerste 
elftal. 

De jaren daarvoor was dit wat mager geweest en het was 
de inzet van de TC en jeugdcommissie om dit beter op orde 
te krijgen.  Door de focus te leggen op de opleiding van de 
trainers wil de TJC zorgen dat er beter training gegeven 
gaat worden. Verder heeft de TJC een opzet gemaakt van 
een jaarplan, waaraan de trainers zich confirmeren.

technisch jeugDBeleiD werpt haar 
 vruchten af

We zijn inmiddels wat verder in de tijd en de eerste 
resultaten beginnen zichtbaar te worden. Van de trainers 
die nu voor de groepen staan hebben inmiddels meer dan 
10 trainers een opleiding gevolgd. Dit varieert van 
pupillentrainer of juniorentrainer tot een volledige opleiding 
tot EUFA TC3. Laatstgenoemde kwalificatie is een behoorlijk 
pittige opleiding, duurt 6 maanden en levert veel (huis-) 
werk op. Echter, je hebt hier naast je hobby op het veld ook 
in het dagelijks leven wat aan. Het coachen en opleiden van 
spelers is natuurlijk ook prima te gebruiken in je 
professionele leven.

En dat de jeugd hier ook beter van wordt blijkt uit een 
aantal zaken. Allereerst zie je nu al een doorstroming van 
spelers naar hogere leeftijdscategorieën. Door een speler in 
een hogere leeftijdsklasse te zetten, krijgt hij (of zij) meer 



mats Bischoff
op 12 december 2018 ben ik (Mats Bischoff) 

geboren om 20:21 uur. Bij mijn geboorte woog ik 
4020 gram en was ik 54 cm lang.  

Ik ben het broertje van Mira, mijn mama is 
Katrin en mijn papa Kévin voetbalt helaas niet 

meer maar is al wel meer dan 25 jaar lid.
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algemeen

oproep voor  archiefmateriaal

Voorganger van clubblad “de Ballenvanger” 
was Sportzicht.
Gaarne zouden we nog oude exemplaren voor 
ons Sportclubarchief willen ontvangen.

Als iemand nog “Sportzicht” exemplaren 
bezit en er wel afstand van wil doen, kan hij 
of zij deze bij voorzitter John Kemper of in 
ons clubhuis afgeven.

weerstand. Daarnaast is er een groter leereffect op fysiek 
en tactisch gebied door mee te spelen met oudere spelers. 
Mooie voorbeelden hiervan zien we onder andere in het 1e 
elftal als ook bij de JO16-1 (wel 3 spelers doorgeschoven) 
en de JO15-1. 

Een bijkomend effect van het technisch jeugdbeleid is het 
feit dat er steeds vaker scouts van BVO’s en de KNVB 
rondlopen. Diverse jonge spelers worden door profclubs 
gevolgd en een speler van de JO12-1 voetbalt inmiddels bij 
de KNVB.

Bovenstaande is een absoluut compliment voor de vele 
vrijwilligers die zich wekelijks weer inzetten om onze 
voetballers met plezier beter te maken. Het is de intentie 
van Sportclub Westervoort om dit beleid verder voort te 
zetten, waardoor we uiteindelijk in het eerste elftal meer 
eigen jeugd kunnen inzetten. En dat er dan wellicht een 
talentje doorschuift naar een profclub is dan mooi 
meegenomen.

Door: Marc de Lange

Langs deze weg willen wij de leden en het bestuur 
van Sc Westervoort bedanken voor de vele berichten, 
bloemen, kaarten en de steun die wij ontvingen na 

het plotselinge overlijden van onze vader.

Wout Hermsen

Voor ons is het een troostrijke gedachte dat velen 
hem een warm hart toedroegen.

Stefan en Afke                                Jeroen en Karin
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Blikvanger

mirjam koenen-
Berentzen
Mirjam, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou 
nog niet kent!
Ik ben Mirjam Koenen-Berentzen, geboren op 5 oktober 
1966 te Arnhem. Ik ben als enig kind opgegroeid aan de 
Dorpstraat te Westervoort. Dochter van de plaatselijke 
Horloge-, Klokkenmaker oftewel “Klokkepiet”. Sinds 1989 
getrouwd met Ton (Toon/Tony voor sportclub ingewijden) 
Koenen. Helaas is hij in 2010 komen te overlijden. Verder 
ben ik trotse moeder van Arjan en Vincent Koenen, beiden 
voetballers bij Sportclub Westervoort.

Ik heb zelf nooit gevoetbald; alleen korte tijd aan volleybal 
gedaan. Mijn grootste hobby was/is muziek. Ik ben lid van 
St. Gregorius en Blaasorkest De Dieseltrekkers. Maar muziek 
maken op behoorlijk niveau mag je gerust topsport 
noemen. Het vergt veel inzet en training om goed je 
partijtje te kunnen spelen.

Ik durf mijzelf een verenigingsmens te noemen. Ik vind het 
heel belangrijk dat kinderen het verenigingsleven ervaren. 
Het leren samenwerken en delen met anderen om tot een 
topprestatie te komen.

Hoe ben je bij Sportclub terecht gekomen?
Ik heb in 1985 een relatie gekregen met Ton (Toon/Tony) 
Koenen. Aangezien hij praktisch zijn bed op de sportclub 
had staan, kom je vanzelf in aanraking met de club en al 
haar geledingen. Vanaf het moment dat de kinderen zijn 
gaan voetballen ben ik actief betrokken geraakt bij de 
vereniging. Het is belangrijk om als ouder betrokken te zijn 
bij de hobby van je kind. En dan bedoel ik ook het 
vrijwilligerswerk wat daar onlosmakelijk aan is verbonden. 
Een club kan niet zonder vrijwilligers.

Ik ben begonnen als taxi- en was-ouder voor de teams  
van onze jongens. Verder ben ik supporter en  
hoofdsponsor. Sinds 2012 houd ik mij bezig met 
kledingzaken. Tegenwoordig ben ik ook bestuurslid bij BASN.

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen 
bereikt?
Ten eerste het opzetten van een uniforme kledinglijn over 
de gehele linie van sportclub Westervoort. Ten tweede de 
start van een webshop waarop diverse sportkleding is te 
vinden in de huisstijl van Sportclub Westervoort. Ten slotte 
het terugdringen van de kosten voor aanschaf kleding als 
gevolg van “kwijtraken”. Complimenten voor alle trainers 
en leiders, die daar elk jaar weer aan meehelpen aan het 
einde van het seizoen. Hun hulp is hierin heel belangrijk.

Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Als supporter mee met de kinderen naar Toernooi Aalborg 
Denemarken en het toernooi te Wijhe met het daarbij 
behorende verblijf op Camping “Het Haasje” in Olst. 
Daarnaast ook de contacten die zijn ontstaan met ouders 
langs de lijn van de wedstrijden van onze zonen.

Wat betekent Sportclub voor jou?
Het hebben van een blauw/wit hart. Een ontmoetingsplek 
met vele bekenden. Ik kom er graag.

Ben je van plan om in de toekomst nog iets 
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik hoop in de toekomst het stokje voor kledingzaken te 
kunnen overdragen aan jonge enthousiaste mensen. We 
kijken daarna wel wat ik kan doen. Ik zal sportclub niet 
gauw gedag zeggen. Er is altijd wat te doen bij zo’n mooie 
actieve vereniging.

ik vind het heel belangrijk dat 
kinderen het verenigingsleven 
ervaren
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Wat zou je extra onder de aandacht willen 
 brengen?
Onze webshop. Deze is te vinden via www.scwestervoort.nl. 
Over alles wat wij daar via de webshop verkopen, krijgt de 
club een leuke bonus, waar dan weer nuttige zaken voor 
geregeld kunnen worden voor de club en haar leden. Elke 
woensdag tussen 19.00 en 20.30 uur ben ik op de club in 
mijn ruimte bij de kleedkamers. Daar kunnen artikelen uit 
de webshop worden gepast, besteld en opgehaald. Heb je 
vragen over kledingzaken dan kun je die stellen via 
kleding@scwestervoort.nl.

Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het 
zonnetje zetten?
Eigenlijk alle vrijwilligers. Er zijn er velen die op de 
achtergrond bergen met werk verzetten. Niet altijd voor 
iedereen zichtbaar in het openbaar. Maar als zij er niet zijn, 
kan een grote club als het onze niet op de manier 
functioneren zoals we nu doen. Diepe buiging voor 
iedereen!

Door: Mirjam en Joris
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thema avonD Bureau halt 

voetBal, respect en sportiviteit
op woensdag 9 januari is er een bijeenkomst geweest voor de spelers van de Jo14, Jo15, Mo15 

en Jo16 spelers. En het was een volle bak: met ruim 70 voetbalsters, voetballers, kader, 
commissieleden en zelfs sponsors zat het clubhuis meer dan vol. Daar zouden we bij de 

ledenvergadering nog een voorbeeld aan kunnen nemen…..

Het thema van de avond was “Voetbal, respect en 
sportiviteit”. De presentatie was voorbereid door Dzanan 
Visser van Bureau Halt, Charline Grauwde, tienercoach en 
Zohair Azzaimoun, speler van de JO16-1.

Sporten is gezond, leuk om te doen en levert prachtige 
momenten op. We zien bij SC Westervoort wekelijks op de 
velden dat dit ook zo is. Echter, soms slaan emoties die wel 

degelijk bij de sport horen, om in ongewenst of grens-
overschrijdend gedrag. En dit gaat dan niet alleen om 
taalgebruik of fysiek gedrag, maar ook om pesterijen, te 
fanatiek gedrag (van zowel spelers als toeschouwers), 
vernielingen of alcoholmisbruik. Gelukkig zijn ons als 
vereniging de laatste jaren dit soort excessen bespaard 
gebleven, maar het is altijd goed om aandacht te besteden 
aan dit onderwerp.

De doelstelling is simpel: geef de speler 
inzicht in zijn gedrag, zet recht wat 
scheef is gegaan en bied een alternatief 
voor het gedrag
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Bureau Halt en de KNVB werken samen aan een veiliger en 
socialer sportklimaat. Dit doen ze door in te spelen op 
situaties die zich voordoen bij een club, een team of een 
individuele speler.

Indien een individuele speler een rode kaart krijgt, kan de 
KNVB een beroep doen op Bureau Halt. De doelstelling is 
simpel: geef de speler inzicht in zijn gedrag, zet recht wat 
scheef is gegaan en bied een alternatief voor het gedrag. 
Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en de 
daarop volgende schorsing, biedt Bureau Halt de betrokken 
speler 2 type trainingen. Onder de noemer “Training Sport 
en Gedrag 1 & 2” wordt ingegaan op de overtreding, de 
consequenties en hoe om te gaan met de triggers die dit 
gedrag vaak veroorzaken.

Aan het begin van de bijeenkomst werd gevraagd wie 
Zinedine Zidane kende en waarvan ze hem dan kenden. Het 
was bijzonder om te zien dat iedereen De Kopstoot als 
eerste wist te associëren met één van de beste Franse 
voetballers ooit. De aanwezige jeugdspelers werden daarna 
gevraagd naar wat sportief gedrag is, hoe ze dit zelf ervaren 
voor, tijdens en na de wedstrijd en of ze ook voorbeelden 
kenden van onsportief gedrag. Tijdens een interactieve 
sessie “over de streep” kregen de spelers de kans aan te 
geven hoe ze aankeken tegen pestgedrag, agressie op het 
veld en wat er aan te doen.

Controle is winnen! Dit was eigenlijk wel de meest wijze les 
die de spelers die avond mee kregen. Aan de hand van het 
ABC van boosheid (Aanleiding, Boosheid, Consequentie) 
werd gekeken naar wat de boosheid veroorzaakte. Door 
deze trigger te controleren weet je te winnen en geef je 
jouw tegenstander, te fanatieke supporter of in jouw ogen 
partijdig fluitende scheidsrechter geen kans om je “uit het 
veld” te laten slaan..

Door: Marc de Lange

pupillen / junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf je 
sportkleDing
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nieuwjaarstoespraak 

nieuwjaarstoespraak 2019
Geachte aanwezigen, beste mensen die Sportclub Westervoort een warm hart toedragen.

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op de traditionele jaarlijkse Sportclub-
nieuwjaarsreceptie met de even traditionele, niet aan te ontkomen, speech van de voorzitter. 

Ik ga beginnen zoals ik ook de afgelopen jaren begonnen 
ben, want zo’n “opslaan-als-knop” op de computer is toch 
wel heel handig. Je verandert het jaartal en wat feitjes en 
klaar is de speech. En zeg nou zelf: is er iemand die het 
merkt? 

Net als vorig jaar wil ik de speech wel kort houden en 
beperken tot het noemen van enkele steekwoorden en het 
huldigen van jubilarissen. In ruil daarvoor vraag ik even 
stilte en liefst ook wat aandacht. 
Mochten mensen het met de speech in deze vorm niet mee 
eens zijn: mijn termijn als voorzitter is in november 2018 op 

de zeer druk bezochte algemene ledenvergadering met drie 
jaar verlengd. Dus voorlopig zullen jullie het hier toch mee 
moeten doen. En Rick Smink gaat me daarbij als nieuw 
bestuurslid helpen. Ans Wolters en Bennie Heijmen zijn 
helaas als bestuurders gestopt.

De steekwoorden dus:
•  Afgelopen jaar is op sportief gebied wat wisselend 

geweest: zaterdag 3 werd ongeslagen kampioen, heren 1 
wist zich ternauwernood te handhaven in de 4e klasse en 
Dames 1 slaagde er na een marathonnacompetitie in zich 
voor de tweede klasse te plaatsen. Maar in goed overleg 



nieuwjaarstoespraak
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(en alstublieft geen commentaar hierop!) is ervoor 
gekozen om toch in de derde klasse te blijven spelen. 

•    De rust in de vereniging op sportief gebied (en dan 
bedoel ik het uitblijven van allerlei soorten excessen) 
duurt gelukkig voort. Ik ben er, samen met mijn 
medebestuursleden, wederom trots op dat dit nu al 
enkele jaren zo is. Om bij te dragen aan die rust en het 
bijdragen aan respect voor elkaar, de scheidsrechter en 
de tegenstander zijn in mei onder grote belangstelling 
een aantal respectborden geplaatst, die hier extra 
aandacht voor vragen.

•  Respect ook voor een drietal dat ons het afgelopen jaar 
helaas is ontvallen: Jan Jansen, Gerrit van der Velden en 
Wout Hermsen. Er is van hen allen op passende wijze 
afscheid genomen.

•  De contracten van Harold Dengerink, zijn staf en Jeroen 
Tacke zijn wederom verlengd. Robert Grauwde had zijn 
handtekening vorig jaar al voor twee jaar gezet en blijft 
dus ook. •  De samenwerking met AVW ’66 op het gebied van het 

meiden- en damesvoetbal zal na dit seizoen beëindigd 
worden. Er bleek bij Sportclub te weinig draagvlak én 
vertrouwen te zijn om echt samen te werken. Of dit een 
goede keuze is geweest, moet de toekomst uitwijzen.

•  Er komt een onderzoek door de Gelderse Sport Federatie 
om samen met de twee voetbalclubs, de andere 
buitensportverenigingen en de gemeente te kijken naar 
de toekomst van de buitensport in Westervoort

•  Net als vorig jaar genoemd draait het clubhuis prima, 
hoewel het natuurlijk altijd beter kan. Wel graag een 
welverdiend applaus voor alle medewerkers van het 
clubhuis die deze middag mede mogelijk maken. En Hugo 
Overgoor bedankt voor de muziek, net als alvast de 
artiesten die hier straks voor ons zullen gaan optreden!

nieuwjaarsBijeenkomst sportcluB 
westervoort 

op dinsdag 1 januari om 15 uur was de aftrap 
van de 1e activiteit in het nieuwe 
kalenderjaar, nl. de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst.

Bij binnenkomst was er voor een ieder een glas 
champagne om te proosten op het nieuwe jaar. Het 
werd gezellig druk en de bijeenkomst werd muzikaal 
opgeluisterd door Roy Wiltingh en Arjan Koenen.
In de onvermijdelijke Nieuwjaarsspeech werd Marc de 
Lange gehuldigd als clubheld van Westervoort en 
werden de volgende jubilarissen door de voorzitter in 
het zonnetje gezet: 
25 jaar lid: Ronald Schoonbeek en Freddy Dahm.
40 jaar lid: Willem Boersma (Hij was helaas niet 
aanwezig).
50 jaar lid: Ben Evers, Willy Uffing en John Kemper.
Een prachtig hoogtepunt in deze rij jubilarissen was het 
75-jarig lidmaatschap van Jan Peperkamp. 

Het bleef nog heel lang gezellig in het clubhuis.
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nieuwjaarstoespraak 

Na dit applaus even een domper: de prijzen voor een aantal 
producten zijn met ingang van vandaag vanwege de 
gestegen BTW en de gestegen inkoopprijzen iets verhoogd. 
•  De accommodatie ligt er dankzij de inspanningen van met 

name de SESN, de VUT-ploeg, de BASN en de club van 
100 nog steeds spic en span bij. Er is afgelopen jaar een 
extra maairobot gekocht om de velden nog beter bij te 
kunnen houden.

•  Ook de kerstbingo vorige week was weer een succes en 
dames: volgend jaar weer??!!

•  De voorsteldag was ook dit jaar weer zeer geslaagd. De 
organisatoren zijn nog in overleg of dit een jaarlijks of 
bijvoorbeeld een tweejaarlijks evenement moet worden. 
De opbrengst van de sponsorloop was geweldig. Een 
groot deel van het geld was bestemd voor de stichting 
DreaMS.

Net als de afgelopen jaren (en dat blijft wel een traditie!) 
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle 
vrijwilligers en mensen die op de één of andere manier iets 
voor Sportclub doen of hebben gedaan van harte bedanken 
voor hun inzet het afgelopen, maar hopelijk ook het 
komende jaar!! Immers: dat maakt wat Sportclub nu is. Wij 
als bestuur hebben om onze dankbaarheid hiervoor nog 
eens extra te onderstrepen alle vrijwilligers dit jaar een 
kerstattentie in de vorm van een fles bier met bijbehorend 
glas en Sportclubviltjes gegeven. Dit werd zeer 
gewaardeerd, ook door mijn medebestuursleden die zoals 
jullie wellicht weten ook maar “gewoon vrijwilliger” zijn! 

En dan, vooruitlopend op de huldiging van de jubilarissen 
wil ik Marc de Lange even naar voren. Hij is gekozen tot 
clubheld van Westervoort, net niet genoeg voor een 
Gelderse zege, maar toch een verdienstelijk resultaat!

Dan de jubilarissen: Nu moet ik hier, net zoals vorig jaar, 
ook weer meteen bij vertellen, zonder ook maar een van de 
jubilarissen tekort te doen, dat de administratie met 
betrekking tot de begindata van het lidmaatschap niet altijd 
helemaal klopt. Dat betekent dus dat er wat mensen zijn 
die dus echt 25 jaar, maar ook 27 of 34 jaar lid zijn. Maar 
zie deze huldiging vooral als een mooi moment om eens stil 
te staan bij al die jaren lidmaatschap en verbondenheid aan 
deze prachtige club en meld het als je denkt vergeten te 
worden….. 

Mag ik naar voren, voor het 
25-jarig lidmaatschap: Ronald Schoonbeek en Freddy 
Dahm.
40-jaar: Willem Boersma (niet aanwezig).
50-jaar: Ben Evers, Willie Uffing en John Kemper 

En dan tot slot een prachtig hoogtepunt in deze rij 
huldigingen: we hebben een 75-jarig lidmaatschap. De man 
die dit betreft heeft hier jaren zelf als linksbuiten 
gevoetbald; we komen hem nog op een groot aantal 
historische foto’s tegen en hij bezoekt nu nog regelmatig de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. Dames en heren: een 
applaus voor Jan Peperkamp!
Jan: onderscheidingen heb je al genoeg, dus we hebben 
gemeend je in plaats daarvan een passende dinerbon aan 
te bieden. Geniet ervan en nu op naar de 80 jaar!

Proost mensen en voor jullie allemaal een heel goed, 
gelukkig, gezond en sportief 2019!!
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nieuwjaarsreceptie voor altijD  vrienDen (vav)
op zaterdag 12 januari 2019 vond de alweer 
jaren terugkerende opening van het nieuwe 
jaar voor het Voor Altijd Vriendenteam (VAV) 
plaats.

Traditioneel geopend met een uurtje fanatiek trainen 
door een deel van de groep (zie foto) met daarna de 
receptie met de overige spelers en hun partners. Een 
mooi moment om elkaar weer eens allemaal te zien en 
natuurlijk om gezamenlijk het glas te heffen met daarna 
een etentje, dit jaar bij de Chinese Muur. 

Complimenten voor de organisatoren Hans en Bert, die 
het voor de eerste keer zonder de hulp van de 

afgelopen jaar overleden Wout Hermsen moesten doen. 
Wie het team, dat overigens al heel lang niet meer in 
competitieverband voetbalt en alleen nog maar traint in de 
vorm van een fanatiek partijspel, eens wil bewonderen kan 
hiervoor elke dinsdagavond van half acht tot negen uur 
terecht op ons sportpark. Er wordt getraind achter de 
tribune en dat betekent dat het dus uit het zicht plaats 
vindt. Dit heeft overigens niets te maken met het niveau 
van het vertoonde spel. Tenminste: dat vinden ze (en daar 
hoort de schrijver ook bij) zelf!
We hopen dit nog jaren te mogen en kunnen doen!

Door: John Kemper

Bovenste rij v.l.n.r.: Harry Vleeming, Dennis de Rooij, Henk Heijmen, Willem Kock, Piet Lutje, John Kemper, Cees 
Anema en Hans van Workum. Onderste rij v.l.n.r.: Bert Jansen, Johan Bouhuys, Rob van Bommel en Jan Siebenheller.
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scheiDsrechtersavonD

Jesper Sanders (links op de foto) fluit jeugdwedstrijden op 
landelijk niveau en Tim Scholten (rechts op de foto) fluit 
voornamelijk senioren/amateurs. De essentie van het 
verhaal was helder. Uiteraard moet je de spelregels kennen 
maar er komt veel meer bij kijken. Hoe presenteer je jezelf 
en hoe ga je om met de spelers, de coaches en het publiek. 
Straal vertrouwen, autoriteit en vooral ook plezier uit. Als je 
geen lol hebt in het fluiten, doe het dan vooral ook niet. Dit 
en veel meer nuttige tips en ervaringen werden 
uitgewisseld met de aanwezigen. De avond had een hoog 
interactief karakter. Het publiek was divers en bestond  
zowel uit clubscheidsrechters, potentiële scheidsrechters, 
oud KNVB scheidsrechters en andere geïnteresseerden. 
Lindi had zelfs een tweetal meiden uit haar team (DCS 
MO15-1) uitgenodigd om ook de nodige input vanuit 
voetballers zelf te verkrijgen. 

trots om  
 scheiDsrechter  
te zijn!

Vrijdag 14 december jl. stond de 
scheidsrechtersavond op de agenda. Lindi 

van Ingen had haar complete netwerk 
ingezet om de avond succesvol te laten 
verlopen. Na een interactieve inleiding 

door Lindi zelf verzorgden twee talentvolle 
en ambitieuze KNVB scheidsrechters een 
presentatie waarin alle facetten van het 

fluiten naar voren kwamen. 
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pupillen / junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf je 
sportkleDing

Iedereen kan terug kijken op een geslaagde avond. Ook Tim 
en Jesper lieten achteraf nog weten dat ze met veel plezier 
terug kijken op de avond waarbij ze vooral de interesse en 
de interactie van de aanwezigen erg op prijs stelden.  

De scheidsrechterscommissie, met Lindi voorop, doet elke 
week zijn best om zo veel mogelijk scheidsrechters bij de 
wedstrijden te kunnen inzetten. Los daarvan worden er 
bijeenkomsten georganiseerd, opleidingen gefaciliteerd en 
wordt er volop geacquireerd. Dit gaat prima maar toch is er 
nog steeds behoefte aan enthousiaste nieuwe 
scheidsrechters. Als jij overweegt om ook een keer te gaan 
fluiten en/of je wilt informatie over de mogelijkheden, meld 
je dan bij Lindi. Je wordt met open armen ontvangen en 
daar waar nodig voorzien van informatie en ondersteuning. 

Door: Michel
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klaassie.

D
ag Sinterklaasje. Dag Meisjes. Hij kijkt hen niet 
aan. Zingen ze zo afschuwelijk voor hem? Of kijkt 
de bisschop gewoon liever naar de jongetjes op 
de eerste rij? Ook Piet Hein heeft zijn hoofd 

afgewend. Kan hij ook niet tegen het ‘Sinterklaas is 
jaaarig, zet hem ohhop de pot…’ of denkt hij aan de 

Niet Jordy maar Sinter. Niet de kleine feyenoorder maar de Grote Kindervriend. En het JAC heeft 
uitgepakt! De Jeugd Activiteiten Commissie is er dit keer in geslaagd De Echte naar ons clubhuis te 
halen. Hulde! Boven zijn hoofd hangen de naambordjes van de leden van de Club van 100, maar die 
vallen net buiten de foto. Sint heeft een plekje gekregen recht onder het bordje met het opschrift ‘fam. 
GEVEN’. Heel toepasselijk; daar is over nagedacht. (Schuin boven hem hangt ‘Chinese Muur’. ‘De nasi 
van de Chinese Muur, is dus helemaal niet duur, want je krijgt ook nog: Gratis Zuur!’ Een gedichtje is 
onlosmakelijk aan het Sinterklaasfeest verbonden).

gemiste, levensgrote doelkans uit zijn vorige 
voetbalwedstrijd tegen RKPSC? (Rijmen Kruidnoten 
Pakjesavond Stoomboot Combinatie, red.) Hij raakte die pot 
sowieso geen pepernoot.
Of deze meisjes nog geloven in de Goed Heilig Man, 
betwijfel ik, maar geloof en voetbal gaan hand in hand; je 
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moet altijd blijven geloven in een goed resultaat, anders 
wordt het nooit wat. En wat dacht je van bijgeloof?! 
Altijd dezelfde spelers naast je in de kleedkamer, de 
rechter voetbalschoen aantrekken en in een vaste 
volgorde het veld opkomen. In heb jarenlang gevoetbald 
met een knaap die alle wedstrijden in de onderbroek 
van zijn meisje speelde, want dat slipje bracht geluk. 
Wat hij daarmee precies bedoelde weet ik niet; we zijn 
toen nooit kampioen geworden en de relatie met die 
mevrouw liep stuk.

Snieklaas komt eens per jaar in de kantine maar de 
meisjes zijn er wekelijks. Sportclub heeft een florerende 
meisjes- en vrouwentak. Het is spijtig dat onlangs het 
samenwerkingsverband met onze zustervereniging op 
het gebied van het vrouwenvoetbal werd opgezegd. Het 
zou een mooie wegvoorbereider zijn geweest, voor de 
fusie tussen beide verenigingen, die er toch een keer van 
gaat komen. Rood/Zwarte Piet is treffend gekleed en 
(helaas niet op de foto) staat links een in blauw/wit 
gehulde knecht. Sint Nicolaas in is vooruitstrevend rood/
wit. Wederom goed over nagedacht. (Of komen er hele 
nieuwe clubkleuren? ‘Rose broek en dunne-streepjes 
trui….’, is in ieder geval geen clublied, toch?)

Blauw/zwart heeft mijn voorkeur, maar daar zal vast nog 
over gestemd worden. Net als over de naam van de 
fusieclub. Westervoortse Boys? WAC ’28? Westervoort 
Vooruit? Dat ‘Vooruit’ zie je bij veel voetbalclubs. Gelet 
op de verwachte weerstand tegen het samensmelten 
van beide voetbalclubs, zou dan ‘N.V.D.M.’ een optie 
zijn: ‘Nou Vooruit Dan Maar’.
Ik zeg: 2028, blauw/zwart en VV IJsselrijn. Maar dat is 
pure speculaasie…

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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stiching Dreams op paD voor kinDer ms

Van donderdag 3 t/m zaterdag 12 januari 2019 heeft het team van Stichting DreaMS bestaande uit 
voorzitter Patrick Gal en secretaris Pascal Zweers als “team 32” deelgenomen aan de 
ScanCoveryTrial. Deze tocht naar de Noordkaap en weer terug wordt jaarlijks in januari verreden. De 
meeste deelnemende teams rijden voor goede doelen, o.a. voor Make a Wish.
Het team heeft door het rijden van deze Trial (ruim 6400 km afgelegd in 10 dagen) via sponsoring 
het geweldige bedrag van €13000 bij elkaar gereden. Dit bedrag is bedoeld als financiële 
ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van KinderMS. 

Voorbereiding: In januari vorig jaar tijdens de wintersport 
werd na uitvoerig brainstormen het idee geopperd om een 
stichting op te zetten met als doel geld te genereren voor 
wetenschappelijk onderzoek naar KinderMS. Dochter Romy 
van Patrick was getroffen door deze ziekte en er was nog 
maar bar weinig bekend over het ontstaan ervan.
Doordat de ScanCoveryTrial vorig jaar januari actueel was 
door deelname van 5 Westervoortse teams, gingen Patrick 
en Pascal daar op een gegeven moment op voortborduren, 
wisten toen voor zichzelf al dat ze dit jaar met de Trial mee 
zouden doen en waren begin vorig jaar al bezig zich in te 
schrijven.
Een stichting was er toen nog niet. Die moest in de 
maanden daarna vorm krijgen. Pascal en Patrick wilden 
alles rondom een stichting heel transparant organiseren, 
zodat iedereen kan zien hoe de gehele organisatie in elkaar 
zit. Tevens hoe gegenereerde inkomsten zouden worden 
besteed.

Op 2 januari 2018 heeft Pascal aan de raad van bestuur 
van zijn werkgever Bovemij de plannen voor het oprichten 
van een stichting uiteengezet, waarop deze direct steun 
toegezegd heeft en de auto voor de Trial te zullen regelen. 
Het realiseren van een stichting was ook niet zo eenvoudig. 
Bij het verzinnen van de naam en totstandkoming van het 
logo en de website hebben de collega´s van Pascal heel 
goed geholpen. Ook moest er een driekoppig bestuur 
komen. Hiervoor werd naast Pascal en Patrick, Mireille de 
Waij aangetrokken als penningmeester. Zij heeft als notaris 
een zeer belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van de 
stichting DreaMS. 
In juli kon de website van de toen al bestaande stichting 
gelanceerd worden en werd bekendgemaakt dat het 
deelnemen aan de ScanCoveryTrial op het programma stond. 
Voor het klaar maken van de auto met allerlei 
voorzieningen (o.a. regelen van sponsors) was veel tijd 
nodig. Daar de auto (een Toyota uit Raamsdonksveer) pas 
op de vrijdag na kerst beschikbaar was, moest in korte tijd 
de auto “gewrapt” (voorzien van een stickervel voor de 
gehele auto in de kleur mintgroen van het logo) worden. 
Hiervoor is op tweede kerstdag nog doorgewerkt door 
reclamebedrijf Günther Rosbag uit Duiven. Het ontwerp 
hiervoor was gemaakt door collega´s van Pascal. 
De auto zelf werd door Pascal en Patrick “geprepareerd” 
d.m.v. een houten plaat achter de voorstoelen om nogal 
wat proviand mee te kunnen nemen, ook in geval van nood. 
Daar was ook een magnetron op gemonteerd. Toen bleek 
daar nog een omvormer voor nodig en het bedrijf dat zoiets 
kon leveren zat 3 weken dicht. Dus goede raad was duur. 

verslag van De scancoverytrial naar De noorDkaap
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Op de nieuwjaarsreceptie bij sportclub bleek dat Paul 
Koenen er nog 1 had van zijn Trial vorig jaar. Toen hup 
meteen in de auto en ophalen. De omvormer was perfect. 
Het allerlaatste puntje was 1 dag voor vertrek ´s avonds 
geregeld.
Dagelijks werd ook foto- en filmmateriaal door de heren 
gemaakt en sponsor Basant Videoprodukties was bereid 
gevonden hiervan korte dagimpressies op facebook van de 
stichting te zetten. Zelf hadden Pascal en Patrick daar 
uiteraard geen tijd voor. Bij het thuisfront was hier veel 
belangstelling voor, zoveel zelfs, dat al heel snel gevraagd 
werd wanneer het volgende filmpje kwam.
Pascal en Patrick hebben zich terdege gerealiseerd, dat een 
goede voorbereiding staat of valt met allerlei hulp achter de 
schermen. Dat bewees de omvormer maar weer eens. Ook 
dat heeft mede tot het goede eindresultaat geleid.

Pascal en Patrick (Bert en Ernie) vertellen bevlogen 
en enthousiast over hun ervaringen.
De tocht startte in Haaksbergen, het verzamelpunt voor 
vertrek. Dat het team van DreaMS een bijzondere auto had, 
bleek wel uit het feit, dat iedereen op de wagen af kwam 
en ook het televisieteam van RTL7 met Eric Bouwman als 
verslaggever nam direct een interview af over de stichting.

Dag 1: Na een korte briefing kon elk team op pad. Vertrek 
was met tussenpozen van een halve tot hele minuut. 
Meteen werd de coördinaat meegegeven voor het eerste 
eindpunt van de 1e dag. Deze eerste etappe was al meteen 
28 uur lang en ging via Duitsland en Denemarken naar 
Zweden (brug naar Malmö bij Kopenhagen). De teams 
legden zonder overnachting totaal 1500 km af in deze 
eerste etappe tot Örebro in Zweden.

Dag 2: De 2e dag was een zeer inspannende dag, 
langzaam kwam de sneeuw in beeld en veranderde de weg 
in een heuse ijsbaan door ijzel. Dat was geconcentreerd 
rijden geblazen. ´s Middags werd gebruik gemaakt van de 
mobiele keuken in de auto voor een kop cup-a-soup. Na 
totaal 2600 km zat deze etappe erop en kwamen de teams 
aan in het hotel in het Zweedse Umea voor diner en 
welverdiende overnachting.

Dag 3: de 3e dag voerde de teams naar Finland. Onderweg 
prachtige beelden van de landschappen en een rendier, dat 
de heren op de rijweg tegemoet kwam lopen. Pascal aan 
het stuur schrok min of meer hiervan en riep, ziedaar een 
ezel. Dat alles gefilmd vanuit het open dak in de auto 
ondanks temperaturen van -19 tot -22. Onderweg kreeg 
het Dreamteam de stand in het klassement door: een niet 
onverdienstelijke 7e plaats.
´s Avonds om 20.10 uur kwamen de heren aan in het hotel 
te Saariselka voor het diner en overnachting. Een biertje ´s 
avonds smaakte prima.

Dag 4: Een korte etappe dit keer. De heren hebben kunnen 
uitslapen, kregen om 11.00 uur een briefing en vernamen 
dat er rustig aan gedaan moest worden omdat de rest van 
de tocht zwaar zou zijn. In de vrije tijd, die volgde, maakten 
Pascal en Patrick mooi filmmateriaal van hun auto en 
prachtige omgeving. De teams gingen in het begin van de 
middag op pad. Al snel begon het te regenen met de 
temperatuur boven nul en ontstond er ijzel. De organisatie 
waarschuwde de teams dat tempo geminderd moest 
worden vanwege de ijsbaan, die was ontstaan. Gedurende 
de etappe kregen de teams ook een aantal vragen te 
beantwoorden van de organisatie. Daarvoor had het 
Dreamteam een denktank (familie, vrienden en bekenden) 
in het leven geroepen, die hielp de vragen op te lossen. Om 
14.00 uur werd het donker en was de weg nog steeds een 
ijsbaan. Zonde van deze etappe, want de heren hebben niet 
echt kunnen genieten. Om 16.00 uur kwamen de teams 
aan in Kirkenes, een stad in Noorwegen, vlakbij de 
Russische en Finse grens. Vervolgens heerlijk gegeten, een 
afzakkertje genomen en een commercial van Bert en Ernie 
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over ezelchips ingesproken, omdat tijdens de dag weinig 
filmmateriaal was verzameld. Al jaren lang werden Pascal 
en Patrick door hun kinderen Bert en Ernie genoemd.

Dag 5: Dit was een rustdag, waarop een aantal activiteiten 
stond gepland. Het gezelschap ging naar een fjord achter 
Kirkenes en nam daar deel aan een sneeuwscootersafari. 
De tocht was schitterend met een mooie rode lucht, en een 
geluk, dat de tocht overdag was. De rit ging naar een punt, 
waar drie tijdzones bij elkaar komen, die van Noorwegen, 
Rusland en Finland. Hier wordt oud en nieuw altijd 
uitbundig gevierd: Om 22.00 uur wordt het glas geheven 
met de Russische vrienden, om 23.00 uur met de Finse 
makkers en als ze niet teveel gedronken hebben, maken de 
Noren ook nog hun eigen oud en nieuw mee. Op het fjord 
stopten ze bij een wak, waar op King krab werd gevist, een 
delicatesse in Kirkenes. Dit soort krabben is in zee uitgezet 
door de Russen. Het zijn de poten van deze krab die zo 
heerlijk zijn. Die worden klaargemaakt door de krab 15 
minuten te stomen. Hoewel het een zoutwaterdier is, heeft 
de lekkernij een heel zoete vissmaak. Nadien nam het 
gezelschap een kijkje bij de Russische vissersboten in de 
haven van Kirkenes. Als afsluiting van deze mooie dag was 
ook nog het noorderlicht goed te zien. Wederom mooie 
opnamen gemaakt.

Dag 6: In deze etappe werd vanuit Kirkenes verder 
noordwaarts gereden door de prachtige fjorden in 
Noorwegen. De beelden spraken voor zich. Onderweg 

kwamen de heren een kudde rendieren tegen, die er 
vandoor ging, toen ze gefilmd gingen worden. Direct reed 
de auto achterwaarts om de kudde weer in het vizier te 
krijgen voor mooie opnamen. Het eindpunt voor deze dag 
was het plaatsje Honningsvag (de noordelijkste stad van 
het Europese vasteland), zo´n 25 km van de Noordkaap 
vandaan. Helaas was aan het eind van deze dag het 
noorderlicht niet te zien. 

Dag 7: Op deze dag ging het richting de Noordkaap. De 
teams kwamen daar in het donker aan. De temperatuur op 
de Noordkaap was -2 graden, maar voelde door de ijzige 
wind aan als -8. Op de Noordkaap zou het bijeengebrachte 
bedrag voor de Stichting bekendgemaakt worden, maar dat 
is er door alle drukte en de van te voren bedachte gele 
zwembroekchallenge door Pascal en Patrick niet van 
gekomen. Deze challenge bestond uit het maken van een 
sneeuwengel in gele zwembroek op de Noordkaap (in de 
zwembroek languit achterover in de sneeuw) en het maken 
van een filmpje daarvan. De heren hadden van tevoren daar 
een bedrag van €1000 op ingezet om te genereren via 
sponsoring. De laatste dag voor de Noordkaap had ook 
verslaggever Eric Bouwman van RTL7 toegezegd mee te 
zullen doen met de challenge. Daardoor kwam er nog veel 
meer geld binnen, o.a. van andere deelnemers aan de Trial. 
Het eindbedrag van deze challenge kwam daarmee op 
€1.500,00.
Het verblijf op de Kaap was 2 uur en de laatste foto´s 
konden bij daglicht gemaakt worden. 
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Vanaf nu ging het weer huiswaarts. Pascal: “Het klassement 
hebben we allang laten varen en dat moet ook, want het is 
een adembenemende rit, geniet van de beelden”. De teams 
reden door kilometers lange tunnels en kwamen bij -20 
graden aan in Zweeds Lapland, waar het avondeten 
wachtte. Na het diner reden de teams nog een heel eind 
door naar de stad Gallivare, waar ze hebben overnacht.

Dag 8: Op deze dag was het alweer vroeg (om 6.00 uur) 
vertrekken voor een lange reis terug op weg naar huis. Een 
mooie tocht door Lapland, waar de wegen nog verraderlijk 
glad waren getuige de vele slippartijen van andere 
toerwagens. Onderweg werd bij een restaurant nog even 
gestopt voor een elandburger en rendiervlees. Pascal: ”Het 
mooie Lapland ligt achter ons en we genieten van een mooi 
rode zonsondergang”. Na een vermoeiende tocht van 18 
uur rijden en meer dan 1300 kilometer kwamen de heren 
aan in het Olympisch Scandic hotel in Lillehammer.

Dag 9: Op deze dag ging de reis bij helder weer richting 
Oslo. Zodra ze de snelweg op reden en de sneeuw 
langzamerhand werd achter gelaten voelde het alsof het 
avontuur erop zat. Team 87 reed een stuk op met de heren. 
In Oslo was het vertrek om 14.00 uur per boot van 
Colorline Cruises naar Kiel. Een overtocht van 20 uur. Bij 
vertrek uit de haven van Oslo werden nog wat mooie 
plaatjes geschoten (prachtige luchten). ´s Avonds was er op 
de boot een avondvullend programma met diner, 
prijsuitreiking en een mooie afsluitende avondshow.

Dag 10: Om 10.00 uur ging de tocht vanuit Kiel verder 
naar huis. Het was nog ruim 400 kilometer naar 
Haaksbergen. Daar werden alle deelnemers op landgoed 
“De Haghe” ingehaald. Het thuisfront heeft daar een 
waar feest van weten te maken.
Vervolgens ging het richting Westervoort. Daar was bij 
sportclub een warm onthaal voor Pascal en Patrick 
voorbereid. Familie, vrienden, sportclubleden, bekenden 
en sponsoren waren hierbij aanwezig. Bij aankomst op 
het sportpark werden de heren ingehaald met brandende 
fakkels en een mooi spandoek. Vanuit het open dak werd 
op een groot bord getoond, wat de opbrengst was voor 
de Stichting, het geweldige bedrag van €13000. Het 
mooie is, dat ook na de tocht dit bedrag nog steeds 
groeit. 
Ook sportclub heeft haar steentje bijgedragen. Uit de 
opbrengst van de sponsorloop tijdens de voorsteldag van 
sportclub in augustus vorig jaar werd het mooie bedrag 
van €1.250,00 overhandigd aan Patrick en Bianca Gal.
Het logo van sportclub prijkte dan ook mooi op de auto, 
waarmee de tocht gereden is.

Pascal besluit: “Ons avontuur zit erop en de missie is 
geslaagd. Dankzij jullie hebben we €13.000,00 bijeen 
weten te brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
KinderMS. Dank allemaal voor jullie support.”

Door: Jan
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voorwoorD

Ik ga voor een mooie periode waarbij BASN natuurlijk 
alles oppakt op het gebied van sponsoring en andere 
belangrijke zaken. Met één gedachte: Alles voor onze 
mooie vereniging Sportclub Westervoort.

Laatste nieuws: 
Helaas is Mireille de Waij gestopt als bestuurslid van 
BASN. Mireille, we bedanken je allen voor je inzet! 
Paul Koenen is daarentegen weer on board in het 
bestuur. Welkom!

Nieuwe bordsponsors zijn: Herenboer Ton Reijers 
(Koningspleij), Big Bear Jeroen Berings, Joan Berings 
Consultancy, Pranger Bouw, Koenders Totaalbouw, Taxi 
Linsen, Huis ter West. 
International Welness Resorts ´Veluwse Bron´ gaat voor 
meer sponsoring, kleding en tassen van heren 2. 
Medebestuurslid Bennie Heijmen gaat met zijn bedrijf 
Daliz Holding BV de jongens onder negentien (JO19) 
sponsoren. 
Jan Fleur Arnhem is een sponsorcontract aangegaan van 
hoodies voor team JO11

Diverse teams zijn nog sponsorloos. Het is leuk 
om hen sponsoren. Meldt u zich bij ons?
De laatste BASN-activiteit is van 10 t/m 13 januari 2019 
gehouden in Benidorm, Spanje. Voor alle aanwezige 
BASN-leden bij het wintertrainingskamp stonden 
veertien fietsen klaar om door de stad en bergjes te 
fietsen. De tussenstop bij een wijnboer, Enrique 
Mendoza, was niet alleen smaakvol maar ook leerzaam. 
In de avond koos de trainingskamp/ BASN-activiteit 
organisator - Marco Hensen - voor een restaurant net 
buiten de stad. Geweldig voorbereid, top! 
Elders in deze Ballenvanger een uitgebreider verslag.

Even leuk afronden: De zoon van een profvoetballer 
komt thuis met zijn eindrapport. Vader: ‘Alles in orde?’ 
‘Ja,’ zegt de zoon, ‘ik heb mijn contract met de vierde 
klas verlengd.’

Mede namens BASN wens ik iedereen een prettige 
tweede seizoenshelft en ik zie u graag bij SC Westervoort.

Door: voorzitter BASN: Maurits Pelgrim

Mijn naam is Maurits Pelgrim en ik ben jullie nieuwe voorzitter van BASN.
Het voorzitterschap was voor mij een logische stap nadat ik jarenlang in 

het bestuur heb meegedraaid.
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vr-1
Bovenste rij, vlnr:  KELsEy LiMBurg, KirBy HAKKErT, AMAndA vAn BuriK, MALon vAn dE BErg, Bo vAn ‘T Hoog, 
sAnnE BErEnTzEn, niKKiE driEssEn
Middelste rij, vlnr: JEroEn TAcKE, AnnE MATsEr, cHrisTEL vAn dEn Born, FLEur vAn dE KAMp, LisETTE TAp, 
MArTiJn WiELEMAn, LinsEy dErKsEn,  WEndy ruTJEs, MArco WiLLEMs
onderste rij, vlnr: MAriEKE dE grooT, EvA KEMpEr, LAn-LAn zHAng En isABEL vAn BuriK 
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Smeets had aangegeven van dit buffet gebruik te willen 
maken. Hij heeft genoten van het buffet en zijn 
complimenten gemaakt aan zalencentrum Wieleman.

Na het buffet was het tijd voor de netwerkactiviteit, een 
forum met sportjournalist Mart Smeets, hoofdtrainer Harold 
Dengerink en hoofd jeugdopleidingen Robert Grauwde. Het 
forum werd geleid door gespreksleider Michel van 
Enckevort, die van te voren een aantal vragen en stellingen 
had voorgelegd aan een brede selectie van sportclubleden. 
Het was een levendige en humorvolle discussie en veel 
interactie met het publiek. 
De avond was volgens een ieder zeer geslaagd en werd 
bijgewoond door bijna 200 personen, onder wie de 
genodigde seniorenteams.

Na afloop werden aan Mart Smeets een boeket bloemen en 
een fles wijn overhandigd. Daarna werd op passende wijze 
afscheid genomen van scheidend voorzitter Rick Smink.

De bloemboeketten werden verzorgd door Boeketterie  
´t Hoekje van Jan Koenen.

Door: Jan

De ledenvergadering startte om 17.38 uur en werd 
bijgewoond door 25 leden (incl. bestuur). De vergadering 
liep voorspoedig en tijdens deze vergadering werd afscheid 
genomen van Rick Smink, die zijn bestuursfunctie 
(waarnemend voorzitter) beëindigde en is overgestapt naar 
het hoofdbestuur. De aftredende bestuursleden Mireille de 
Waij en secretaris Jan Koers werden met algemene 
stemmen herkozen. Als nieuw bestuurslid werd Bennie 
Heijmen verwelkomd, die zich o.a. met sponsorzaken zal 
bezighouden.
De voorzittersfunctie is helaas vacant gebleven en het 
bestuur gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Na de vergadering werd een stamppottenbuffet aan de 
leden van BASN aangeboden, dat wederom uitstekend 
smaakte en voortreffelijk verzorgd was door Zalencentrum 
Wieleman. Voor dit buffet waren dit keer de seniorenteams 
zaterdag 2, zaterdag 3 en zondag 6 uitgenodigd. Ook Mart 

jaarlijkse leDenvergaDering Basn 
en  netwerkactiviteit

op vrijdagavond 2 november 2018 vond de 
jaarlijkse ledenvergadering van BASN plaats met 
daarna een buffet gevolgd door de 
netwerkactiviteit, een Sportcafé met een forum 
met niemand minder dan sportjournalist en 
schrijver Mart Smeets.
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sponsorinterview met gva gevelwerken

ons voegwerk is 
vakwerk

Historie
Vanuit 10 jaar loondienst als voeger bij een metselbedrijf 
is Gerrit op 17 maart 1997 voor zichzelf begonnen. Hij 
had toen 1 man vast in dienst en dat is uitgegroeid naar  
7 man personeel. Dat aantal is later weer kleiner 
geworden, daar hij met langdurig ziekteverzuim te maken 
kreeg. In die vorm was het voortbestaan van het bedrijf 
niet meer gegarandeerd. 

Het bedrijf:
GvA Gevelwerken is een voegbedrijf, dat voor 
80% uit nieuwbouw voegwerk en voor 20% uit 

renovatie voegwerk bestaat. Het bedrijf is 
gevestigd op Heilweg 19 te Westervoort. 

Eigenaar en oprichter is Gerrit van Assen. Hij 
heeft een eenmansbedrijf en huurt voor grotere 

klussen collega-voegers in.
Sinds 2006 is Gerrit als bedrijf zonder vast personeel alleen 
verdergegaan, maar wel met inhuur van collega-voegers bij 
grotere klussen. De kleinere opdrachten kan hij alleen af. 

Werkzaamheden 
Werkzaamheden worden uitgevoerd voor bedrijven en 
particulieren. Samenwerking met collega´s gebeurt over en 
weer en zo helpen zij elkaar in het werk. Op die manier 
duren de klussen ook niet te lang. Klussen voor een dag, 
twee dagen maar ook voor een week of nog langer zijn 
geen uitzondering. 
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In de winterdag zijn er beperkingen in het werk, daar 
voegwerk vorstgevoelig is en bij sneeuw en regen kan er 
ook niet gewerkt worden. Het bedrijf loopt tot op heden 
zeer goed en is in de loop der jaren van groot (nieuwbouw) 
naar klein (renovatie) gegaan.

Crisisjaren
Gerrit heeft weinig last gehad van de crisisjaren. Hij kon in 
die jaren aan het werk blijven, doordat hij vele mensen 
kende en vooral in het westen werden nog wel 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, veel meer dan in de 
eigen omgeving. 
Het bedrijf waar Gerrit voorheen in loondienst werkte, had 
namelijk heel veel werk in nieuwbouwprojecten in 
Amersfoortse wijken en omgeving. Vanaf 2002 zouden daar 
1000 woningen per jaar gebouwd worden, maar dit aantal 
werd steeds bijgesteld naar beneden, toen de crisis begon. 
Daar er per jaar minder huizen gebouwd werden, had dit 
tot gevolg, dat er momenteel nog steeds nieuwbouw 
gerealiseerd wordt. Nadeel was dan wel, dat hij verder van 
huis moest voor zijn werk, dus vroeger de deur uit.

Klantenkring
Met collega-voegers en kleine aannemers heeft Gerrit toch 
wel een aardige klantenkring en veel vertrouwen 
opgebouwd. Met sommige voegers was hij dagelijks aan 
het werk en van andere voegers en aannemers hoorde hij 
soms een halfjaar niets en ineens was daar weer de 
telefoon met de vraag om hulp. Dus het contact bleef en de 
opdrachtgevers bleven door het opgebouwde vertrouwen 
steeds terugkomen.
Hij heeft dan ook een goed netwerk opgebouwd met 
collega-voegers en kleine aannemers en veel contacten 
vergaard vooral in Spakenburg en omgeving. Dat zijn werk 
ook voetbalgerelateerd is, blijkt uit het feit, dat er in 
Spakenburg contacten zijn ontstaan om met een aantal 
Westervoortse ondernemers eenmaal per jaar in oktober of 
november een wedstrijd van IJsselmeervogels te bezoeken. 

Opdrachtgevers zijn zowel bedrijven als particulieren. Hij 
heeft zo´n 30-35 opdrachtgevers, onder meer in Haarlem, 
Spakenburg, Putten, in de omgeving van Arnhem en 

Nijmegen. Verder een collega-voeger in Deventer en een 
aannemer in Klarenbeek. In de naaste omgeving doet Gerrit 
veel werk voor Gerressen, Liemers Bouw, een aannemer in 
Elst, Siebouw (Pascal Siebenheller), Bobby Korver, Zevenaar 
(Neelis en de Lange), Jeroen Vleeming (Westervoort) en in 
Babberich.

Acquisitie
Acquisitie vindt Gerrit niet nodig. Het komt hem allemaal 
aanwaaien. Contacten via via, vanuit de kleine 
ondernemers zijn legio. Er valt wel eens een opdrachtgever 
af, maar er komen steeds nieuwe bij. Gerrit hecht aan goed 
vakwerk, hetgeen hem dan ook veel mond op mond 
reclame oplevert.

‘afspraak is afspraak’

relatie met sportclub
Gerrit is voor bordsponsoring benaderd door Edwin Peters 
en zo is hij ook lid geworden van BASN. Gerrit heeft een 
blauwe maandag bij AVW’66 gevoetbald, maar dat was 
niet zijn ding. Via Gerrit van der Velden is hij lid geworden 
van de Club van 100.

Tot slot: afspraak is afspraak
Dat Gerrit graag zijn afspraken nakomt, blijkt wel uit het 
volgende: Hij had ooit een afspraak gemaakt voor een klus 
op de donderdagochtend na terugkomst op woensdag van 
vakantie. 
Gerrit: “We hadden vertraging opgelopen en waren pas 
woensdag ´s nachts om kwart voor drie op bed.  Ik was 
toch op de afgesproken tijd donderdagmorgen aanwezig”. 
Gerrit legde aan de opdrachtgever uit, hoe de vork in de 
steel zat, waarop die zei, maar wat doe je dan zo vroeg 
hier?
Gerrit: “Dat hadden we toch afgesproken”. 

Door: Jan
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In het 2e weekend van januari is ons eerste elftal 
op trainingskamp geweest in het Zuiden van 
Spanje.
Het doel van het trainingskamp was het 
voorbereiden op de 2e seizoenshelft met het 
accent op voetbal, teambuilding en versterken 
van de binding met en van onze gewaardeerde 
sponsors.

Alle deelnemers verzamelden zich op donderdag 10 januari 
in ons clubhuis om 03.00uur.
Dit jaar bestond de groep uit 44 personen. 
25 spelers (waaronder 3- JO19spelers), 6 leden technische 
staf /begeleiding en 13 overigen, bestaande uit BASN, 
Bestuur, Technische commissie en Sponsors.
Met de bus vertrokken we om 03.30uur naar Rotterdam 
Airport  waar we de vlucht van 07.00uur hadden naar 
Alicante.
De vlucht verliep soepel en met wind mee landen we dan 
ook 20 minuten eerder dan gepland.
Na het ophalen van de bagage met natuurlijk de 
wedstrijdkleding, materiaal en een net met ballen zonder 

lucht stapten we direct de bus in voor de rit van 25 minuten 
naar ons hotel in Benidorm.
Snel inchecken en de lunch nuttigen in het restaurant van 
het hotel want om 15.00uur stond de eerste training voor 
de spelers op het programma op een kunstgrasveld op 
loopafstand van het hotel. 
Na een goede training en het diner had een ieder die avond 
vrij om te besteden in het hotel.

De volgende ochtend stond na het ontbijt een door onze 
hoofdtrainer Harold voorbereide videoanalyse op het 
programma. Met een beamer op een groot scherm werden 
diverse technische en tactische voetbalonderdelen 
besproken met de spelers.
Deze tactische bespreking kon al gelijk in praktijk gebracht 
worden want na de lunch stond het volgende onderdeel op 
het programma en wel een oefenwedstrijd tegen RV&AV 
Overmaas 1 uit Rotterdam. 
De wedstrijd werd door de spelers en staf zeer serieus 
genomen en dat was op het veld ook goed te zien.
Na een lastige eerste 20 minuten, waarin de tegenstander 
veel fysieke strijd legde, voetbalde onze selectie zich onder de 

trainingskamp  
 sc westervoort 1
BeniDorm, 10 t/m 13 januari 2019
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fysieke druk uit  met goed verzorgd voetbal  en met  ruime 
speelminuten voor alle spelers inclusief de JO19 spelers.
Met 3 mooie goals en zelfs een kopgoal van Stan (hij kan dus 
koppen?!), een slim schuivertje van Jelle en een mooie volley 
van Dennis werd de eindstand dik verdiend 3-1.
Op het zelfde complex werd die middag ook een 
oefenwedstrijd gespeeld door Schalke ´04 tegen Lierske SK . 
Helaas lukte het ons niet om toestemming te krijgen op de 
tribune plaats te mogen nemen om een helftje mee te pikken.
Na het diner in het hotel had iedereen een vrij te besteden 
avond en door menigeen werd dan ook het 
uitgaanscentrum van Benidorm verkend. Het was erg 
gezellig en iedereen keek de ogen uit naar het hoge gehalte 
“goed “geklede “nuchtere” Engelsen en de vele 
pensionarissen in tandem-scootmobiels waarvan velen niet 
eens wisten dat deze bestonden!

Op zaterdagochtend stond de tweede training op het 
programma op een mooi kunstgrasveld van de mooie 
accommodatie van CF La Nucia, een club uit de derde 
divisie van Spanje.
Na de lunch was het tijd voor het sponsorprogramma en 
hadden de spelers een vrij te besteden middag en avond.
Door de reisleiders was een afwisselend programma 
samengesteld voor deze groep van 13 toppers.
Na een voor diverse personen “zware” wandeltocht van 
welgeteld 13.5 minuut naar de E-bike verhuur begon de 
toeristische e-bike fietstocht door Benidorm en het 
achterliggende berglandschap.
Wat volgde was een memorabele fietstocht met hier en 

daar wat technische en fysieke ongemakken. 10 km 
verderop werden we na 2uur fietsen gastvrij ontvangen 
door het wijnhuis Bodegas Enrique Mendosa voor een 
uitgebreide rondleiding en aansluitende wijnproeverij. De 
terugrit was een stuk eenvoudiger de berg af (of kwam 
het door de proeverij?), toch viel het teruglopen naar het 
hotel (wederom maar liefst 13.5 minuut) sommigen best 
“zwaar”.
Het sponsorprogramma werd afgesloten met een lekker 
en gezellig diner in een tapasrestaurant in Althea, een 
stad 25 km ten noorden van Benidorm.
Bij terugkomst in het hotel was de groep weer compleet 
en werd er nog even gezamenlijk een biertje gedronken of 
kaartje gelegd in het hotel of in het centrum van 
Benidorm.
Hiermee was het trainingskamp nagenoeg ten einde want 
om 07.20uur stond op zondagochtend de bus alweer op 
iedereen te wachten voor de transfer naar het vliegveld.
Geheel volgens planning waren alle deelnemers aan dit 
trainingskamp om 15.00uur weer terug in ons clubhuis 
waar afgesloten werd met een gezamenlijke lunch die 
verzorgd werd door Hans Thijssen en Gerda Dahm.
Mede dank zij de prima inzet van de spelers en staf, de 
goede onderlinge sfeer, het mooie weer en veel 
gezelligheid kunnen we weer terugkijken op een zeer 
geslaagd trainingskamp.
Speciale dank gaat uit naar B.A.S.N. en sponsors die dit 
trainingskamp mede hebben mogelijk gemaakt! 

Door: Marco Hensen
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1. wat is je mooiste ervaring als voetballer tot 
nu?
De uitnodiging van de KNVB, om mee te trainen voor de 
KNVB Selectie. Dat ik pupil van de week was bij AVW’66 1, 
deze dag werden ze kampioen.

2. hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Heel belangrijk. Ik ben begonnen op mijn 4e jaar bij 
AVW`66 bij de roekies.
Voetballen is voor mij ontspanning na een drukke 
schooldag.

3. wie is je favoriete voetballer, wat maakt hem/
haar zo bijzonder? en wat is je favoriete club en 
waarom?
Mijn favoriete voetballer is Lionel Messi. Zijn manier van 
voetballen is mooi om te zien. En natuurlijk is dan ook 
Barcelona mijn favoriete club. Bij de dames zijn Lieke 
Martens en Daniëlle van de Donk mijn voorbeeld 
voetbalsters.

Naam: Linsey Derksen
Leeftijd: 19 jaar
Team: Vrouwen 1
Positie: Mijn favoriete positie is midmid, maar ik 
speel nu op rechts half
Vorige clubs: AVW ‘66, SML, Eldenia

4. welke club wordt kampioen van nederland en 
waarom?
Dat kan er maar 1 zijn, AJAX!!!!, Zij spelen gewoon het 
beste voetbal. Ze hebben een hele goede selectie met o.a. 
Ziyech, de Jong, de Ligt en nog vele anderen.

5. waar erger jij je het meest aan en waar heb je 
veel respect voor op het voetbalveld?
Ik kan mij vreselijk ergeren als het spel steeds onnodig stil 
wordt gelegd bijv. bij hele kleine overtredingen. Ook 
wanneer de grensrechter steeds staat te vlaggen terwijl het 
geen buitenspel is. En aan speelsters die zelf denken dat ze 
wereld speelsters zijn.
Ik heb respect voor een scheidsrechter wanneer hij 
onpartijdig fluit. En voor speelsters die tot het eind van de 
wedstrijd alles blijven geven, ook al loopt het niet altijd 
zoals je graag zou willen.

6. hoe ben je bij sportclub westervoort terecht 
gekomen?
Ik ben door Mark Elfering benaderd om bij Sportclub te 
komen voetballen. Dat kwam voor mij op het juiste 
moment. Bij Eldenia had ik het niet meer zo naar mijn zin. 
Tijdens het vorige seizoen heb ik een aantal weken 
meegetraind met de selectie van Vrouwen 1. Hier werd ik 
goed ontvangen door trainers en speelsters, waardoor de 
overstap makkelijker werd.
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7. hoe zie jij jouw toekomst in het voetbal? Blijf 
je voetballen bij sportclub westervoort of ga je 
misschien elders voetballen of een andere functie 
vervullen?
Ik heb het prima naar mijn zin bij Vrouwen 1. Dus zal ik hier 
nog wel een tijdje blijven spelen.

8. van welke voetbaltrainer of teamgenoot heb jij 
het meest geleerd?
Ik heb toen ik bij AVW’66 speelde (in de E) techniek 
training gehad van Wim Pol. Door hem heb ik de 
basistechniek beter geleerd. Verder heb ik bij iedere trainer 
wel dingen geleerd, wat mij heeft gebracht tot de speelster 
die ik nu ben.

9. het amateurvoetbal trekt steeds minder publiek, 
merk jij dat ook? en waar denk je dat dit aan zou 
kunnen liggen?
Mijn trouwe supporters komen altijd kijken, ook als het 
weer niet zo best is. Verder denk ik dat mensen het 
tegenwoordig te druk hebben om tijd vrij te maken om een 
wedstrijd te komen kijken.

10. wat vind je in het algemeen van de vereniging 
sportclub westervoort. wat vind je goed? wat 
zijn verbeterpunten volgens jou?
Ik voetbal nog niet zolang bij Sportclub om hier een oordeel 
over te hebben. De clubdag in augustus vond ik leuk, maar 
vond het wel jammer dat er zo weinig vrouwen meededen.
11. Wie zou je graag terugzien in deze rubriek?
Joëlle en Julianne van Vrouwen 1, zij zijn net als ik, ook dit 
jaar begonnen bij Vrouwen 1.

11. wie zou je graag terugzien in deze rubriek?
Joëlle en Julianne van Vrouwen 1, zij zijn net als ik, ook dit 
jaar begonnen bij Vrouwen 1.

Door: Kelsey

ik kan mij vreselijk ergeren 
 als het spel steeds onnodig 
stil wordt gelegd



caDeauBonnen voor jeugDspeelster 
juliette De waij en haar Broer thiBault
In september 2017 is door sportclub uit de 
opbrengst van de voorsteldag en een bijdrage 
van de Club van 100 een cheque ter waarde van 
€500 overhandigd aan stichting Messi. Deze 
stichting organiseerde reizen naar grote clubs in 
Europa voor o.a. kinderen die door ernstige 
ziekte een ouder zijn verloren.

Een reis naar Barcelona was op die dag door de stichting 
Messi aangeboden aan bovengenoemde jeugdspelers van 
sportclub. Tot op heden is die reis niet georganiseerd en 
genoemde stichting is inmiddels opgehouden te bestaan.
Sportclub kon hier natuurlijk niets aan doen en betreurde 
de gang van zaken met deze stichting. 
Om de grote teleurstelling voor broer en zus de Waij 
enigszins te verzachten, heeft de Club van 100 besloten een 
waardebon van €100 beschikbaar te stellen en sportclub 
heeft uit de opbrengsten van de 2 georganiseerde 
voorsteldagen een cadeaubon voor hetzelfde bedrag 
beschikbaar gesteld.

In aanwezigheid van het dagelijks bestuur van de Club van 
100 en een afvaardiging van de commissie voorsteldag 
werd op maandagavond 21 januari 2019 door 
commissievoorzitter Harry Wanders aan beide kinderen een 
cadeaubon ter waarde van €100 overhandigd.
Een cameraman / journalist van de Gelderlander heeft 
hierbij nog opnamen gemaakt, maar het is niet bekend of 
die al zijn gepubliceerd.

Door: Jan
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een heel seizoen met een  
kampioensploeg

Een heel seizoen met een kampioensploeg
Ter bekroning van het seizoen

werd Westervoort 3 dit jaar kampioen.
Aangezien er vanavond aanwezigen zijn, die deze 

mensen niet kennen van deze groep,
neem ik het elftal even onder de loep.

Wie anders is de afbijter van de spits,
natuurlijk libero Peter Smits.

Ondanks veel geschreeuw en weinig wol, was hij 
letterlijk en figuurlijk

een goede spil in de ploeg,
en had na afloop het meeste bier en de meeste gein in 

de W’voort kroeg.

En dan wel of niet getreurd,
komt dhr. Baps aan de beurt.

Ondanks wisselend optreden en aftreden van onze 
karakteristieke linksbuiten,

hebben heel wat keepers nu ervaring in wat betreft 
ballen langs de oren horen fluiten.

En nu is er een helder ogenblik gekomen,
want hier halen we even Jan Jansen uit zijn 

weekenddromen.
Jan was één van de meest constante spelers, wat zich 

vooral openbaarde in lopen en praten,
en dat kregen toch ook wel de meesten in de gaten.

Dan Toon Volman, de elftal kapitein,
zoals een goede kapitein als laatste zijn schip verlaat, 

deed Toon dat in de kantine net zo fijn.
Maar Toon was degene, die zijn taak degelijk vervulde,

en die in de kantine meer dan in de wedstrijd lulde.

Door: rob Bisselink

aDverteren in  
 De Ballenvanger

Kosten voor het adverteren met 4 plaatsingen per 

jaargang in ons clubblad, de Ballenvanger: 

• voor een 1/4 pagina:  € 100,00

• voor een 1/2 pagina:  € 175,00

• voor een 1/1 pagina: € 250,00

Afmetingen van de advertenties:

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

• 1/2 pagina advertentie:  150 x 102 mm

• 1/1pagina advertentie:  150 x 220 mm
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uit De ouDe Doos

uit De ouDe Doos...”van fietsvergoeDing 
tot niet thuis geven”
Sportclub is in 1937 ontstaan uit een fusie van de toenmalige clubs DWSW en Westervoortse 
Boys. Men speelde onder andere op een veld aan de Veerdam waar voor de wedstrijden eerst 
de koeien verwijderd moesten worden. In dit artikel zetten we de klok nog verder terug en 
staan we stil bij één van beide voorlopers van Sportclub Westervoort “Door Wilskracht Sterk 
Westervoort afgekort DWSW”. Het artikel geeft een verklaring voor onze uitpuilende kaspositie 
en toont bovendien aan dat er ook in jaren 30 al watjes waren.

Grondlegger van DWSW was Pastoor Kamerbeek die alle 
Rooms Katholieke verenigingen wilde samenvoegen. Los 
van gevoel voor saamhorigheid had hij ook gevoel voor 
commercie. Hij liet een parochiehuis bouwen waarbij het 
de bedoeling was dat alle katholieke verenigingen 
gedeeltes zouden afhuren. Voor de zaal moest 5 gulden 
betaald worden, dit is € 2,27. Voor de jaarvergadering 
rekende hij 10 gulden oftewel € 4,53. Absurde 
woekerprijzen! Daar trapte onze penningmeester 
H.  Weiss natuurlijk niet in. Na beraad met onder andere 
secretaris (commercieel directeur) H. Polman kwam er 
een commercieel doordacht plan. We vergaderden in het 
huis van topscheidsrechter Willem Weiss (achter Hugen) 
mede omdat de koffie gratis was. De koffie werd 
bovendien met liefde ingeschonken door de moeder van 
Willem. Er werd gespeeld in de koeienwei van Theo 

Huisman en de kleedkamers waren in de bakkerij van 
Café Brouwer (nu de Chinees aan de dorpsstraat). De 1e 
competitiewedstrijd in de 1e klasse van de RK Utrechtse 
Voetbalbond was op 25 augustus 1931. Scheidsrechter 
van dienst Theo Pieck uit Oosterbeek deed zijn 
commercieel getinte naam eer aan. Hij kreeg een 
fietsvergoeding van 4 cent per kilometer. Dat vroeger 
niet om elk “wissewasje” werd afgemeld kan bij deze 
ook naar het rijk der fabelen.  De heer R. Thuis kon 
namelijk niet mee doen aan de wedstrijd. In een nog 
bewaarde officiële afmelding laat hij weten “wegens 
verkoudheid ben ik niet in staat om te voetballen”. De 
heer R. Thuis gaf feitelijk N(iet) Thuis dus. 

Door: Michel
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Dit seizoen zijn de stoute (voetbal)schoenen aangetrokken 
en is er gestart met een 7 tegen 7 damesteam (hierna te 
noemen VR2). Dit team bestaat uit een mix van diverse. oud 
& huidige-dameselftal speelsters, voetbalmoeders, 
hockeysters, maar er zitten ook dames in dit team die 
voorheen nooit iets met voetbal of sportclub Westervoort te 
maken hebben gehad. De leeftijd van de dames varieert van 
25 tot ongeveer 45 jaar. 

Een super leuke, maar ook voor iedereen spannende mix 
dus. Op vrijdagavond 24 augustus was de eerste training 
van dit nieuwe team. Een beetje aftasten, beetje wennen, 
maar de gezelligheid zat er meteen in. Overigens 

vrouwen 2
Een 7 tegen 7 damesteam oprichten… Zouden 
we dit nu wel doen? of toch niet? Zullen we er 
wel genoeg hebben? Zijn we niet te slecht? Is dit 
een goed idee? Geen idee, maar het klinkt 
goed..! Allemaal gedachtes die spookten in het 
hoofd van een aantal dames die op div. manieren 
betrokken waren bij Sportclub Westervoort, maar 
niet meer zelf actief spelend lid waren. Na vele 
gesprekken en twijfelmomenten kwam dan toch 
het uiteindelijke besluit: we gaan het gewoon 
proberen! 

waren wij er na 1 training al achter dat de 3e helft ook een 
sterke kant van ons is. Gedurende de afgelopen maanden is 
er vrijwel elke vrijdag avond actief getraind en soms zelf in 
competitieverband gespeeld. Want ja, deze dames spelen 
ook wedstrijden. Er zijn 3 toernooi-avonden geweest en 
hier hebben we gespeeld tegen damesteams van DVV en  
Vv Dieren. De najaarsreeks is afgesloten met een 
verdienstelijke 2e plaats! 

De afgelopen maanden blijkt het oprichten van dit team 
dus een succes en we zijn alweer ingeschreven voor de 
voorjaarsreeks! 

Gedurende het jaar zijn er ook nog dames 
ingestroomd en is er altijd ruimte voor versterking 

en extra gezelligheid. De dames verzorgen 
meestal zelf de trainingen, dit gaat best goed, 
maar we zijn voornemens om na de winterstop 
een poule te maken met div. mensen die af en 

toe eens op vrijdagavond voor ons een training 
willen verzorgen. VR2 traint op iedere vrijdagavond van 

19:30 – 20:45/21:00. Mocht je ons een keer willen helpen 
met de training of juist willen meedoen? Meld je gerust bij 
één van ons! En anders zien we je in het voorjaar graag een 
keer op vrijdagavond langs de lijn staan om ons aan te 
moedigen! 

Door: Kelsey







Sinterklaas en zijn Pieten kwamen ook dit jaar 
weer naar het beste sportpark van Westervoort. 

Voordat zij bij sportclub Westervoort aankwamen 
stonden ze eerst nog bij de verkeerde club op de 

stoep. Gelukkig hadden zij snel in de gaten dat 
het niet de juiste club was en zo startte het 

sinterklaasfeest met een klein beetje vertraging.

sinterklaas Bij 
 sportcluB  westervoort

De kinderen zaten vol verwachting te wachten en het was 
dan ook een groots en warm onthaal voor Sinterklaas en 
zijn pieten. Er werd gedanst, gezongen en met pepernoten 
gestrooid. Sinterklaas had van zijn voetbalpieten genoeg 
verhalen gehoord over alle kwaliteiten van elke jeugdspeler. 
Verschillende teams werden naar voren gehaald en kort in 
het zonnetje gezet, zoals de jongens en meiden van de 
Champions League, die trots vertelden bij Ajax of Barcelona 
te voetballen, maar als ze groot waren toch gewoon in 
Westervoort 1 wilden voetballen. Maar ook de andere 
kinderen vertelden veel plezier te hebben bij Sportclub en 
Sint snapt dat allemaal heel goed!
Nadat de verschillende teams aan bod gekomen waren was 
het tijd voor de cadeaus. Want Sinterklaas was niet met 
lege handen naar het mooiste sportpark van Westervoort 
gekomen, hij had zijn Pieten cadeaus uit laten zoeken die 
voor iedereen heel goed van pas kwamen. Een echt 
sportclub Westervoort cadeau waar elke voetballer van 
droomt. Na het uitpakken van de cadeaus en het afscheid 
nemen van Sinterklaas en zijn Pieten was het de hoogste 
tijd om naar huis te gaan. Er werd die nacht veel gedroomd 
over het Sinterklaasfeest. Volgens droompiet droomde Levi 
die nacht dat hij de zaterdag erop met 
pepernotenvoetbalschoenen ging scoren.

Tot volgend jaar, Sinterklaas en voetbalpiet 

Door: Anne
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geDicht

De Ballenvanger 
strikt pieter s.

De redactie van de 
Ballenvanger is altijd op 

zoek naar iets nieuws om het 
clubblad blijvend 

aantrekkelijk te houden. We 
zijn daar opnieuw in 

geslaagd door Pieter S. als 
columnist te strikken om een 

bijdrage te gaan leveren.

En niet zo maar een bijdrage. Nee, 
Pieter zal dit gaan doen in het 

“Westervoorts dialec”. Want zoals 
jullie wellicht weten is Pieter S. ook 

degene die wekelijks in de 
Westervoort Post een gedicht 

schrijft in het dialect over 
gebeurtenissen in het dorp. En elke 
bijdrage aan het in stand houden 
van het dialect is belangrijk. Vraag 
dat maar aan de voorzitter met zijn 

“Moes aete” en aan Hans van 
Workum met zien “Treinbenkske”.
Pieter S. is in het dagelijks leven 
David Smink. David heeft in het 

verleden een paar jaar bij Sportclub 
gevoetbald, maar is net voor zijn 
hoogtepunt gestopt. Hij draagt 
Sportclub echter nog steeds een 
warm hart toe en hij wil dit door 

zijn bijdragen nogmaals 
benadrukken. Pieter (David): 

bedankt alvast!!

Hierna zijn eerste bijdrage: 
Gedicht veur Ballenvanger

Nou volg der iets,
dah hadde gullie,
never nooit gedach...
Ut is wah aan de late kant,
mar toch noch mar,
un wedstrijd veslag.
1973 da mot ut zun gewes,
misschien un jaortje later,
want dah kan ök nog bes.
Op un toernooi in Angerlo,
daor mot ut zun gewes,
mien voetbal kwaliteite,
ware nie al te bes.
Ik wier nie gehinderd,
deur ök mar iets talent.
Ik herinner mien nog Robbie,
ök Geert en Paultje Koning.
Die hiette gewoon zo,
dah kwam nie deur un kroning...
We hadde ök Ed Peeters,
John Kemper, ök gin flop.
Den steed bij sportclub tegewoordig,
helemaol aan de top.
Mar effe trug naor dah toernooi,
ut was den dag geweldig mooi...
Alles hadde we velore,
ut kon mien ök gin zak bekore.
Tot op un bepaolt moment,
meh mien dartien veertien jaor,
Vuulde ik mien un grote vent.
Minuutje elf of twaluf mot zun gewes.
Ik krieg de bal,
bun op mien bes.
Ik knoeper as un echte prof,
bal strak aan mien voet.
Nooit eerder vuulde ik mien,
zo verdomde goed.

Dan nader ik ut doelgebied,
Ik wier nie opgehouwwe...
Gin tegestander te bekenne,
ik bun nie meer te houwe!
En dan inens un tackle,
Ik lig daor op de grond.
Volledig naor de klote,
gres nog in de mond.
John het mien getackeld,
mien eige ploeggenoot...
Ik roep klootzak wah doei nou,
ik kon score nou nou nou...
John zeit: “kiek is wie daor steed”,
ik zie geliek: “hé das Theet!”...
En Theet dah was toen onze keeper,
zinke kon ik ech nie dieper.
Den wissel ha’k totaal gemis,
hoe kon dah toch, waor ging ut mis?
Nou nie meer te achterhale,
mar altied nog un bitje bale.
Ik was nog jong en ongeremd, 
mar veur voetbal zeker nie bestemd! 

Door: PieterS

kans gemis
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the expats

het vreemDelingenlegioen oftewel  
“the expats”

Met bijna 800 leden doen we het als Sportclub 
Westervoort plat gezegd “verrekte goed”. Het 
aantal eendjes in onze kweekvijver (“de 
Championsleague”) is de laatste tijd weer flink 
gegroeid en er is na de winterstop zelfs weer 
een nieuw jeugdteam, de Jo10-4 bijgekomen.

Wat ook opvalt is dat er steeds meer niet-Westerveurters lid 
zijn of worden van ons mooie cluppie. We hebben in ons 
actuele adressenbestand inmiddels circa 150 niet-
Westervoort-adressen. Los van steunende leden en 
sponsoren zijn het voornamelijk voetballers die dus vaak 
meerdere keren per week een barre tocht naar ons mooie 
dorp moeten maken om hun hobby te kunnen uitoefenen. 
Dit terwijl er bij hem of haar op de hoek waarschijnlijk toch 
ook ergens een voetbalveld ligt. De vraag is: Waarom??? 
Fungeren wij hier als vluchtelingenopvang, zijn het de 
royale reiskosten die onze penningmeester Remco Grob 
betaalt of zijn er andere redenen? Tijd om polshoogte te 
nemen door middel van een “rondje langs de velden” 
oftewel een steekproef onder onze expats.

Hoe komt het dat jij niet in Westervoort woont 
maar er wel voetbalt?
Salvatore: Ik heb een tijd lang in Arnhem gevoetbald maar 
toen mijn elftal stopte (vanwege tekort aan mensen) kende 
ik inmiddels een heel aantal mensen bij het elftal waar Arno 
Hoogveld in voetbalde, die mij toen vroeg of ik bij hen 
wilde komen voetballen. De rest is geschiedenis.
Peer: Dat komt door Michel van Enckevort. Wij speelden 
samen in een zaalvoetbalteam. Toen dit team ophield te 
bestaan, ging Michel een 7x7 team starten bij sc en hij 
vroeg of ik interesse had.  Hij woont in Westervoort en was 
al actief binnen de vereniging. Daarnaast kende ik al enkele 
spelers die mee zouden doen.
Tom: Wegens het tekort aan betaalbare woningen. Wel 12 
jaar in ons mooie durp gewoond. 

Sander: Ik ben 6 jaar geleden verhuisd vanuit het diepe 
zuiden naar Westervoort. Een telefoontje naar Freddy Dahm 
was genoeg om mee te mogen trainen bij SC W2. Na 5 jaar 
Westervoort kwam ik tot de conclusie dat de combi 
Swaggie-wonen in een dorp niet optimaal is maar de combi 
Swaggie-SCW wel. Vandaar de verhuizing naar Arnhem.
Sebastiaan: In Westervoort opgegroeid en later verhuisd 
naar Arnhem/Rozendaal. Laatste jaren in vriendenteams. 
SCW is een soort thuisbasis om met vrienden en bekenden 
een potje te ballen en een biertje te drinken.
 
Wat maakt het de moeite waard om steeds te 
 reizen?
Salvatore: De gezelligheid van beide elftallen en zo lang 
is de reis niet vanuit het pittoreske Elst naar Westervoort.
Peer: Ik hou van de combinatie voetbal en gezelligheid. 
Omdat ik er zeker van was dat dit een gezellig team zou 
zijn dat ook nog aardig kan ballen, was dat voor mij 
voldoende aanleiding om de reis vanuit Elst vaak te 
ondernemen. En het toeval wil dat teamgenoot Zappa, die 
ik nog niet kende, hemelsbreed 800 meter bij me vandaan 
woont. We kunnen dus carpoolen. Ik heb het er erg naar 
mijn zin. We zijn fanatiek tijdens de wedstrijden (wat wil je 
anders met de gebroeders Anker, ehh Grob in je team) en 
we hebben daarna veel plezier in de kantine. Top dus.
Tom: De gezelligheid van de club en het Westervoortse 
gevuul maken het reizen de moeite waard.
Sander: Allereerst de gasten. Zowel mijn nieuwe' 
teamgenoten als mijn oude' teamgenoten zijn geniale 
gasten waar je leuk mee kan voetballen maar ook een top 
3de helft mee kan beleven. Tevens staat de benzineprijs niet 
extreem hoog dus dat heb ik er nog wel voor over. Het is 
maar 5 km dus als ik weet dat er een drankje genuttigd 
gaat worden pak ik de fiets. Die 5 km heb ik er met liefde 
voor over.
Sebastiaan: Lekker een potje ballen en daarbij de 
gezelligheid en de humor met de teamgenoten.
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 Wat is er typisch aan SC Westervoort?
Salvatore: Lastig om te beantwoorden, omdat ik de club 
als geheel daarvoor te weinig ken, maar het is er altijd wel 
gemoedelijk en gezellig.
Peer: Ik vind dat er een heel gemoedelijke sfeer hangt en 
er zijn veel mensen die zich zeer actief inzetten voor de 
club. Dat vind ik mooi om te zien en daar heb ik veel 
respect voor. Ik voelde me er meteen welkom. Of het heel 
typisch is weet ik niet maar het is er gewoon erg gezellig en 
goed geregeld!
Tom: “De ochtendnevel die langzaam wegtrekt van veld 3 
op een frisse zondagochtend.” Daarbij is onze 3e helft uniek.
Sander: Iedereen kent elkaar. Dat heeft zijn plus- en 
minpunten natuurlijk. Als er iets gebeurt, weet iedereen 
direct alle details. Tevens moet ik Wieleman noemen. Dit is 
voor mij echt iets typisch Westervoorts. Als er iets 
georganiseerd wordt in Westervoort dan weet je dat 
het bij Wieleman is. Heerlijk aan de bar hangen 
of vies de kop eraf dansen. Het kan er allemaal. 
Waar ik blij mee ben is dat Westervoort een 
carnavalsdorp is. Natuurlijk is het een wereld 
van verschil met het zuiden maar het idee telt. 
Het halve dorp loopt dan ook echt uit. Natuurlijk 
is de kermis belangrijker voor echte Westervoorters 
maar ik noem het gewoon een carnavalsdorp.
Sebastiaan: SC Westervoort is een club met een goede 
reputatie waarbij de gezelligheid en het voetbal goed 
samen gaan.   

Conclusie op de vraag: “Waarom nemen zoveel 
leden de moeite om steeds naar Westervoort te 
komen om een potje te ballen?” 
We zouden kunnen zeggen dat dit met sportieve ambities te 
maken heeft maar dat is bullshit. Los van de nevel op veld 3 
gaat het overduidelijk vooral om de GEZELLIGHEID, de 
vriendschappen, de gemoedelijkheid, het plezier en de goede 
sfeer! Het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Je kent 
ze toch wel? Van die koele, kille kantines waar je plichtmatig 
een drankje doet na een uitwedstrijd. Dat we sfeer, 
gemoedelijkheid en gezelligheid bij SC Westervoort wel in 
huis hebben is Iets wat we als vereniging moeten koesteren. 

Door: Michel

Salvatore Nijmeijer uit Elst (alias “Aka 
Zappa”)
Ik voetbal inmiddels ruim 10 jaar bij SC Westervoort, 
aanvoerder van het 8e, ben basisspeler en uitblinker 
in de 7x7 (45+)

Peter Heuvelink uit Elst (alias 
“Peer”). 
Slechts 1,5 jaar lid maar nu al 2 
kampioenschappen te pakken. 
Ik speel voor het allstars team 
=> de 7x7 team (45+) en ben 
actief als Sinterklaas voor vrouwen 1.

Tom Aarsman uit Arnhem (alias “de 
romanticus” check antwoord op vraag 
wat is typisch aan SC)
Al heul lang lid. Vanuit de jeugd de senioren 

in. Het 2e, het 5e en nu in het 4e. Top team!

Sander Swagers (alias “Swaggie”)
Uit Arnhem, nu in zaterdag 2, een 
kampioensteam met allemaal 
bazen. Genot om in te mogen 
spelen. Daarvoor bij zondag 2 
(kampioen), zondag 9 
(kampioen), Westje 6 (kampioen), 
zondag 5 (bekerfinale en 
kampioen). Nu dus vast in zaterdag 2. 
Dat is wel zo fijn want op zondagmorgen om 9 uur 
op de club komen met je voetbaltas en een bonkend 
hoofd is niet het allerbeste gevoel op aarde.

Sebastiaan Evers uit rozendaal (alias “Bas”)
Al lid vanaf de F-jes en zo’n beetje alle teams 
doorlopen. Nu het 8e en de 7x7.

wie ben je? waar staat jouw huis? .... en in 
welk team kunnen we jou bewonderen?
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De stelling

sportpark naederhuyse moet een  
 rookvrije accommodatie worden.

marc hermsen
Ik ben het er niet mee eens. 

Als je het voor de 
gezondheid en uitstraling 

doet, dan vind ik ook dat je 
gezond eten moet 

aanbieden en geen alcohol 
meer moet schenken. En dat 
maakt het er niet gezelliger 

op.

ian rodrigo
De vraag is wat men ermee 

wil bereiken. Wil je het 
roken verbieden zodat 

kinderen de vieze rook niet 
inademen? Dan zeg ik dat 
het nergens op slaat omdat 
men in de buitenlucht is. Als 
je het roken wil verbieden 
omdat het niet bij gezonde 
dingen zoals sporten past, 
dan ben ik daar zeker voor. 

Maar dan zou je alcohol 
ook moeten verbieden. Al 

met al zou ik het idee zeker 
ondersteunen. Door 

bijvoorbeeld het roken op 
het sportpark op zaterdag 
te verbieden als de jeugd 

speelt.

frank van ark
Ja en nee. Met ja bedoel ik 
dat je bij de jeugd tot een 
uur of 1 niet mag roken 
rondom het veld, bij de 
kantine, etc. En met nee 
bedoel ik dat je zondags 
met oudere mensen te 

maken hebt en dan vind ik 
dat mensen die roken bij 

de kantine en op het terras 
gewoon moeten kunnen 

roken. Ik denk dat de 
omzet op zondag ook 

hoger blijft als het geen 
rookvrije accommodatie 
wordt. Ik rook zelf ook, 

maar had dit ook gezegd 
als ik niet rookte.

guus wopereis
Ik ben voor. Alleen komt 

mijn vriendin dan misschien 
niet meer kijken, want zij 
rookt. Haha! Ik vind het 

stinken en ik denk dat we 
voor voornamelijk kinderen 
op zoveel mogelijk plekken 
moeten laten zien dat het 

niet goed is om te 
(beginnen met) roken.





De Ballenvanger / 49

puzzel wk winnaars

scwestervoort.nl 

de overgebleven letters vormen 
samen een toepasselijke zin.

Argentinië
Brazilië
Duitsland
Engeland
frankrijk
Hongarije
Italië
Nederland
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Uruguay
Zweden

Oplossing humorfoto: Arjan Koenen

prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 16 maart 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:
Lionel Messi

De puzzel is dit keer gewonnen door:  
Shanna van de Kraats, Jo10-3

Pupillen - Junioren - Senioren

win een 
caDeauBon

van € 10
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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
Daliz Holding B.V.
feestcentrale
Heijting Milieu
Hobbycentrum Evers
Huis ter West
Jansen Tractoren

JANfLEUr Arnhem
Jeroen Berings ICT-diensten
Joan Berings Trainingen & Consultancy
Koenders Totaalbouw
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

Pranger Bouw
rené Wigman Transport
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen BV
S&S Woningstoffering Westervoort
Slagerij Hetterschijt
SLr Bouw en onderhoud
Taxi Linsen
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

overige  sponsors

Advieskring voor ondernemers B.V.
Autobedrijf Bas Bloemberg
Body Wear Superstore
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Bouwman Schilderwerken
Club van 100
De Koningspleij
Drukwerk Planet
faas Audiovisuele Dienstverlening
four Seasons Buitensport
Gaba Makelaars
Gerard Siebenheller, Dak- en Zinkwerk
GvA Gevelwerken 
Hoefsmederij Gal

International Welness resorts 
‘Veluwse Bron’
Intersport Luising
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jan van Leur, Dak- en Gevelwerken
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

Basn leDen



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) mauritS pelgrim, nikkie drieSSen, arJan koenen, denniS koenen, ahmet aydimir, SJoerd JanSen, bouwe 

 Zwertbroek, ronnie SeSSink, tim hendrikS, pelle gerretZen, hein Smink, Sven bolderman, FranS Stolk, paul koenen

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

Onderscheiden met de  
Koninklijke Erepenning

seizoen 2018-2019




