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redactie

Als deze Ballenvanger op de mat ligt, is de 2e competitiehelft in de beslissende
fase en zien we welke teams kans maken op kampioenschap of degradatie. De
redactie hoopt weer de nodige kampioenen te mogen begroeten. De foto op de
voorzijde is van de Champions League en de middenposter is van zaterdag 4.
Beide foto´s zijn gemaakt door clubbladfotografe Cynthia Degen.
Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 4 / 2018-2019:
zaterdag 18 mei 2019

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 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

€ 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.

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

Zoals wellicht bekend lopen er op het moment van schrijven
van deze column (maart 2019) een tweetal door de gemeente
gefinancierde onderzoeken die als doel hebben de huidige
stand van zaken en de toekomst van de Westervoortse
buitensportverenigingen in beeld te brengen. In die
onderzoeken zullen aanbevelingen gedaan worden aan de clubs
(tennis, voetbal en korfbal) over wat ze zullen moeten doen en
laten om gezonde verenigingen te blijven. En vanzelfsprekend
zal de gemeente in dit hele proces ook het nodige vinden dan
wel opleggen.
Wat voetbal betreft gaat het hierbij natuurlijk over het feit of Westervoort straks
nog groot genoeg is voor twee voetbalclubs met twee voetbalaccommodaties. En
wat is straks? De afgelopen jaren zijn de clubs al op diverse manieren samen
opgetrokken met natuurlijk als voorbeeld de samenwerking op het gebied van
vrouwen- en meidenvoetbal. Er is door het hoofdbestuur van Sportclub echter
besloten om aan die intensieve samenwerking met ingang van het nieuwe
seizoen een einde te maken. Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag. Ik wil
op een wat beeldende manier duidelijk maken waarom.
Sportclub en AVW kun je in mijn ogen beschouwen als twee partners met allebei
eigen kinderen die samen zijn gaan wonen. Dit vraagt heel wat van elkaar. Kunnen
de kinderen met elkaar opschieten? Kunnen de partners eruit komen hoe ze de
huishouding willen gaan runnen? Wie betaalt wat? Wat vindt de rest van de familie
ervan en trekken we ons daar eigenlijk wat van aan? Trekken we ons wat aan van
het commentaar dat de ouders hebben: “Weet je wel wat voor soort mensen daar
over de vloer komen? Vroeger al en dat zal nu nog steeds wel zo zijn”!
Na het een tijd samen geprobeerd te hebben, kwam er een moment waarbij de
een (Sportclub) zei dat het eigenlijk nog te vroeg was om samen te gaan wonen.
“We hebben het geprobeerd, er is ook geen ruzie, ik heb geen hekel aan de ander
(AVW) maar het voelt nog niet goed”. En hoewel de andere partner weinig begrip
heeft voor het besluit, denken wij dat het met het oog op de toekomst beter is nu
even pas op de plaats te maken, ook al beseffen we dat het met name voor de
kinderen niet leuk is. Maar dat is nu even niet anders…..
John Kemper, voorzitter

scwestervoort.nl
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Algemeen

Contracten verlengd

Onlangs is het contract met hoofdtrainer Harold
Dengerink verlengd. Het contract werd in de
bestuurskamer samen met voorzitter John Kemper
getekend. Op de foto John en Harold tijdens de tekensessie.

Tevens werd het contract met damestrainer Jeroen Tacke
getekend. Namens het hoofdbestuur werd de handtekening
gezet door bestuurslid Edwin Grob. Op de foto Edwin en
Jeroen tijdens de tekensessie.

Contributie incasso
We zijn bij Sportclub Westervoort blij met een behoorlijke groep vrijwilligers voor het uitvoeren
van de diverse vrijwilligerstaken. Maar om die vrijwilligers te behouden willen we graag zo
efficiënt mogelijk omgaan met de taken die ze moeten verrichten. Dit geldt dus ook voor de
contributie inning.
Op dit moment wordt de contributie vooraf per maand, kwartaal, halfjaar of jaar geïncasseerd. Het brengt een
behoorlijke inspanning met zich mee om deze contributie-incasso iedere maand uit te voeren.
Daarom streven wij er naar om in de toekomst geen maandincasso’s meer te hoeven uitvoeren. De leden die op dit
moment nog via de maandincasso meelopen, zullen benaderd worden door de ledenadministratie om over te
stappen naar kwartaal-, halfjaar- dan wel jaarincasso. Onze wens is om dit voor het nieuwe seizoen afgerond te
hebben.
Deze maatregel betreft enkel de incasso. De leden die zelf een maandelijkse automatische betaling uitvoeren,
hoeven niets te veranderen.
Mochten hier vragen over zijn dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@scwestervoort.nl

Van het hoofdbestuur.
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Jeugdcommissie

Rinus de App
Op maandagavond 18 maart werd er voor de
leiders en trainers van SC Westervoort een
cursusavond georganiseerd. Op aangeven van
Robert Grauwde werd er door Frank van Huet
van de KNVB dieper ingegaan op Rinus, de App.
Rinus is een online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers
in Nederland. Het bevat oefeningen, trainingen en
meerweekse programma's, allemaal ontwikkeld vanuit de
voetbalvisie die de KNVB omarmt: met plezier beter leren
voetballen. Door het jaarprogramma van onze technisch
jeugdcoördinator te koppelen aan de mogelijkheden van

Rinus, kan er prima gebruik gemaakt worden van
voorbeeldoefeningen.
Het was een super goed georganiseerde avond met een
zeer hoge opkomst. Met 26 deelnemers van 1 vereniging
was het zonder meer een succes. Na een korte theoretische
uitleg stond onze JO11-1 klaar op het veld om de
praktijklessen te ondergaan.
Prachtig om te zien hoeveel betrokkenheid de trainers weer
aan de dag leggen met het bijwonen van deze cursusavond.
En voor de jeugd alleen maar goed te zien dat onze trainers
weer beter onderlegd raken om de spelers op een hoger
niveau te brengen.

scwestervoort.nl
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Vrijwilligersbijeenkomst

Vrijwilligersbijeenkomst
bij sportclub
Op zaterdag 13 april was de jaarlijkse vrijwilligers
bijeenkomst. Met een geweldige opkomst van
vrijwilligers was er gerekend op 100 personen.
Het was dit jaar koud met sneeuwbuien, eerder
een wintergevoel dan een lentegevoel, dus vond
het gebeuren binnen plaats.
Net als vorig jaar was gekozen voor een samenkomst in het
begin van de avond, nu van 17 uur tot 20.30 uur.
Nog voor het eten werden vrijwilliger en vrijwilligster van
het jaar bekend gemaakt door voorzitter John Kemper.
De vrijwilliger van het jaar is dit jaar een man die
toevalligerwijze ook nog eens zijn 25-jarig
Sportclubjubileum viert. Zoals vaker gebeurt, kwam hij bij
Sportclub terecht doordat zijn zoon (en later ook zijn
dochter) hier ging voetballen. Daarvoor, toen hij nog niet in
Westervoort woonde, heeft hij zelf bij diverse clubs in de
regio gevoetbald. Klein detail: twee clubs waarvoor hij
actief was bestaan niet meer. Of dat met zijn vertrek daar te
maken heeft, kon ik niet achterhalen.
Hij speelde hier nog enkele jaren zelf, maar toen hij in de
gaten kreeg dat de club ondanks zijn aanwezigheid toch
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voort zou blijven bestaan, besloot hij om dan ook maar van
de nood een deugd te maken: hij werd vrijwilliger! Hij was
trainer van diverse jeugdelftallen, leider van het toenmalige
4e, grensrechter bij het eerste, samen met Marjorie en
Gerda garderobeman bij de carnaval en scheidsrechter bij
diverse teams. Ook heeft hij een aantal jaren in het bestuur
van het JAC (de Jeugd Activiteiten Commissie) gezeten. Zo
rond 2005 nam hij zitting in de kantinecommissie. In een
oude Ballenvanger uit 2012 kondigde hij aan de club te
gaan verlaten: werk en kinderen en kleinkinderen leken niet
langer te combineren met het vrijwilligerswerk. Maar het
blauwwitte bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij kwam
terug of is waarschijnlijk helemaal niet weggeweest. Hij zit
inmiddels al weer een hele tijd in de clubhuiscommissie. En
de hartenkreet waar hij dat Ballenvanger-interview destijds
mee afsloot: wees zuinig op de vrijwilligers, draagt hij zelf
ook nog steeds uit.
Vrijwilliger van het jaar 2019 is geworden:
Hans Thijssen

Daarna de vrijwilligster:
De vrijwilligster van het jaar is geboren en getogen in
Westervoort en echt precies op tijd ter wereld gekomen. Ze
had zelf niet veel met voetbal; ze maakte liever muziek. Tot
ze een relatie kreeg met een man die naar haar eigen
zeggen zijn bed bij Sportclub had staan. Ze kwam toen als
vanzelfsprekend bij de club terecht en later toen er
voetballende kinderen bij kwamen, werd dat alleen nog
maar meer.
Ze begon haar vrijwilligersloopbaan als taxichauffeur en
was-ouder bij de teams van haar jongens. Haar bedrijf werd
sponsor van de club en van daaruit kwam ze bij de BASN,
onze businessclub, terecht. Ze hielp bij het ontwikkelen van
een uniforme kledinglijn voor heel Sportclub en startte een
webshop waarop allerlei Sportclubmateriaal te koop is. Een
deel van de opbrengsten van de webshop komt weer ten
goede aan de club, waardoor nuttige zaken voor de club
geregeld kunnen worden. En elke woensdagavond van

scwestervoort.nl

G-Team

NOODKLOK LUIDT VOOR HET G-TEAM
Aan het einde van dit seizoen gaan trainer
Wim van de Hurk en de begeleiders Paul
Rutgers, Martin Vente en Willem van Bussel
er door allerlei verschillende redenen mee
stoppen. Ontzettend jammer natuurlijk!!

19:00u tot 20:30u is ze op de club, waar je dan de
webshopkleren kunt bestellen, passen of ophalen.
Zo: Dit was even een stukje reclame voor het goede doel
tussen door!!
Ook zorgt ze er voor dat de kosten voor “kwijtgeraakte”
kleren beperkt worden door een intensieve samenwerking
met leiders en trainers. Tot slot is ze inmiddels ook al weer
een tijdje bestuurslid van de BASN. Jullie weten natuurlijk
allemaal al, over wie het gaat, maar voordat ik haar naam
noem, wil ik toch nog even een citaat van haar uit een
recent interview uit de Ballenvanger aanhalen. Op de vraag
wie ze als vrijwilliger in het zonnetje zou willen zetten
antwoordt ze: Eigenlijk alle vrijwilligers. Er zijn er zoveel die
ook op de achtergrond bergen werk verzetten. Dit zien we
niet altijd, maar zonder hen kan een grote club als de onze
niet op de manier functioneren zoals we nu doen. Diepe
buiging voor hen allen! En hier wil ik me als voorzitter
natuurlijk voor 100% achter scharen.
Vrijwilligster van het jaar is geworden:
Mirjam Koenen-Berentzen
Zowel vrijwilliger als vrijwilligster ontvingen de gebruikelijke
oorkonde, dinerbon en bloemen.

Om de mannen van het G-team ook volgend jaar te
kunnen laten voetballen zijn we dus met spoed op
zoek naar vervangers. Het gaat dan om een trainer
die één keer per week de training verzorgt (is nu op
woensdag) en zorg draagt voor de begeleiding van
het team bij de competitiewedstrijden op zaterdag.
Daarnaast zoeken we één of twee begeleiders
die de trainer op de trainingsavond en/ of de
wedstrijddag gaan ondersteunen.
Tot slot zoeken we iemand die de administratie
bijhoudt, contact onderhoudt met de KNVB en zorgt
voor mailtjes, apps en wat al niet meer.
Al deze taken kunnen natuurlijk ook door meerdere
mensen ingevuld gaan worden. Dat scheelt tijd!!
De vertrekkende heren hebben beloofd te zorgen
voor een goede overdracht en zijn altijd bereid om
daar waar nodig advies te geven.
Mocht je interesse hebben of eerst wat
informatie willen krijgen, neem dan contact
op met Willem van Bussel (026-3114307) of
John Kemper (06-23559312). Mailen mag ook:
bestuur@scwestervoort.nl

Het G-team wacht in spanning af; laat ze niet te lang
in spanning zitten!!

Daarna was de inwendige mens aan bod. Er stond een
voortreffelijk Chinees buffet klaar voor alle vrijwilligers.
Hulde aan de organisatie.
Om 20.30 uur druppelde het langzaam leeg op het
sportpark.
Door: Jan

scwestervoort.nl
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van het hoofdbestuur

Omdat we onze leden graag willen informeren over de financiële stand van
zaken volgt hierbij een samenvatting van het besprokene tijdens de laatste
jaarvergadering, die eind november vorig jaar heeft plaatsgevonden.

Financieel jaarverslag 2017/18
Resultaat
We hebben het seizoen 2017/18 met een positief
resultaat van € 2.990 afgesloten waarbij een positief
resultaat van € 1.345 was begroot. We hebben de
positieve lijn van de afgelopen 3 seizoenen dus kunnen
continueren.

huisvestingskosten is daarentegen ongeveer € 4.000 hoger
dan begroot. Dit zit hem deels in de energiekosten die ruim
€ 1.000 hoger uitpakken (let wel: hoger dan de begroting,
niet ten opzichte van de kosten van vorig jaar). De
onderhoudskosten zijn wat hoger geweest, met name door
de aanschaf van het normen- en waarden bord.

De totale baten blijven met een totaal van ongeveer
€ 215.000 ruim € 2.000 achter op de begroting.
Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de contributie
inkomsten ongeveer € 2.000 lager zijn dan begroot.
Verder zijn de entreegelden wellicht wat te rooskleurig
begroot, deze inkomsten bleven het afgelopen seizoen
ongeveer € 1.000 achter. Daarnaast bleef de absolute
kantinemarge met ruim € 1.000 achter op de begrote
marge van € 51.000, dit terwijl de omzet met
uiteindelijk ruim € 104.000 ruim € 4.000 hoger was dan
begroot. De procentuele marge is dus behoorlijk
verslechterd. Was deze vorig jaar nog 51.2%, dit jaar is
de marge gekelderd naar 48.0%. Dit komt onder andere
door de jaarlijkse prijsverhoging van bierleverancier
Inbev.

De grootste afwijkingen in de algemene kosten betreffen
een onderschrijding van de kledingkosten met ruim
€ 2.000. Verder zijn de lidmaatschapskosten van de KNVB
ruim € 2.000 lager dan begroot.

Positieve uitschieters aan de inkomstenkant zijn de
kerstbingo waar ruim € 500 meer is gescoord, daarnaast
heeft de sponsorloop tijdens de 1e voorsteldag het
achterblijven van de opbrengst van de Grote Club Actie
meer dan gecompenseerd.
Dan nu de uitschieters aan de kostenkant. De
personeels- en vrijwilligerskosten zijn ruim € 4.000 lager
dan begroot. Dit komt met name doordat het
opleidingsbudget niet volledig is benut. Het totaal aan
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Tot slot is de dotatie aan de reserves ruim € 2.000 hoger
doordat er € 2.500 extra is gedoteerd aan de bestemmings
reserve kantine inventaris. Er zijn namelijk concrete plannen
om ons clubhuis een sfeerimpuls te geven. Verder is een
kleine € 500 uit de bestemmingsreserve “80-jarig bestaan”
vrijgevallen. Dit alles maakt een uiteindelijk positief
resultaat van € 2.990.
Balanspositie
Op de balans zien we een paar opvallende zaken: het saldo
liquide middelen is fors gedaald van € 43.238 per 30-062017 naar € 16.702 per 30-06-2018. Dit komt, naast de
extra aflossing in de hypotheek van € 6.800 gedurende het
afgelopen seizoen, enkel door een vooruit ontvangen post
contributie vorig seizoen. Dit zien we dan natuurlijk ook
weer terug in een afname van de kortlopende schulden
t.o.v. vorige balansdatum 30-06-17. Tot slot is de
obligatielening (lening o/g) volledig afgelost, 45% is
uitbetaald en het restant is geschonken waarvoor dank.
Het werkkapitaal, het kapitaal dat benodigd is om aan de
kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen is iets

scwestervoort.nl

van het hoofdbestuur

Daarnaast worden we per 01-01-2019 geconfronteerd
met een btw-verhoging van het 6%-tarief naar 9%.
Aangezien we alleen voor ons clubhuis btw-plicht
hebben, heeft deze verhoging effect op de marge van
ons clubhuis. We houden binnen onze totale omzet incl.
btw immers minder marge over als we geen
prijsverhoging zouden doorvoeren. Berekend op basis
van de afzet over vorig seizoen zou dat voor een heel
jaar ongeveer € 1.400 margedaling tot gevolg hebben.
Daarom is besloten om de prijzen van enkele
kantineproducten te verhogen per 01-01-2019. Dit gaat
met name om bier en snacks.
De laatste contributieverhoging dateert van 1 juli 2015.
Voorgesteld wordt om de contributie voor het komende
seizoen wederom niet te verhogen.
Eén van de plannen die we voor de toekomst hebben is
het verfraaien van ons clubhuis. Hiervoor is een
projectgroep geformeerd die inmiddels een aftrap heeft
gemaakt en diverse wensen in kaart heeft gebracht. De
komende periode wordt gebruikt om een concreet plan
op te stellen inclusief begroting.

gedaald: van € 26.536 naar € 22.376. Dit komt dus o.a.
door een extra aflossing van 2 jaar van de hypothecaire
lening aan de Gemeente. Gezien het feit dat we hier toe in
staat zijn kunnen we best concluderen dat we er financieel
gezien nog steeds goed voor staan.
Begroting
De begroting voor het seizoen 2018/19 wordt door een
aantal zaken gekenmerkt. De btw-aftrek voor sport
gerelateerde activiteiten in de SESN vervalt per 01-012019. Deze extra last wordt grotendeels gecompenseerd
door een vervangende regeling. Alhoewel deze maatregel
enkel direct van invloed is op de exploitatie van SESN heeft
het ook indirect effect op de exploitatie van SCW omdat
een kostenstijging in de gebruiksvergoeding wordt
verdisconteerd.

scwestervoort.nl

Een andere verandering voor dit seizoen is de invulling
van de spelerspot voor het 1e elftal heren. Dit raakt
Sportclub overigens niet in de exploitatie, maar de
BASN. Ik noem hem toch even, uitbetaling vindt wel via
Sportclub plaats. Vanaf dit seizoen zullen alle spelers die
tijdens competitiewedstrijden op het wedstrijdformulier
staan bij een overwinning of gelijkspel per punt
uitbetaald worden waarbij een deel verplicht gebruikt
wordt voor het winteruitje. Het idee hierachter is om
voetballen in ons 1e elftal aantrekkelijker te maken, met
name voor talentvolle spelers die anders elders of lager
zouden voetballen.
Het uiteindelijke resultaat voor seizoen 2018/19 is
begroot op een plus van € 1.674.
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clubhuiscommissie

“Toppers & Tappers”
Ellen, Linda & Linda, een 3-tal charmante en bar-mhartige dames
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clubhuiscommissie

“Doe mij een ice-tea, een broodje kroket en een zakje chips!” Het lijkt zo vanzelfsprekend “even in
de kantine een drankje of iets lekkers halen”. Toch zijn we ook hier keihard afhankelijk van
vrijwilligers. Vrijwilligers die niet alleen achter de bar staan maar ook openen, sluiten, kas opmaken,
roosters maken, een babbeltje maken, schoonmaken enz, enz. Tijd om eens nader kennis te maken
met een 3-tal van deze gouden krachten: Ellen Grob, Linda Grob en Linda Jacobs.

Korte introductie:
Ellen: Getrouwd met Edwin Grob ( bestuurslid) en moeder
van Lars (JO17), Vera (MO15) en Maud. Ik ben zelf
werkzaam in het onderwijs.
Linda G: Ik ben moeder van Lisa, Koen (JO12-1) en Tess en
getrouwd met Remco Grob (bestuurslid). Drie dagen in de
week rij ik naar Duitsland waar ik als fysiotherapeute werk.
Linda J: Ik ben moeder van Xander (17) en Ivar Jacobs (12)
en getrouwd met Bas Jacobs (leider van de JO13-1).
Welke werkzaamheden doe je voor SC W en hoe
lang al?
Ellen: Al jaren trouwe supporter van mijn voetballende
kinderen en helpen (rijden, wassen etc.) bij het team waar
nodig is. Ik zit in de Clubhuiscommissie en help mee met
het rooster maken voor de vrijwilligers in de kantine en zelf
draai ik ook kantinediensten.
Linda G: Sinds de zomer van 2017 ben ik begonnen met
het draaien van bardiensten in het clubhuis. Ik draai 1x per
maand een donderdagavond en daarnaast nog ca. 2 bar
diensten op zaterdag of zondag
Linda J: 12 jaar geleden zijn wij bij de sportclub gekomen
doordat Xander begon met voetballen. Toen reed ik naar de
wedstrijden en deed de was af en toe. Later ook voor Ivar.
Sinds een jaar draai ik regelmatig bardiensten.
Wie zijn de dragende krachten van de bardienst en
de clubhuiscommissie?
Ellen: De Clubhuiscommissie coördineert het, maar zonder
alle vrijwilligers zijn wij nergens. We hebben al veel ouders
die helpen en ook zijn er oudere jeugdteams die in de
keuken staan. De seniorenteams worden enkele keren per
jaar ingezet.

scwestervoort.nl

Linda G: Er zijn enkele vrijwilligers die al jarenlang
kantinewerk doen. Die zijn bijna niet meer weg te
denken bij Sportclub. De Roostercommissie heeft, denk
ik, op dit moment de lastigste taak binnen de
clubhuiscommissie. Het is een heel geregel om de
bezetting rond te krijgen zodat de kantine en de keuken
bemand zijn. De senioren elftallen draaien sinds een jaar
of twee ook mee in het rooster. Toch is er nog steeds een
tekort aan vrijwilligers. Als er meer mensen zich
zouden aanmelden, heeft de Roostercommissie
ook minder problemen de planning rond te
krijgen. Ook al wil je maar 1x per maand wat
doen, meld je aan!
Linda J: Van de barcommissie ken ik Ellen, Diana en Eva.
De dragende krachten zijn toch nog wel de oudere
vrijwilligers, die wekelijks in de kantine of keuken staan
en natuurlijk de VUT ploeg. Elke week schoonmaken.
Wat is het leukste aan de bardienst?
Ellen: Het werken achter de bar en gezellig kletsen met
allerlei mensen en kinderen die wat komen kopen.
Linda G: De gezelligheid met de mensen aan de bar.
Maakt niet uit of het nou vroeg in de ochtend voor een
bakkie koffie is of later op de dag/avond voor een
biertje. Ook het onderling samenwerken met het
barpersoneel is erg leuk. Zo leer je steeds meer mensen
beter kennen
Linda J: De omgang met de mensen, die wat willen
kopen, vind ik erg leuk.
Wat vind je het minst leuke?
Ellen: Het werken in de keuken en opruimen en als
mensen pas laat afzeggen. We zijn blij met alle hulp die
wij krijgen maar ik denk niet dat iedereen inziet hoe
lastig het is om de gaten dan opgevuld te krijgen.
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Linda G: Schoonmaken en afsluiten, maar ook dat hoort er
gewoon bij. Verder vind ik het ook niet zo leuk als het te
rustig is. Heb liever een volle bar :-)
Linda J: Als er niks te doen is. Maar ook als het ineens
druk is dat er dan personen zijn, die lopen te klagen, dat ze
moeten wachten.
Welke stamgast heb je graag aan de bar zitten?
Ellen: Ik kan geen vaste stamgast opnoemen. Ik sta niet
wekelijks op vaste tijden. Iedereen die binnenkomt, is even
welkom.
Linda G: Daar kan ik me natuurlijk niet over uitlaten:
beroepsgeheim. Ik wil via deze weg wel even de gasten die
op donderdagavond altijd even op mij wachten als ik moet
sluiten, bedanken! Ik hoef nooit in m’n eentje het sportpark
te verlaten, als ik sluit, er is altijd wel iemand, die op mij
wacht. Dankjewel!
Linda J: Niet bijzonder 1 iemand kan ik benoemen.
Vaak als er meerdere aan de bar komen zitten, is dat
gezellig.
Welk team vind je het meest gezellig?
Ellen: Ha, ha zou raar zijn om er eentje te noemen.
Eerlijk gezegd weet ik niet van iedereen in welk team ze
spelen.
Linda G: Haha, ook daar ga ik me niet over uit laten!
Hoewel het “nootjes-telefoontje” op een donderdagavond
hilarisch was!
Linda J: Heb niet vaak een heel team aan de bar zitten
doordat ik vaak in de ochtend draai. In de middag blijven er
meer hangen.
Krijg je genoeg waardering als vrijwilliger?
Ellen: Ja hoor, maar dat is niet de reden om
vrijwilligerswerk te doen.
Linda G: Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Hoewel het

wel leuk is als na een avondje “werken” gasten je
bedanken.
Linda J: Ja, hoor. Eerdaags weer een vrijwilligersavond.
Snacks eruit en vanaf nu alleen maar gezond?
Ellen: Nou nee. Ik denk niet dat iedereen daar op zit te
wachten. We willen wel meer gezonds gaan aanbieden
maar eerste prioriteit is een goede bezetting in de keuken
voordat we met extra dingen gaan beginnen. Bv. fruit op de
bar zou alvast een goed initiatief zijn. Dit zie ik ook bij de
hockeyclub.
Linda G: Laten we maar eens beginnen met wat fruit op
de bar op de zaterdag en zondag. Ik ben benieuwd hoe dat
aanslaat. En vanuit daar kun je dan verder kijken of de
keuken gezonder moet worden
Linda J: Nee dat vind ik niet nodig. Keuze is aan de
persoon zelf.
De kantine is nu soms dicht vanwege gebrek aan
vrijwilligers. Wat kunnen we doen om meer vrijwilligers te krijgen?
Ellen: We hebben het op verschillende manieren al
geprobeerd maar weinig respons. Mond- op-mond reclame
en persoonlijk vragen werkt het best.
Linda G: Ouders actief benaderen. Hoewel ik nu ook wel
doorheb dat ook dat soms niet genoeg is helaas.
Linda J: Ik denk dat er genoeg gedaan is door de
commissie, misschien toch meer elftallen verplichten of
ouders van de kinderen inschakelen.
Wat vind je goed, leuk of tof aan Sportclub
Westervoort?
Ellen: Sportclub Westervoort heeft een goede naam en op
alle fronten zijn er veel vrijwilligers actief bezig. Dat is ook
te zien. Het is er altijd gezellig en er is ook veel mogelijk.
Linda G: Sportclub Westervoort is een sociale vereniging.

We willen wel meer gezonds gaan aanbieden maar eerste
prioriteit is een goede bezetting in de keuken voordat we met
extra dingen gaan beginnen.
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Er is veel gezelligheid en er heerst een “samen”-gevoel. Het
sportpark ligt er ook mooi bij. Toen ik laatst op
woensdagochtend wat banken terug moest brengen,
verbaasde ik mij over het grote aantal vrijwilligers dat op
die ochtend druk aan het werk was om ervoor te zorgen
dat het hele complex er prachtig uitziet!!
Linda J: Het is een leuke vereniging voor jong en oud. Ze
gaan mee met de tijd. De robotmaaiers zijn aangeschaft en
ze organiseren leuke activiteiten.

WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!

Wat is een verbeterpunt voor onze vereniging?
Ellen: Ik ga hier maar niet op in want ik mag van mijn man
mij hier niet mee bemoeien ha, ha.
Linda G: Geen idee, daar hebben anderen wellicht een
mening over.
Linda J: Ik zou het zo niet weten.
Wil je verder nog iets kwijt?
Ellen: Vrijwilligerswerk is gewoon leuk en gezellig. Het
geeft je voldoening. Geef je op !!!
Linda G: Een vereniging kan nooit vrijwilligers genoeg
hebben, dus meld je gewoon aan!
Linda J: Nee hoor.
Oproep:
Het is overduidelijk dat de dames een positieve instelling
hebben en met veel plezier achter de bar staan. Ze doen het,
net als alle andere leden van de bardienst en clubhuis
commissie, vanuit een gouden vrijwilligershart en vinden
vooral het sociale aspect en de gezelligheid erg belangrijk.
TIP: Vrijwilligers achter de TAP zijn TOP! Geef blijk
van waardering!
Dit geldt niet alleen voor Ellen, Linda en Linda maar voor
iedereen die zich inzet voor alles wat er in het clubhuis
gebeurt. Deze vrijwilligers zitten niet te wachten op
waardering maar wat let je om af en toe een bedankje of
complimentje te geven? En als je soms wat langer moet
wachten…wordt niet ongeduldig, ga zeker niet “azijnpiesen” maar meldt je liever aan als vrijwilliger!

Voor informatie kijk op

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met

contact@basnwestervoort.nl
Door: Michel

scwestervoort.nl
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Uit de historie
Jan Peperkamp en Miep
Peperkamp-Stevens. Al
meer dan 70 jaar bij
elkaar en nog steeds
verliefd.

JAN PEPERKAMP
“Mister SC Westervoort”
Wie bij SC Westervoort voetbalt, zou moeten worden verplicht om zich te verdiepen in de
weledele heer J. Peperkamp. De vliegende razendsnelle linksbuiten die als groot talent bij
hoge uitzondering op zijn 15e al naar de senioren mocht. De uitdrukking “peper in de kont”
had als het ware vernoemd kunnen zijn naar Jan. Jan is in de basis een rustige bescheiden
meneer maar bergt anderzijds een heleboel furie, pit en passie.
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We hebben het uit respect uiteraard niet over leeftijd maar
voor de tellers onder ons, Jan is geboren in 1933. Hij heeft
maar liefst 38 jaar actief gevoetbald bij Sportclub en hij
heeft een elftal jaren volgemaakt in het 1e team. Jan is in
januari jl. al door John Kemper gehuldigd als erelid
vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap maar wordt wat mij
betreft bij deze ook bekroond als “Mister SC Westervoort!”
10 jaar geleden stond Jan in de Ballenvanger vanwege zijn
65-jarige lidmaatschap. Nu, ruim 10 jaar later, is een update
volstrekt logisch en rechtvaardig. Na een telefoontje op
maandag word ik op dinsdag al met open armen ontvangen
aan de Wilgenpas bij de familie Peperkamp. Ik woon zelf
min of meer aan de overkant van de straat maar als import
Westervoorter is het uiteraard eerst zaak om mezelf te
introduceren. De koffie wordt ingeschonken, de oude foto’s
liggen al klaar op tafel en al snel ontstaat een gezellig en
leuk gesprek. Dat Jan en Miep een twee-eenheid zijn blijkt
al snel. Ze vullen elkaar aan alsof ze uit één mond praten.
Mooi is, dat ze niet alleen de oude generatie Westervoorters
kennen maar ook over de jongste generatie veel weten te
vertellen.
Jan houdt goede herinneringen over aan zijn tijd als
voetballer. Voordat er gevoetbald kon worden moesten de
koeien van het veld af (achter Hugen) en was het eerst
“stront scheppen”. Voor de tegenstander was er keurig
netjes een waterpomp geregeld zodat ze zich konden
wassen na de wedstrijd. Jan vertelt over de omgebouwde

vrachtwagen die het eerste team bracht naar de
uitwedstrijden en de uitjes met de vrouwen naar Essen in
Duitsland.
Téét Snelders was een goede, veel te vroeg overleden,
vriend van Jan. Trots vertelt Jan ook over het feit dat hij veel
heeft opgetrokken met de zoon van Téét, Theo Snelders.
Voor de jongere garde: Theo Snelders is (tot nu toe) de
enige international die SC Westervoort heeft voortgebracht.
Theo is in 1980 van SC Westervoort verkast naar FC Twente
en transfereerde in 1988 voor een miljoen gulden naar het
Schotse Aberdeen. Hij werd daar speler van het jaar en in
1989 speelde Theo in oranje tegen de Sovjet Unie. Van dat
alles heeft “onze Jan” kunnen meegenieten. Hij had een
goede vriendschappelijke band en samen met Theo maakte
hij tripjes naar binnen- en buitenland zoals Aberdeen.
Zowel Jan als Miep halen de goede sfeer aan bij Sportclub
Westervoort. Het is een hechte warme vereniging waar je je
al snel thuis voelt en dat is in ruim 70 jaar niet veranderd.
Goudeerlijk als Jan is geeft hij al snel tijdens het gesprek
aan “ik denk trouwens dat er iemand een rekenfoutje heeft
gemaakt bij Sportclub. Ik ben namelijk nog maar 72 jaar
lid.” Weet je Jan, dat maakt helemaal niets uit. Je hebt een
uniek record in handen en wij als Sportclub Westervoort
kunnen alleen maar trots zijn op clubiconen als jij.
Door: Michel

scwestervoort.nl
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Harry Wanders lid in de Orde
van Oranje Nassau
Bijgaande tekst is door Sportclub Westervoort “bij de Koning” aangeleverd om een van onze
vrijwilligers voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het gaat om Harry Wanders, die al
decennia lang als vrijwilliger op allerlei gebieden actief is binnen de club. Hieronder een opsomming
van wat hij in de loop der jaren gedaan heeft en nog steeds doet.

Harry, geboren in 1953, is op 13-jarige leeftijd gaan
voetballen bij Sportclub Westervoort. Pupillenvoetbal had je
toen nog niet; vandaar dat zijn carrière als actief voetballer
relatief laat begon. Na het doorlopen van alle jeugdelftallen
kwam Harry rond 1974 bij de seniorenselectie. Hij speelde
afwisselend in het eerste en het tweede elftal, tot hij in
1984 in een wedstrijd tegen Sprinkhanen zijn been op
diverse plekken brak. Dat was het moment om een stapje
terug te doen; hij ging lager voetballen in het toenmalige
5e elftal.
Omdat hij niet meer twee keer per week hoefde te trainen,
kreeg hij tijd om zich te richten op vrijwilligerswerk binnen
Sportclub. Zijn vrijwilligerscarrière startte hij dus midden
jaren ’80 als pupillencoördinator en trainer tegelijk. Samen
met Jan van den Brink moest er (met beperkte middelen)
voor gezorgd worden dat er 70 pupillen getraind werden, in
teams ingedeeld werden en bovendien moesten er
natuurlijk leiders bij gezocht worden. Dat lukte allemaal
wonderwel. Zelf werd hij in die tijd tevens nog trainer van
teams waarin zijn zoons Bas en Jeroen hun
voetballoopbaan startten. Ook trainde hij teams met wat
“moeilijke jongens” waar verder niemand zich beschikbaar
voor wilde stellen. Later trainde hij o.a. ook nog de
recreanten en een damesteam.
In de jaren ’90 kwam Harry in het jeugdbestuur en hielp
vanuit die functie mee om allerlei zaken voor de jeugd op te
zetten zoals het organiseren van de beroemde
pupillenweekenden en de Sinterklaasavonden. Dit laatste
verdient een speciale vermelding: hij speelt nog steeds een
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actieve rol in de voorbereiding van de avond en ook op de
avond zelf is hij als Hoofdpiet al jaren een trouwe hulp van
Sinterklaas. Navraag bij de Sint leert dat hij nog steeds zeer
blij is met Piet Harry!
In 1998 is na een gedegen voorbereiding Harry met een
aantal mensen begonnen met het in eigen beheer
exploiteren van het clubhuis. De jaren daarvoor was dit
uitbesteed geweest. Harry en zijn mensen waren ervan
overtuigd dat het met een aantal vrijwilligers mogelijk
moest zijn dit zelf te doen met als logisch gevolg een
grotere opbrengst voor de club. Dit heeft hij zo’n negen jaar
gedaan (tot 2007), totdat er door een verschil van mening
met het hoofdbestuur een einde aan kwam.
Het tekent Harry dat hij zijn vrijwilligerstaken niet helemaal
opgaf. De clubhuiscommissie trok zich weliswaar terug,
maar hij bleef op individuele basis vrijwilliger achter de bar.
Ook werd hij regelmatig gevraagd voor technische klussen
als bijvoorbeeld doeltjes lassen.
Inmiddels was hij als actief voetballer in één elftal gaan
spelen met zijn twee zoons en hij werd gebombardeerd tot
trainer, leider en aanvoerder tegelijk. Dit heeft hij gedaan
tot 2014. Toen stopte hij en werd er middels een
kampioenschap, een prachtige afscheidswedstrijd inclusief
feest en een rondrit door het dorp afscheid genomen van
Harry als actief voetballer.
Naast barvrijwilliger was hij inmiddels ook alweer benaderd
voor een volgende vrijwilligersklus en hij zei ook hier geen
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nee tegen: lid worden van de jubileumcommissie die het
75-jarig bestaan van Sportclub Westervoort in 2012
voorbereidde. Dit werd zoals verwacht een prachtig feest.
Hoogtepunt was voor Harry zijn benoeming tot erelid van
Sportclub Westervoort.
En Harry bleef ook na het klaren van de jubileumklus actief
als vrijwilliger. Samen met wat andere oudgedienden was
hij de aanjager van het nieuw opgerichte 45+voetbal op de
vrijdagavond. Een uurtje gezellig onder elkaar ballen en na
de tijd een biertje: een prachtig initiatief dat enthousiast
werd onthaald.

scwestervoort.nl

Voordeel van dat soort activiteiten (waaraan ook een aantal
oudere bestuursleden meededen) is dat je als bestuurder bij
Harry zo ook eens zijn bereidheid om weer iets in de
clubhuiscommissie te doen kunt peilen. Na een aantal
goede gesprekken, waarin ook wat oud zeer uit het
verleden met betrekking tot het clubhuisbeheer uit de
wereld werd geholpen, nam Harry samen met een aantal
anderen de uitdaging aan. Vanaf het seizoen 2016-2017 is
Harry weer de voorzitter van de clubhuiscommissie, die met
nieuw elan de kantine draait. Met allerlei ideeën over hoe
je nieuwe vrijwilligers kan trekken, hoe je die vrijwilligers
vervolgens aan je bindt en hoe je ook een voor de club zo
gunstig mogelijk gewin kan halen gaf Harry weer een
broodnodige impuls aan het clubhuisgebeuren. Hier zit
Harry’s grote kracht in: je doet niet alleen zelf
vrijwilligerswerk, maar probeert het ook voor anderen zo
leuk mogelijk te maken zodat de club, waarvoor je het
uiteindelijk doet, maximaal profiteert. En je ziet dat mensen
dit waarderen: de extra tijd en aandacht die hij aan mensen
schenkt betalen zich driedubbel dwars uit!
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In het verlengde hiervan kwam Harry begin 2017 met een
idee over een voorsteldag. Hij had dit fenomeen gezien bij
de club waar zijn kleinzoon voetbalde. Daar vond elk jaar
een avond plaats waar alle spelende teams zich kunnen
presenteren aan elkaar, maar waar ook alle vrijwilligers
even voor het voetlicht komen. Bedoeling is om elkaar beter
te leren kennen om zo ook de clubbinding te vergroten. Na
een positieve inventarisatie onder een aantal geledingen
binnen de club nam Harry het voortouw om ook bij
Sportclub zo’n dag te organiseren. En mede dankzij zijn
enthousiasme werd deze dag in september 2017 tot een
groot succes! Een groot aantal elftallen gaf acte de
présence, er werden teamfoto’s gemaakt, de Club van 100
(Vrienden van Sportclub), de BASN (Sponsoren) en het
hoofdbestuur presenteerden zich en er was de mogelijkheid
om onder het genot van een hapje en een drankje kennis
met elkaar te maken. Tot slot vond er ook nog een
sponsorloop voor de jeugd plaats. De opbrengst was
geweldig: ruim 1500 euro!!
Deze dag werd zoals gezegd een geweldig succes en kreeg

scwestervoort.nl

in 2018 een vervolg. Het is een typerend voorbeeld van hoe
iemand ondanks (of juist dankzij) een zo lange
vrijwilligersstatus steeds weer met nieuwe initiatieven komt
om mensen te enthousiasmeren om mee te doen aan het
clubgebeuren in het algemeen en het vrijwilligerswerk, dat
zo onlosmakelijk met het c lub-functioneren is verbonden, in
het bijzonder. We willen Harry dan ook met volle
overtuiging voordragen voor een Koninklijke
onderscheiding! Wij zijn er als hoofdbestuur van overtuigd
dat mensen zoals Harry absoluut noodzakelijk en onmisbaar
zijn om een club draaiende te houden.
En voordat ik het vergeet: Harry is ook nog
vertrouwenspersoon waar mensen met klachten over
bijvoorbeeld (seksueel) intimiderend gedrag bij terecht
kunnen. Gelukkig is het niet vaak nodig, maar het geeft wel
aan dat hij midden in de club staat en zeer veel vertrouwen
geniet vanuit alle geledingen van de vereniging.

Namens het hoofdbestuur, John Kemper, voorzitter
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Het LEJOFONDS

Kleding van het G-team naar Oeganda
Het G-team heeft onlangs oude wedstrijdkleding geschonken aan een project in Oeganda. In een
deel van een verslag van Hanny Schut (moeder van Niels Schut, één van de spelers van het
G-jeugdteam) wordt hiervan, vergezeld van foto's, melding gemaakt. Leuk om te lezen dat deze
voorgaande wedstrijdkleding van het G-team nog wordt gebruikt.
De kleding is door het G-team beschikbaar gesteld aan Het LEJOFONDS (Change a life), dat via
projecten in Oeganda (o.a. het bouwen van een school en schoolreisjes organiseren) de bevolking
helpt in hun strijd tegen armoede en onderwijs mogelijk wil maken voor kansarme kinderen om hen
zo een hoopvolle toekomst te kunnen bieden.

Dromen, bouwen, bouwen aan… Daar droom je
van!
De Kisimbizi nursery and primary school is een
plattelandsschool. De school ligt, in goed Nederlands
gezegd, “in the middle of nowhere”. Wanneer we directeur
Spencer vragen of de omgeving ook voetbalclubs kent,
begint hij dadelijk over de “community” en dat er jongens
zijn die dolgraag voetballen.
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Op de vraag of deze jongens ook een uniform dragen,
antwoordt Spencer ontkennend. Daar is men veel te arm
voor. Een uniform is een onbetaalbare luxe hier. Daar kan
men alleen maar van dromen.
We geven aan, dat we een aantal uniformen bij ons
hebben, die we graag willen uitdelen aan de enthousiaste
voetbaljongeren uit de “community”.
Spencer straalt en zegt toe een ontmoeting met de
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jongeren te regelen. Coördinator Daniel Kibago ziet dit
tevens als een goede promotie voor de Kisimbizi school.
Op de afgesproken dag en tijd zien we de verschillende
jongens komen aanlopen. Ze blijven afwachtend staan en
het lijkt alsof ze zeggen willen: “Kom maar op!”
Leo wil even checken of we hier ook met voetbalkenners te
maken hebben en vraagt of ze de naam van een beroemde
voetbalclub kennen. “Manchester United”, roept één van
de jongens direct.
Of men ook een beroemde Nederlandse profvoetballer
kent? Het antwoord laat wat langer op zich wachten. Maar
dan horen we: ”van Persie!”. Als we de naam van een
wereldberoemde voetballer vragen, komt de naam Ronaldo
uit de bus.
We vertellen vervolgens dat we uniformen bij ons hebben
en wat de herkomst is.
Het is tijd om de uniformen uit te delen. Er stapt iemand
naar voren. Dit is de teammanager, zo maakt men ons
duidelijk. Herma overhandigt de teammanager een uniform
en noemt daarbij het nummer dat op het shirt staat. De
teammanager kijkt wie belangstelling voor het betreffende
nummer heeft en overhandigt dan het uniform. Het gaat
allemaal heel gedisciplineerd. Elk uniform wordt met een
zeker ontzag ontvangen. Men kijkt ernaar en het lijkt of het
besef nog moet komen dat men nu over een eigen uniform
beschikt. Zijn de uniformen eenmaal uitgedeeld dan is
duidelijk dat men ze direct wil dragen. De voetbalshirts
gaan over de gewone kleren heen. Met de voetbalbroekjes

ligt dat iets moeilijker. Eigenlijk moet de lange broek uit,
maar ja…….. Een enkeling is daar nog niet aan toe. Die is
nog vreugdesprongen aan het maken. Het doet je denken
aan een koe, die in het voorjaar voor het eerst weer de wei
in gaat. De drang om een volledig uniform te dragen is
groot genoeg om de (valse) schaamte te overwinnen. We
brengen de jongens nog even weer bij elkaar. Er is nog een
zak met “restmaterialen”, zoals o.a. een trainingsjas, een
paar voetbalschoenen, sokken, enz. Daar is veel
belangstelling voor. Er ontstaat bijna zoiets als gedrang.
We overhandigen de spulletjes aan de teammanager. Die
kan in al zijn wijsheid het beste beslissen naar wie de
materialen toe gaan. Daar is men het wel mee eens. Blijft
natuurlijk de vraag wat je nu aan voetballers hebt, met of
zonder uniform, als er geen bal is. En er is geen bal. Leo
Annyas (Lejofonds) vraagt een ogenblikje geduld en snelt
naar de auto. Hij komt terug met een cadeautje van het
Lejofonds, een bal, die hem bijna uit zijn handen wordt
gegrist. De teammanager valt hem spontaan om de hals om
te bedanken voor de bal. En dan gaat het los! Voetballen!
Na afloop komt men weer bij elkaar. Zeer voldaan. Ook een
handstand moet dat duidelijk maken. Ook directeur Spencer
kan zijn blijdschap niet op. Hij roept de boys op voor een
teamfoto. Met armgebaren willen de jongen hun grote
dankbaarheid uiten richting de gulle gevers in Holland.
Tenslotte wil iedereen nog even met Herma Annyas
(Lejofonds) op de foto.
Mevrouw Hanny Schut en de heer Poortman uit Zevenaar
hebben zich sterk gemaakt dat sc Westervoort uit
Westervoort de uniformen beschikbaar heeft gesteld aan
het Lejofonds, nu voor het derde jaar op rij.
De uniformen zijn zeer goed terechtgekomen. We
hopen dat duidelijk gemaakt te hebben met dit
verslag.

Met grote dank aan Hanny Schut, Wim Poortman en
S.C. Westervoort.
Door: Jan

scwestervoort.nl

DE ballenvanger / 23

De Blikvanger

“Vrijwilligerswerk
bij sportclub is een
aanrader”
24 / DE ballenvanger
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Jan Koers
Ditmaal heeft de redactie van het clubblad
iemand uit de eigen redactie als Blikvanger
gekozen. En wel met een goede reden. Jan Koers
zit dit seizoen namelijk 25 jaar bij de redactie, en
een groot deel daarvan trekt hij de kar als
hoofdredacteur. Daarnaast is hij ook actief
binnen andere onderdelen van onze vereniging.
Wat hij doet, of heeft gedaan? Dat gaan we hem
eens vragen!

Jan, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou nog
niet kent!
Ik ben Jan Koers, geboren op 29 augustus 1948 te Rheden.
Ik woon in Westervoort met mijn echtgenote Bettie. Samen
hebben we twee kinderen, Ivo (37) en Mathilde (35).
Beiden hebben in hun jeugd bij Sportclub Westervoort
gevoetbald.
Van mijn 6e levensjaar tot vorig jaar heb ik zelf ook
gevoetbald. Bij Rheden altijd op het veld. Een blauwe
maandag in het 2e elftal, daarna in het 6e team (bierteam).
Daarnaast heb ik met het KEMA-zaalvoetbalteam 1 vanaf
1971 in de zaal gespeeld, waarbij we het in 1973 geschopt
hebben tot de eindronde van het landelijk kampioenschap
zaalvoetbal in Utrecht. Nadien heb ik ook jaren bij de
plaatselijke zaalvoetbalclub OZVO (Op Zondag Vroeg Op)
gevoetbald.
Wat heb je de afgelopen jaren met anderen
bereikt?
Ik ben via mijn zoon bij Sportclub Westervoort gekomen,
toen hij op 6-jarige leeftijd in de F5 ging voetballen. Sinds
1987 ben ik bij de club betrokken: elftalleider van F5,
trainer van F2, lid van de communicatiecommissie,
voorzitter van de redactie van de Ballenvanger,
eindredacteur van de Ballenvanger, secretaris van de
businessclub BASN, maker van het programmablaadje bij
thuiswedstrijden en medeorganisator van de voorsteldagen.
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Nadat mijn zoon in 1994 stopte met voetballen, ben ik door
de toenmalige voorzitter van sportclub Ben Papenborg
gevraagd voor de Ballenvanger (dit jaar dus 25 jaar) en
nadien ben ik bij de andere commissies en bestuur
terechtgekomen.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
De prettige contacten met iedereen, die ik ken binnen
sportclub en de netwerkactiviteiten van de businessclub.
Wat betekent Sportclub voor jou?
Het geeft een voldaan gevoel, als alles, wat ik binnen de
club doe, goed verloopt. Vrijwilligerswerk bij sportclub is
een aanrader.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Nee, bovengenoemde zaken bevallen prima en kosten meer
dan genoeg tijd.
Heb je nog een goed idee of een tip voor onze
vereniging?
Communicatie tussen de verschillende onderdelen bij
sportclub (commissies, besturen) verdient meer aandacht.
Als ik in het bestuur zat, dan zou ik bijdragen aan een
betere communicatie binnen de vereniging, want een goede
organisatie staat of valt met goede communicatie.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
Niet iemand in het bijzonder. Alle vrijwilligers zijn even
belangrijk voor de club, hoeveel of hoe weinig je ook doet.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Het zou mijns inziens goed zijn de samenwerking met
teams van AVW ‘66 nieuw leven in te blazen.
Door: Jan en Joris
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zaterdag 4
Bovenste rij van links naar rechts: Ian Fleuren, Sylvano Hendriks, Mike Jeltema, Thieme de Rooij, Stefan Koers,
Casper de Brouwer, Twan Meijer, Bram Meijer, Pim van der Veen, Rik Wolf.
Onderste rij van links naar rechts: Max Folbert, Quincy Arts, Brian Baaijens, Thijs van Doornmalen, Rik Kemperman,
Benjamin Loman, Mateo Holtus.

column

Brood.
Daar moest ik aan denken, toen ik dit zag. Van Koenen? Nee. Dit artikel gaat niet over shirtsponsoring.
Dan had de titel ook ‘Verf’, ‘Lingerie’, ‘Verbouw’ of ‘Eten’ kunnen luiden, maar ik dacht direct: Herman.
De foto is wat wazig en het begin van mijn column ook.
(Er is overigens niks mis met brood van Koenen. Ik heb onlangs samen met mijn meisje op hun
vestiging in Kronenburg, een heerlijk vers én super belegd desembroodje gegeten. Een aanrader! En
dan bedoel ik niet een bezoekje aan dit overdekte winkelcentrum (zoveel mogelijk mijden!), maar het
voortreffelijke Pistoletje Gezond. Voor als je er dan toch bent en voor een schappelijke prijs.)

W

aar die genomen is, hoef ik niemand te
vertellen. Op ons kunstgrasveld. In de verte zie
je de ingang van de masseursruimte. Er staat
een auto, terwijl die daar eigenlijk helemaal
niet mag staan. Hoewel de achtergrond onscherp is, zie
je toch dat de VUT-ploeg alles grondig in de verf heeft
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gezet. Het is koud, want er zijn mutsen. Wat we zien is een
speler met een perfecte traptechniek. De positie van het
steunbeen is optimaal evenals de houding van het lichaam
ten opzichte van de bal. Hoewel het trapbeen nog aan de
achterzwaai bezig is, zie je al dat de voet het leder op de
meest ideale plek gaat raken. Hier is een volmaakte
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crosspass over veertig meter in de maak. (Gelet op de
plaats op het veld, neem ik aan dat het geen schot op
doel betreft). Het kappen en draaien volgens de Wiel
Coerver-methode, is ook onder de knie. Wie het is, is niet
van belang. Laten we het houden op een ex-jeugdspeler
met een flink teveel aan talent én een iets teveel aan
kilo’s. In het echt is er wel een rechterarm.

webshop
bestel zelf je
sportkleding

Het gaat mij niet om waar of wat of wie, maar om
wanneer! Deze foto is genomen op een
zaterdagmiddag. Een ZaterdagMiddag! Alle goeie
voetballers willen alleen nog maar op za-ter-dag-middag spelen!! Echte talenten slapen op zondag uit.
Martijn en Dylan, twee van onze beste spelers,
vertrokken naar de zusterclub om op zaterdagmiddag te
kunnen voetballen. Is dat om als voetballer op
zaterdagavond te kunnen gaan stappen, zonder dat je
rekening hoeft te houden met een wedstrijd op zondag?
Na de wedstrijd een paar kouwe kletsen in de kantine
en dan door naar de Korenmarkt? De honger naar de
bal heeft plaats gemaakt voor dorst. Voetbalkoorts is
Saturday Night Fever, Be Quick en de Bee Gees. De
zaalvoetbalwedstrijden tussen O.Z.V.O. (Op Zondag
Vroeg Op, red.) tegen W.V.H.W. (Weg Van Het Wijf, red.)
begonnen ooit om 09.00 uur; dat waren nog eens
tijden.
Hele verenigingen wagen de weekend-oversteek. De
vorige competitie speelde Heren 1 tegen Elistha uit Elst
en die gingen dit seizoen met hun standaard elftal naar
de zaterdag. En dat is ook tegenstander ONA ’53
komend seizoen van plan. DVV eet al jaren van twee
walletjes en nu start zelfs OBW uit Zevenaar een
zaterdagtak.
Als je stil bent, kun je ze uit de afzonderlijke clubhuizen
rond half 6 horen lallen: “I just can’t wait… I just can’t
wait, for…..”
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Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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VOORWOORD

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,
Eén van de doelstellingen is om het onze sponsoren naar de zin te maken. BASN nodigt
haar leden uit voor alle wedstrijden van heren 1. In de bestuurskamer boven staat de koffie
klaar voor de wedstrijd en in de rust. Na de wedstrijd wordt in ons clubhuis de man of the
match gehuldigd. Hierbij krijgt u als sponsor volop kansen om uw netwerk op een prettige
wijze uit te breiden.

Kent u of bent u een ondernemer die het leuk vindt om
lid te worden bij BASN, mail ons op
contact@basnwestervoort.nl of spreek ons hierop
aan.

Dit seizoen hebben zich diverse nieuwe
balsponsors aangemeld: Henk Hermsen, Piet
Opgenoort, Edwin Stevens, van Oort Grondwerken,
Holland Spoor Veiligheid en Aris rijschool Velperbroek.

Ook komen wij graag met u in gesprek over alle
mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Nog niet alle
teams of afdelingen worden gesponsord. Het is leuk om
SC Westervoort te sponsoren met één gedachte: Alles
voor onze vereniging Sportclub Westervoort.
Ik kan het weten….

Nieuwe bordsponsors zijn: O’MAGGIO (House of
tailors in Elst, Grote Molenstraat 171), tevens BASN-lid,
Restaurant Nieuwe Tijd, tevens BASN-lid, Joop van Oort
(grondwerk, riolering en sierbestrating)
Netwerkactiviteit: BASN heeft haar jaarlijkse
netwerkactiviteit in voorbereiding. Deze wordt gehouden
op dinsdag 2 juli 2019 vanaf 17:30 uur in Ziekenhuis
Rijnstate. Voor dit bezoek ontvangen de leden van BASN
t.z.t. een uitnodiging.
Namen BASN wens ik iedereen een prettige afronding
van dit seizoen en zie ik u graag bij SC Westervoort.
Voorzitter BASN, Maurits Pelgrim

scwestervoort.nl
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rubriek

Sponsorinterview met K&R Services

Ons visitekaartje: Transparant
en dicht bij de klant
32 / DE ballenvanger
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Sponsorinterview K&R Services

Het bedrijf:
Eigenaar en oprichter van K&R Services is
Bennie Heijmen.
K & R Services helpt eigenaren, eindgebruikers
en ondernemingen in de installatie-, bouw- en
vastgoedbranche door het bieden van technische
ondersteuning op een flexibele basis.
Het bedrijf is gespecialiseerd in inspectie, leiding
& management, toezicht, calculatie, toetsing,
ontwerp en tekenwerk. Zij werkt enkel met
elektrotechnische, werktuigbouwkundige en
bouwkundige specialisten, die bedreven zijn in
de verschillende aspecten van het ontwerpen,
realiseren en beheren van vastgoed.
Typerend voor het bedrijf is, dat het een praktisch
adviesbureau op het gebied van bouw- en
installatietoezicht is.
Bennie Heijmen: “ De visie en filosofie van het bedrijf is,
dat we heel dicht bij de klant willen staan, dus de klant
aandacht geven en vooral heel praktisch willen zijn. We
voeren geen hogere wiskunde, maar staan met beide
benen op de grond en ondersteunen de mensen, waar er
behoefte aan is”.
Historie
Bennie zit al vanaf zijn 16e levensjaar, nu ongeveer 44
jaar, in de installatietechniek.
Bennie: ”Ik heb steeds bij installateurs gewerkt en ben
begonnen als monteur, projectleider en commercieel
manager. Vier jaar geleden ben ik bij mijn toenmalige
baas gestopt.”
Bennie is toen gaan praten met klanten, die hij vanuit dat
bedrijf kende, ook mensen van K&R Consultants. Heel
langzaam ontstond toen het idee, dat K&R Consultants
een bedrijf nodig had dat als flexibele schil kon dienen om
personeelstekorten aan te vullen. Bennie heeft steeds het
uitvoerende werk, zoals engineering, tekenwerk enz. voor
K&R Consultants ingevuld.
Dat idee heeft er toe geleid, dat Bennie toen zijn eigen
bedrijf heeft opgericht, samen met de 3 eigenaren van
K&R Consultants.
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Deze compagnons zitten nog steeds in de zaak en zijn
medeaandeelhouder. Zij hebben hun eigen
adviesbureau K&R Consultants in Apeldoorn gehouden.
Het bedrijf is opgericht op 19 augustus 2015, en was
de eerste jaren gehuisvest in een kantoor te Apeldoorn.
Het is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel en
volwassen bedrijf.
Sinds 1 maart 2019 is het bedrijf gehuisvest aan het
Vergun 24 te Westervoort. Daar heeft Bennie zijn
kantoor gehuurd van Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs,
waarbij gezamenlijke ruimten worden gedeeld.
Werkzaamheden
Bennie: “Het bedrijf heeft 2 personeelsleden Hein
Smink en Ron Baun en voor de rest maken we heel veel
gebruik van ZZP `ers”. Die worden, op basis van hun
specialisme, voor het uitvoerende werk ingehuurd. Ron
is meestal bij de klant, Hein ongeveer de helft van de
week. “Wij moeten zoveel mogelijk bij de klant zijn.”
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de
vastgoedbranche en varieert van toezicht tot
kwaliteitscontroles en ook heel praktische dingen, b.v.
het ontwerpen van doeken die op bouwhekken
geplaatst moeten worden. “Wij proberen van allerlei
kanten te ondersteunen. Ook zaken die niet direct in de
branche vallen”.
Bennie doet meer aan toezicht maar houdt zich, zoals
in het project Rijnstate, ook bezig met de ontwikkeling
van kosten, zoals het mede beoordelen van offertes, die
binnenkomen van aannemers en installateurs. De
belangrijkste taak voor Bennie in dit project is
“omgevingsmanagement”. Bij verbouwingen vindt er
vaak een nieuwe dynamiek plaats (van
beheersorganisatie naar projectorganisatie), wat
inhoudt, dat werkzaamheden nadien geheel anders
ingevuld moeten worden. Bennie begeleidt de
medewerkers van verschillende afdelingen hierin.
De bedrijven, die offertes moeten aanleveren bij de
klant worden niet standaard door K&R uitgekozen. De
klant bepaalt dat in principe zelf, maar K&R adviseert
wel en doet voorstellen. Als K&R dit zelf in de hand
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heeft, bepalen Bennie en Hein, welke bedrijven mogen
aanbieden. Daarbij wordt plaatselijk wel gekeken naar
Westervoortse bedrijven.
Bij een project als Rijnstate zijn het meestal de grote
landelijke partijen, die het werk uitvoeren, zoals
Hoppenbrouwers uit het zuiden van het land. Dus vaak is
bij grote projecten wel zo´n beetje heel Nederland
vertegenwoordigd, los nog van allerhande gastarbeiders
uit meerdere landen, die vaak 30% uitmaken van de
medewerkers.
Crisisjaren
Toen het bedrijf opgericht werd, waren de crisisjaren nog
niet voorbij, maar het bedrijf heeft daar weinig nadeel van
ondervonden Sterker nog, het was zelfs een goede tijd om
ZZP ´ers te vinden om werkzaamheden uit te voeren.
Klantenkring
De klantenkring is niet overdreven groot en het bedrijf
heeft veel vaste klanten. Alles bij elkaar zijn er plm. 25 tot
30 klanten.
Het werk is gespreid over heel Nederland. Momenteel zit
de kern van het werk in deze regio vanwege renovatie bij
Rijnstate in Arnhem, maar ook op de Universiteit Leiden
en in Rotterdam bij NH Hotels is het bedrijf actief.
Bennie: “Wij doen veel aankoop opnames voor een
Amerikaans investeerder, die een portefeuille in Nederland
wil kopen. Wij kijken, hoeveel kosten zo´n investeerder
binnen nu en 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar kan verwachten”.
Acquisitie
Bennie doet wel aan acquisitie, maar niet overdreven veel,
omdat de huidige portefeuille goed vol zit. Daardoor
wordt er wel een enkele nieuwe klant toegevoegd, maar
eigenlijk zijn er alleen maar vaste klanten. Ook door
“hoort, zegt het voort” (tevreden klanten) komen er
nieuwe klanten bij, die uiteindelijk ook als vaste klant
blijven. Vooral het dichtbij de klant staan, dus de klant
aandacht geven, is volgens Bennie heel belangrijk. Dat
schept vertrouwen en een goede band.
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Relatie met sportclub
Hein Smink voetbalt vanaf de F´jes bij sportclub, nu al
meer dan 20 jaar en voetbalt vanuit de A-junioren nu voor
het 8e jaar in het 1e elftal van sportclub.
Hij heeft samen met broer Rick elftallen getraind, zit sinds
2 jaar in de clubhuiscommissie en is hier vanaf dit seizoen
voorzitter van.
Bennie heeft aan de businesskant jaren geleden al eens
wat gedaan voor sportclub samen met Jos Jansen.
Hij is er toen een tijdje tussen uit geweest, is daarna 3
jaar bestuurslid in het hoofdbestuur geweest en sinds
afgelopen najaar toegetreden tot het bestuur van BASN.
Bennie heeft zelf nooit gevoetbald. Maar hij vindt het wel
leuk om met de businessclub bezig te zijn. Dat ligt hem
persoonlijk meer dan andere besturen en heeft dan ook
meer raakvlakken met zijn eigen vakgebied.
Verder zijn K&R Services en de eigen holding als sponsor
betrokken bij de club.
Hein: “Vooral de winterkampen, die wij als speler mee
mogen maken en als sponsor zijn heel gaaf. Het is meestal
een vaste groep, die meegaat, maar ook leer je weer
nieuwe mensen kennen, waar soms ook weer nieuwe
sponsoring uit voortkomt”.
Anecdote in Benidorm
Tijdens het verblijf in Benidorm was er een groep
deelnemers, die een groot kruis boven aan een berg ter
plaatse zag, besloot daar naar toe te lopen en ook weer
terug. Getuige de gemaakte foto´s was het een flinke
tocht bergop. Bergaf ging wat gemakkelijker.
Bij Hein Smink kan worden nagevraagd, hoelang de tocht
bergop werkelijk geduurd heeft.
Door: Jan
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De pechvogel van het kwartaal!

Voetbal is passie, voetbal is emotie! Vreugde, verdriet, teleurstelling, winnen, verliezen…het hoort
er allemaal bij. We staan in ons clubblad natuurlijk bewust vooral stil bij de leuke en positieve
gebeurtenissen maar het voetbal heeft helaas ook zijn mindere kanten. Zo is het een intensieve
fysieke sport waarbij het risico van blessures altijd op de loer ligt. In deze nieuwe rubriek, die
vanaf nu elk kwartaal terug gaat komen, schenken we aandacht aan een aantal geblesseerde
pechvogels. John Kemper draagt als voorzitter maar vooral ook als mens graag zijn steentje bij
aan deze rubriek.
Omdat het seizoen al 3 kwartalen onderweg is
maken we in deze editie een soort van
inhaalslagje waarbij we 3 jeugdspelers
belichten.
Lieke Noordijk, een vliegensvlugge aanvaller uit
de MO15-1. Lieke raakte tijdens een competitie
wedstrijd op 15 september geblesseerd toen ze tijdens
een wedstrijd ongelukkig in botsing kwam met de
keeper van de tegenpartij. Zowel het kuit- als het
scheenbeen was gebroken en ook de knie had de
nodige schade, maar onze stoere Lieke bleef zelfs in het
ziekenhuis vrolijk, sterk en optimistisch. Lieke is nog
steeds aan het herstellen en gaat wekelijks naar
Papendal en het Gelredome. Door en dankzij hard
werken traint ze vanaf februari weer voorzichtig mee
met de groep en als het goed is dan heeft ze inmiddels
(als dit artikel wordt gepubliceerd) alweer haar
wedstrijdrentree gemaakt.

Brent Slijkhuis, een stoere verdediger uit de JO15-1
raakte oktober vorig jaar geblesseerd tijdens een partij in
de training. Hij kwam hard en ongelukkig in aanraking met
teammaatje Bradley waardoor Brent zijn bovenbeen brak.
Brent heeft nog niet mee gedaan aan wedstrijden maar is
op de weg terug. Hij is aan het werken aan kracht en
conditie en hoopt binnenkort weer zijn eerste
wedstrijdminuten te kunnen maken. Dat Bradley,
geschrokken als hij was, op ziekenbezoek kwam met een
cadeautje spreekt voor de teambuilding in de JO15-1.
Klasse Brad!
Toen ik een half jaar terug samen met John Kemper het
idee besprak om de pechvogel van het kwartaal in het
zonnetje te gaan zetten had ik niet gedacht (en zeker ook
niet gehoopt) dat mijn eigen zoon Joey in aanmerking zou
komen voor deze rubriek. Nu we inmiddels 3 kwartalen
verder zijn en Joey 4 operaties achter de rug heeft, lijkt de
twijfelachtige titel “pechvogel van het kwartaal” toch wel
van toepassing.
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was weliswaar geen bewuste overtreding maar dan nog…
zoiets doe je niet! Het meest trieste van het verhaal is dat
ik de betreffende scheidsrechter elke ochtend tegen kom
wanneer ik in de spiegel kijk. Juist ja, het is de schrijver van
dit artikel en de vader van Joey.
Joey van Enckevort, middenvelder uit de JO14-1 was
net terug op het voetbalveld na drie kwart jaar uit de
running te zijn geweest. Dit vanwege een blinde darm
operatie met daarbij en daarna de nodige complicaties. Na
een hete zomer met 3 operaties en 1,5 maand
ziekenhuisverblijf en een lange revalidatie was Joey net
weer op de weg terug toen hij in maart dit jaar tijdens één
van zijn eerste wedstrijden opnieuw geblesseerd raakte. Hij
brak zijn elleboog door een botsing met de scheidsrechter!
Say what!?!? Ja, inderdaad door een botsing met de
scheidsrechter. Wat volgde was een operatie met het nodige
hang- en sluitwerk (zie foto) en wederom een weekje
ziekenhuis. Daar waar ik normaliter altijd pleit voor respect
voor de scheidsrechter vind ik persoonlijk dat deze meneer
zichzelf een dikke vette rode kaart had moeten geven. Het
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Alle 3 deze bikkels hebben iets gemeen. Ze bleven altijd
sterk, relativerend en optimistisch en zijn inmiddels dankzij
hard werken al weer (op de weg) terug. Respect hiervoor!
Helaas zijn er natuurlijk meer pechvogels die een blessure
hebben opgelopen en/of zullen gaan oplopen. Voor zowel
Lieke, Brent, Joey als alle andere geblesseerden heeft John
Kemper de volgende boodschap:
“Blijf positief, blijf knokken en blijf hard werken aan je
herstel! Blessures zijn uitermate shit (vertaald: “niet leuk/
vervelend”) maar behoren helaas tot de risico’s van de
sport. Laat het je niet weerhouden om terug te komen en
vooral ook te blijven genieten van al het mooie wat het
spelletje te bieden heeft. “Zet um op!”
Door: Michel
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Een elftal vragen

Tim van Guilik
1. Wat is je mooiste ervaring als voetballer tot nu?
Ik begin als voetballer, daar ben ik meerdere keren
kampioen geworden. Mijn mooiste kampioenschap is dan
toch wel met het 1e elftal. Als trainer heb ik mooie jaren
mogen mee maken bij Sportclub Westervoort. De D1 was
een heel leuk seizoen qua spelers en staf en omdat ik dat
de leukste leeftijdscategorie vind om te trainen.
2. Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Of voetbal belangrijk is voor mij? Ik vind het heerlijk! Kan
zo genieten van het spelletje en van de vrienden om me
heen met wie ik voetbal.
3. Wie is je favoriete voetballer, wat maakt hem/
haar zo bijzonder? En wat is je favoriete club en
waarom?
Mijn favoriete voetballer is Zlatan Ibrahimović, wat een
fenomeen vind ik dat. Hoe hij acties maakt en kan scoren,
daarmee win je wedstrijden. Mijn favoriete club is Ajax.
4. Welke club wordt kampioen van Nederland en
waarom?
Ik denk dat Ajax kampioen wordt dit jaar. Ze spelen leuk en
aantrekkelijk voetbal daar kan ik van genieten.

Naam: Tim van Guilik
Leeftijd: 26 jaar
Team: Zaterdag 2
Positie: nummer 10
Vorige clubs: -

5. Waar erger jij je het meest aan en waar heb je
veel respect voor op het voetbalveld?
Op de voetbalclub erger ik me eigenlijk nooit, voetbal mijn
wedstrijd, drink gezellig een drankje en wat de rest doet
maakt me eigenlijk niet zo veel uit. Op het voetbalveld heb
ik het meeste respect voor de scheids, ondanks dat ik het
niet altijd met hem eens ben.

6. Hoe ben je bij sportclub Westervoort terecht
gekomen?
Ik voetbal vanaf mijn 4e of 5e levensjaar bij Sportclub
Westervoort als het goed is. Via mijn ouders ben ik hier
gekomen en hier heb ik mijn vrienden, dus Westervoort is
wel echt mijn cluppie.

Op het voetbalveld heb ik het
meeste respect voor de
scheids, ondanks dat ik het
niet altijd met hem eens ben

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?
Hoe ik mijn toekomst zie? Op dit moment zie ik de
toekomst niet al te best in, ik heb net een enkelbreuk
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adverteren in
de Ballenvanger
gehad. Maar als ik hier van hersteld ben, ga ik volle bak
trainen en er weer tegen aan.
Ik voetbal nu bij Zaterdag 2 en ik heb ik het ontzettend
naar m’n zin, maar voor de selectie voetballen blijf toch wel
altijd jeuken. Dus wie weet? Of ik evt. voor een andere
vereniging zal spelen? Ik heb echt geen idee.
8. Van welke voetbaltrainer of teamgenoot heb jij
het meest geleerd?
Ik heb, denk ik, van René Lubbers het meeste geleerd, maar
van elke trainer leer je iets. Teamgenoten hebben altijd iets
van mij geleerd en ik nooit wat van hen… nee dat is maar
gein. Ik heb niet echt een speler uit mijn teams waar ik van
heb geleerd.
9. Het amateurvoetbal trekt steeds minder publiek,
merk jij dat ook? En waar denk je dat dit aan zou
kunnen liggen?
Het voetbal bij Zaterdag 2 trekt alleen maar meer publiek,
maar we draaien ook lekker mee in de competitie dus
misschien ligt het daar wel aan. Ik heb geen idee waarom
het steeds rustiger word langs de voetbalvelden? Geen zin,
te druk?
10. Wat vind je in het algemeen van de vereniging
Sportclub Westervoort. Wat vind je goed? Wat zijn
volgens jou verbeterpunten?
Ik vind Sportclub Westervoort een gezellige vereniging en
kom er graag. Sportclub Westervoort heeft het goed voor
elkaar zowel voetballend gezien als alles er om heen. Ik heb
geen verbeterpunten voor de club.
11. Wie zou je graag terugzien in deze rubriek?
Het lijkt me wel leuk om hier Roy Wilting te zien.
Door: Kelsey

scwestervoort.nl

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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Historie

clubblad de Ballenvanger
Van onze hoofdredacteur Jan Koers ontving ik een doos. Hij is niet heel groot,
maar toch vrij zwaar. Toen ik de kartonnen deksel eraf haalde, zag ik dat hij tot de
rand gevuld was met clubbladen. En niet zomaar clubbladen; allemaal
Ballenvangers vanaf begin jaren 90.
Het oudste exemplaar uit de doos is van jaargang 1991,
nummer 7. Met 26 pagina’s in A4-formaat toch nog een
goed gevuld blad, al waren er 10 gevuld met advertenties.
Naast het jaarverslag en een aantal kleine
wedstrijdverslagen valt mijn oog op een toernooiverslag
van de E4 en E6 van wel twee A4’tjes lang. Het kwam van
de hand van Wout Hermsen, die naast Harrie Lenting en
Rene Brouwer de redactie vormde. Het lettertype in het blad
doet mij denken aan een typmachine (Courier New). Voor
de jongere lezers: een soort printer met een toetsenbord
eraan vast. De Ballenvanger werd in die jaren tijdens
bestuursvergaderingen van het hoofdbestuur met een
kopieerapparaat gemaakt. De samenstelling van de redactie
is in die jaren regelmatig veranderd. Zo hebben onder meer
Riky Rothengatter, Chris Schrijver, Mathy Boon en Kimball
Roelofs deel uitgemaakt van de redactie.
Bij de vrijwilligersavond van afgelopen zaterdag 13 april
sprak ik Theo Hulshorst. Hij had onlangs een lading oude
clubbladen van Jacco Kemperman ontvangen. Een tas
gevuld met Ballenvangers ouder dan 1990 kwam
tevoorschijn. Yes, daar was ik naar op zoek! Meteen valt me
het A5 formaat op. Vóór 1990 werd het clubblad blijkbaar
ook in compacte vorm uitgegeven. Het mooiste en oudste
blad is een herinneringsnummer van 28 juli 1973. Dat is de
dag dat nieuwe velden en een nieuw complex op sportpark
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Naederhuyse in gebruik werden genomen. In het boekje
staat ook geschreven hoe de vereniging is ontstaan. Deze
speciale editie is vanaf nu online te lezen en te vinden bij
de clubbladen op de website.
Vanaf 1974/1975 werd de eerste “Ballenvanger”
uitgegeven. De redactie van dit eerste clubblad bestond uit
Piet Bisseling, P. de Theye, D. Brom, Co Messing en J. de
Kleijn. De opmaak werd gedaan door A. Voltman, W. Brom
en Thea Klinkenberg. Voor die tijd heette het clubblad
“Sportzicht”. Helaas is het niet gelukt om oudere
clubbladen boven tafel te krijgen. Deze heeft de vereniging
niet meer in het archief.

Historie

In memoriam

Sinds 2002-2003 wordt het clubblad professioneel gedrukt
door een drukkerij, en nummer 3 van het seizoen 20062007 was de eerste Ballenvanger die geheel in kleur
verscheen. Het was een vernieuwende periode. Het clubblad
heeft regelmatig een nieuw uiterlijk gekregen. Vanaf het
tweede nummer komt de Ballenvanger uit in A5-formaat.
Hij ligt fijn in de hand en vormgever Walter Bouwman weet
er altijd weer een mooi blad van te maken.
In 2005 startte bijna een geheel nieuwe redactie. Wout
Hermsen hield er na vele jaren mee op en Frank Arends,
Sjoerd Bisselink, Bennie Heijmen, Ronald Schoonbeek en
Gerrit van der Velden schoven aan bij Gerrit Gudden, Jos
Jansen (sponsoring) en Jan Koers (eindredactie).
Het was deze nieuwe redactie die rubrieken introduceerde,
in nummer 2 van seizoen 2005-2006, die we vandaag de
dag nog steeds in ons clubblad zien staan: het
sponsorinterview en de blikvanger. Het eerste
sponsorinterview werd gehouden met Toon Krechting
(Metron Bouwadvies) en Hans Frieling (Sports Planet) als
sponsoren van de hersteltraining. De eerste blikvanger was
Rob Pronk, als leider, scheidsrechter en lid van de
jeugdcommissie.
Veel mensen hebben de afgelopen decennia een steentje
bijgedragen. Niet alleen leden van de redactie, maar ook
veel spelers, ouders, vrijwilligers en andere supporters. Met
columns, verslagen, foto’s, interviews en zelfs gedichten
hebben zij meegeholpen aan de Ballenvanger. Dit maakt
het clubblad zo mooi: het is gemaakt voor leden maar ook
door leden. Ook nu is alles welkom. Heb je een verslag of
een gedicht geschreven? Of heb je een foto, een verhaal of
een vraag die je graag terug zou willen zien in de
Ballenvanger? Stuur het dan gerust naar ons op.
Er staan verbazingwekkend veel leuke verhalen in de oude
clubbladen. Niet alleen voor de senioren, maar ook voor
onze jongere lezers is het leuk om ze eens te bekijken. Het
is de bedoeling dat de oude clubbladen verzameld en
ingelezen worden. Heb jij thuis nog oude clubbladen, neem
dan contact met ons op.
ballenvanger@scwestervoort.nl

Remy Basten overleden
Op 31 januari 2019 is op 72-jarige leeftijd na een
langdurige ziekte Remy Basten overleden. Remy was
in de jaren zestig en zeventig een vaste waarde in
het eerste elftal. Bijzonder hierbij was vooral dat hij
dit zowel als keeper als linksback heeft gedaan. Hij
werd noodgedwongen keeper na het overlijden van
Johan Willemsen. Maar toen het nieuw talent Johan
Tukker zich aandiende, werd hij weer linksback.
Samen met Willy Messing en Peter Smit was hij
onderdeel van een gedegen, maar als het moest,
snoeiharde verdediging. Nadat hij stopte met
voetballen is hij nog een paar jaar leider geweest. De
laatste jaren zagen we hem nog maar weinig.
We willen zijn vrouw Elly, zijn zoon Remy en zijn
verdere familie heel veel sterkte toewensen om dit
grote verlies te kunnen verwerken.

Namens het hoofdbestuur, John Kemper
(op bijgaande foto is Remy Basten de keeper)

Door: Joris

scwestervoort.nl
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John Paparazzi
John Geven, beter bekend als John Paparazzi. Wie kent hem niet? John is een tijd lid geweest
van de redactie van de Ballenvanger.
En als hij naar de club kwam, dan kwam hij nooit alleen. Hij nam altijd zijn camera mee en dat
leverde vele, vele foto’s op. Voor het clubblad heeft hij ook een tijdje photoshops gemaakt.

Wie herken jij van bijgaande afbeeldingen?

scwestervoort.nl
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Algemeen

Langs de zijlijn

Chloé Aarsman
Op 29 januari 2019 ben ik
(Chloé Jenna Aarsman)
geboren te Arnhem. Bij mijn
geboorte woog ik 2814 gram
en was ik 47 cm lang.
Mijn mama is Maxime de Jong
en mijn papa Tom Aarsman
(speler in het 4e elftal).

Sue Jansen

Op 5 maart 2019 ben ik
(Sue Jansen) geboren. Bij
mijn geboorte woog ik
3410 gram en was ik 48 cm
lang. Mijn mama is Ginger
Hazenbrink en mijn papa Bob
Jansen (speler in het 2e
elftal).

VUT ploeg
Wat gebeurt er op woensdag nog meer buiten de
voetbaltrainingen? Je zult er misschien niet
meteen aan denken, maar op woensdag komt
elke week een groep fanatiekelingen bijeen.
Deze fanatiekelingen trappen inmiddels zelf
geen balletje meer, maar zorgen er wel voor dat
er enorm veel ‘randzaken’ gedaan worden, en
jagen de club niet op kosten!
Ongeveer 10 jaar geleden kwam Piet Stevens met het
initiatief om de club te helpen met allerlei klusjes op en
rondom het veld. Beter bekend als de VUT ploeg. Elke
woensdag komen Piet Stevens, Ben Oude Nijhuis, Gerad
Klinkenberg, Rob van Bommel, Rob Polman, Martin
Messing, Henk Heijmen, Carla Bouwman, Riny Weiss, Bart
Hetterschijt, Bennie Alink, Frans Brink, Willy Messing, Peter
Siebenheller, Peter Smit en Bertus Nass bijeen om op een
gezellige manier de club te helpen. Naast, dat er hard
gewerkt wordt, is het sociale aspect heel belangrijk. ‘Op
een gezellige en leuke manier de club helpen’, aldus Bertus
Nass. De groep bestaande uit het oudste lid, Piet Stevens
(79), het jongste lid Henk Heijmen (65) en de fanatiekste
Ben Oude Nijhuis hebben in de loop der jaren toch afscheid
moeten nemen van Hans Snelders, Gerrit van der Velden en
Willy Evers. Gelukkig blijven zij altijd aanwezig in de vorm
van mooie herinneringen en afgeronde projecten.
Op dit moment is de VUT ploeg bezig met het plein te
maken naast de trainingsvelden. Hier kunnen alle doelen op
gezet worden ter bescherming van de robot grasmaaiers.
Hiernaast begint de woensdag altijd met een rondje rond
de velden, er blijven elke week weer veel pionnen, ballen,
hesjes e.d. liggen. Voor de trainers en spelers rust hier een
taak om hier beter op te letten.
De VUT ploeg is inmiddels uitgegroeid tot een bekend
begrip binnen de vereniging en we kunnen dan ook niet
zonder de hulp van deze enthousiaste kanjers!
Door: Anne
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WK TOTO 2019

Inschrijving

vanaf 1 mei

Voetbaltoto
WK Vrouwen
2019!
Komende zomer vindt het WK Vrouwen plaats
in Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen zijn erbij
en wij gaan ze aanmoedigen. Onze Europese
kampioenen strijden om de eerste plek in
groep E met Canada, Nieuw-Zeeland en
Kameroen.
Een mooie gelegenheid voor de derde editie van de
online voetbaltoto. Vanaf 1 mei kun je een
registratiecode kopen bij de organisatie die vermeld
staat op de website. Je kunt ook nu weer een
subklassement aanmaken voor jouw team, gezin,
vrienden of collega’s. Een registratiecode kost 3 euro,

scwestervoort.nl

waarvan 100% naar de club gaat. Er zijn natuurlijk
weer mooie prijzen beschikbaar gesteld door onze
fantastische sponsoren. Op moment van schrijven
zijn we nog bezig met de voorbereidingen. Op de
website vind je vanaf 1 mei nog veel meer informatie
terug.

Op 7 juni trappen we af met de wedstrijd
Frankrijk - Zuid-Korea
Namens de organisatie alvast heel veel
plezier gewenst!
Joris

Website
scwestervoort.nl/toto
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MO15-1

15 april 2019: Lieke is terug!
Vorig jaar 15 september, aan het begin van
het seizoen brak onze Lieke haar rechter kuiten scheenbeen. Wat een drama was dit voor
Lieke zelf en voor iedereen daaromheen. Lieke
was zo goed bezig, geliefd in het team, traint
goed, speelt uitstekende wedstrijden en met
12 doelpunten is Lieke topscoorster van het
vorige seizoen.
Met hoge verwachtingen zijn we zonder Lieke gestart in
de hoofdklasse. We deden dat heel behoorlijk. Ik weet, ’t
hangt niet af van één speelster. Maar met z’n allen
hebben we je wel gemist en heeft dit wel invloed gehad
op onze start in deze hoofdklasse. Zo’n zware blessure
te zien gebeuren heeft echt een behoorlijke impact.
“Hoe blij zijn we dan ook dat je na 7 maanden al weer
meetraint.” Afgelopen zaterdag maakte Lieke weer haar
eerste minuten in een wedstrijd, uit tegen SKV
Wageningen. En hoe, na een prachtig opgezette aanval
door ’t midden scoort Lieke de 0-1, tevens het winnende
doelpunt (zie de mooie foto genomen door Carla
Raaijmakers).
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Mooi om te zien hoe Lieke werd gefeliciteerd en gevierd
met haar doelpunt. Het leek of er bij ons allen iets van
ons afviel. En geloof me Lieke, jij had natuurlijk het
meeste last van deze nare beenbreuk, maar duidelijk is
wel dat iedereen op zijn eigen manier bezig is of was
met jouw blessure. We zijn een echt team!
Lieke ik heb veel respect voor jou als persoon en als
speelster. Je hebt je kranig geweerd, vanaf het moment
dat ’t gebeurde op ’t veld, in ’t ziekenhuis en later hoe je
aan jouw herstel hebt gewerkt. Je was aanwezig bij de
meeste trainingen en wedstrijden (zelfs in de rolstoel).
Met je positieve instelling en vrolijke lach ben je een
echte teamplayer! Je bent een voorbeeld voor ons allen.
Nu gaan we werken aan jouw verdere herstel en gaan
we je weer brengen waar je gebleven was.
Namens iedereen (Daniëlle, Wendie, speelsters en
ouders) succes en fijn dat je er weer bij bent!

Jouw trainer,
Theo Janssen
MO15-1
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De Stelling

“Alle leden van 18 jaar en ouder zouden moeten worden
verplicht om minimaal 1 uur per maand vrijwilligerswerk
te doen voor de club.”
Reacties:

Chios Slijkhuis (trainer
JO13-1)
Een club zoals SC Wester
voort valt of staat bij de
inbreng van vrijwilligers.
Dus ja, het is heel belangrijk
dat er vrijwilligers zijn en
om dit te benadrukken. Om
hier een eis aan te stellen
vind ik niet passen bij de
term vrijwilligerswerk. Het
zal daarom meer uit
intrinsieke motivatie en de
vaardigheid van de
vrijwilliger moeten komen.
Als er te weinig animo is
voor bijv. bardiensten, geef
dan de jeugd een kans om
dit te doen voor een
zakcentje. Contributie zal
dan natuurlijk wel moeten
worden verhoogd.

scwestervoort.nl

Arno Hoogveld (speler
zondag 8 en 7x7)
Het is een goed idee om
leden vanaf 18 jaar en
ouder minimaal 1 uur per
maand vrijwilligerswerk te
laten doen. Naast het feit
dat het minder kosten voor
de vereniging met zich mee
brengt, zorgt het voor meer
binding met de club. Ik zou
het zelfs, afhankelijk van de
mogelijkheden, willen
introduceren bij de jeugd.

Remco Grob (bestuurslid en speler 7x7)
Met het wat dwingender
opleggen van uit te voeren
vrijwilligerstaken ben ik het
helemaal eens. Of het dan
tenminste een uur in de
maand moet zijn en vanaf
welke leeftijd laat ik even
buiten beschouwing. Zoals
al vaak is verwoord kan een
vereniging niet zonder
vrijwilligers. En ook al
mogen wij bij Sportclub
helemaal niet klagen over
de grote groep vrijwilligers
die we hebben, binnen
bepaalde commissies is er
dringend behoefte aan
uitbreiding. De tijd dat men
kon zeggen: “Ik betaal toch
contributie, dan verwacht ik
dat alles geregeld wordt” is
van de vorige eeuw. En
bovenal, het doen van
vrijwilligerswerk is vooral
ook leuk!

Niek Koenders (trainer
JO15 en speler zondag
“Westje 5”)
Ik denk dat een goed
streven is van de club om
iedereen ouder dan 18
vrijwilligerswerk te laten
doen. Echter denk ik dat dit
in de praktijk niet haalbaar
is. Helaas kun je mensen
niet verplichten om iets
terug te doen voor de club,
ook al wordt de vereniging
feitelijk gedragen door
vrijwilligers.

DE ballenvanger / 47

48 / DE ballenvanger

scwestervoort.nl

Puzzel Voetbalveld

De overgebleven letters geven
antwoord op de vraag of een
voetbalveld volgens de FIFA bij
internationale wedstrijden ook
90 bij 90 meter mag zijn.
Afwatering
Beluchten
Gemaaid
Kunstgras
Kunstmest
Middenstip
Natuurgras
Onderhoud
Penaltystip
Robotmaaier
Sliding
Sproeien
Stadion
Tribune

Prijspuzzel

Win een
cadeaubon
van € 10

Stuur de oplossing vóór 1 juni naar de redactie op het e-mail adres:
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende ballenvanger en
ontvangt een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze
webshop.
Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 2:
Dat de beste ploeg maar mag winnen
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Janik van Ingen (JO8-2)

Pupillen - Junioren - Senioren

scwestervoort.nl
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Gemeen jochie
Het is vandaag 18 maart 2019, tussen alle
facebookberichten, telefoontjes, sms’jes en
WhatsApps ter gelegenheid van mijn 40ste
verjaardag, kreeg ik van Joy Bouhuys
onderstaand wedstrijdverslag doorgestuurd:
Westervoort 2 november 1991
We vertrokken om 09.00uur. Blauw Geel stond laatste,
dus we moesten winnen. De wedstrijd begon: Wij waren
de hele tijd in de aanval, maar ’t scoren lukte niet,
totdat Joy de bal kreeg en 0-1 scoorde. Maar Joy die
vond het wel leuk en pats, ja hoor 0-2. We bleven
aanvallen, maar tja dat scoren hè? Het bleef 0-2 voor
Sportclub Westervoort tot de rust. In de 2e helft ging ’t
wel beter en al vroeg scoorde Danny met een mooi tikje
langs de keeper 0-3. En Joy liet weer wat zien: al z’n
tegenstanders liet hij achter zich en ja hoor 0-4. Onze
Romario bleef maar doorgaan en 0-5 (weer Joy). Blauw
Geel begon geïrriteerd te raken. Het werd dus al wat
harder. Jeroen van Looyengoed kan er ook wat van hoor.
Met een knal harde kopbal 0-6. De wedstrijd liep al op
ruzie uit tot dat, jawel hoor met z’n 16e goal van de
competitie Joy, de bal op z’n slof kreeg en 0-7 maakte.
Toen kwam er echt oorlog, Frank Wanders kreeg de bal
en werd keihard naar de grond geschopt, daardoor kon
Blauw Geel scoren, 1-7.
Sacha kreeg op het laatst van de wedstrijd ook nog
ruzie met een gemeen jochie.
Frank Arends, C1

Utrecht 18 maart 2019
In Utrecht zijn bij een aanslag zeker drie doden gevallen
door schoten. Dat heeft burgemeester Van Zanen
bekendgemaakt. Er zijn negen gewonden. Onduidelijk is
nog wat er precies is gebeurd, maar volgens de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid heeft het incident alle kenmerken van een
terroristische aanslag. Eerder was bekend dat er was
geschoten in een tram.
De dader is voortvluchtig. De gemeente, de politie en
het Openbaar Ministerie adviseren inwoners van de
gemeente Utrecht om voorlopig binnen te blijven. Ze
sluiten nieuwe incidenten niet uit.
De schoten vielen rond 10.45 uur, toen de tram bij het
24 Oktoberplein in het westen van de stad reed. De
politie is massaal op zoek naar de dader. Scholen
verspreid over heel Utrecht houden hun deuren dicht.
In 2014 werd je vrijgesproken van poging tot doodslag,
je werd veroordeeld voor illegaal wapenbezit en poging
tot diefstal, op 25 augustus 2017 werd je in voorlopige
hechtenis genomen wegens een verkrachting. Op 4
januari 2019 bleek dat je je niet aan de voorwaarden
van de vrijlating hebt gehouden en werd je weer in
hechtenis genomen. Op 27 februari 2019 beloof je aan
iedereen dat je gaat veranderen en dat je mee gaat
werken aan een persoonlijkheidsonderzoek, heel goed
van je! Vervolgens schiet je op een ochtend in maart
drie mensen dood! Jij bent in tegenstelling tot die gozer
van Blauw Geel geen gemeen jochie, nee, jij bent
gewoon DOODZIEK!

Iets later op die dag, tussen alle facebookberichten,
telefoontjes, sms’jes en WhatsApps ter gelegenheid van
mijn 40ste verjaardag, kreeg ik van De NOS het
volgende bericht doorgestuurd:
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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
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
Koenen Echte Bakker
Koffie van Fred
Loodgietersbedrijf Rutten & Zn
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
Daliz Holding B.V.
Feestcentrale
Heijting Milieu
Hobbycentrum Evers
Huis ter West
Jansen Tractoren
JANFLEUR Arnhem

Jeroen Berings ICT-diensten
Joan Berings Trainingen & Consultancy
Joop van Oort Grondwerken
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

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) 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

