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redactie

Het seizoen is voorbij en de kampioenen zijn bekend.
De redactie wenst alle kampioensteams van harte proficiat
met het behaalde kampioenschap.
De foto op de voorzijde en de middenposter, beide van het G-team zijn gemaakt
door onze clubbladfotografe Cynthia Degen.
Het sponsorinterview schuift wegens omstandigheden door naar de volgende
Ballenvanger.
De redactie wenst een ieder een fijne vakantie en ziet jullie gaarne gezond weer
terug in augustus, wanneer de trainingen voor het nieuwe seizoen weer beginnen
en het seizoen traditioneel geopend wordt met de Westervoort Cup op zaterdag
17 augustus.

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

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 4 / 2018-2019:
zaterdag 31 augustus 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.

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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voorwoord

De tijd vliegt! Dat is zo’n uitspraak waar je vroeger van dacht
dat dit voorbehouden was aan oude mensen die het altijd maar
over de goede oude tijd hadden. Maar nu ikzelf ook richting
een gerespecteerde leeftijd loop, besef je dat er toch een grote
kern van waarheid inzit. Ik kom erop omdat er alweer een
voetbalseizoen voorbij is.
Een succesvol seizoen: diverse kampioenen bij de senioren, de jeugd en niet te
vergeten de dames. Maar vooral ook weer een seizoen met heel veel voetbalplezier
en nog belangrijker zonder excessen. Of het begin van dit seizoen geplaatste
respectbord er iets mee te maken heeft gehad, weet ik natuurlijk niet. Maar alle
aandacht die er voor respect is, draagt bij aan een betere (voetbal-)wereld.
De tijd vliegt, wil ik ook gebruiken om op deze plaats stil te staan bij een man die
er al 25 jaar voor zorgt dat wij een prachtige Ballenvanger onder onze neuzen
krijgen. In het laatste clubblad is al aandacht aan hem besteed door hem een
hoofdrol te geven in de “Blikvanger”. Ik heb het natuurlijk over Jan Koers. Hij is
voor al zijn vrijwilligerswerk bij de club (hij is ook secretaris van de BASN) al eens
geëerd met de titel Vrijwilliger van het jaar. Om dat nog een tweede keer te doen
leek ons iets te veel van het goede, maar ik wil Jan namens alle lezers ontzettend
bedanken voor zijn inzet en we hopen natuurlijk op nog 25 jaar!!
Jan’s laatste opmerking uit het Blikvangerinterview (“Het zou mijns inziens goed
zijn de samenwerking met teams van AVW ’66 nieuw leven in te blazen”) hebben
we ons overigens ter harte genomen. Komend seizoen gaan er toch weer 2
meidenteams van start waar enkele AVW-speelsters in meespelen. Tevens gaan
we weer opnieuw het gesprek aan met AVW om met het oog op de (nabije of iets
verdere) toekomst te zien hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen om de
voetbalsport in Westervoort voor volgende generaties te waarborgen. En zo laten
we ook richting gemeente zien dat we het zelfs zonder hun ondersteuning
voorlopig samen wel redden. Want de presentatie van de resultaten van de door
hen ingezette onderzoeken is inmiddels weer verschoven naar september
(2019??) en dat geeft een weinig hoopvol gevoel…
Tot slot wil ik iedereen een ontzettend fijne zomer toewensen. Geniet ervan en
we zien elkaar hopelijk in het nieuwe seizoen weer terug!
John Kemper, voorzitter
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Het gaat niet om het winnen zeggen ze dan….echt wel!
Zeg nou eerlijk, wat is er nou leuker dan winnen? Precies,
winnen en kampioen worden!!! Wat dat betreft hebben we
top seizoen achter de rug. Maar liefst 6 teams hebben de
schaal veroverd. Dat we van een feestje houden bij
sportclub is alom bekend maar dit jaar waren we ook de
onbetwiste kampioen in het vieren van kampioensfeestjes.
Het dak ging eraf: confetti-kanonnen, vuurwerk, platte
karren, (kinder-)champagne, bier, knallende muziek,
galmende kampioensliederen, dansen, springen, knuffelen
en juichen. Ja, we gingen helemaal los!!!!!
Dat vraagt om een felicitatie en een sfeerimpressie!
Hulde aan al onze kampioenen:
• Jongens onder de 14-1
• Jongens onder de 17-2
• Mannen 2 (zaterdag)
• Mannen 3 (zaterdag)
• Mannen 6 (zondag)
• Vrouwen 1 (zondag)
Top 3 klassering
Uiteraard zijn er ook teams die een topseizoen hebben
gedraaid maar bij wie het net niet is gelukt. Zaterdag 4,
Zondag 7, de 7x7, MO15, MO17, JO11-3, JO16-1, JO17-1
en de JO19-1 waren er met een 2e of 3e plek heel dicht bij
dit jaar. Wel hard voor gewekt, meer verdiend, maar toch
niet gekregen. Wat dat betreft kan voetbal kei- en keihard
zijn. Maar dan nog => 15 top 3 noteringen! “das geen
kattepies”.
Al met al hebben we onze blauw-witte clubkleuren weer
laten schitteren dit jaar. Dat geldt uiteraard ook voor alle
niet genoemde teams die weer met tomeloze inzet hebben
gestreden om de punten.

We kijken terug op een geweldig seizoen, grote klasse!!!

6 / DE ballenvanger

scwestervoort.nl

KAMPIOENEN

scwestervoort.nl

DE ballenvanger / 7

Langs de zijlijn

Shirts Amazone - 
Transfernieuws
Nadat Anne Matser haar debuut maakte in het
Colombiaans amazone team was heel het dorp,
200 inwoners, uitgelopen om dit te
aanschouwen. Het was niet, dat het voetbal zo
goed was, maar de blonde haren en blanke huid
wat het een bijzonder schouwspel maakte.
Als dank voor haar debuut kreeg zij een Colombiaans
voetbalshirt mee naar huis. Even ter aanvulling, geld
hebben ze daar niet, ze moeten het hebben van de visserij
en landbouw. Een heel bijzondere gift dus.
Eenmaal in Nederland moest er dus ook een transfer van
blauw witte shirts plaats gaan vinden.
Na wat onderhandelingen was de transfer rond en met
Moederdag werden de shirts dan ook aan de vrouwen
overhandigd. Vanaf die dag wordt er elke dag in het blauw
wit gevoetbald.
Wat extra informatie
Het Colombiaanse amazone regenwoud is een gebied van
643.000 vierkante kilometer in het zuiden van het land.
Vanaf de stad Leticia is het eerst 1,5u varen naar een dorp
aan de rivier, vanwaar met een kleiner bootje verder de
zijtak opgevaren kan worden (nogmaals 1,5u). Het dorp ligt
midden in de jungle, er is niets meer dan prachtige natuur.
Naast het boeren wordt er elke dag van 14:00 tot het
donker is, gevoetbald. Om beurten spelen de mannen en
vrouwen. Dit gaat fanatiek en om geld, een kleine inleg
wordt gevraagd alvorens de wedstrijd start. Het team, dat
wint, krijgt het geld.
In de amazone is er een luchtvochtigheid van 99%. Je kunt
je voorstellen dat de blauw witte shirts heel wat meemaken
aan de andere kant van de wereld.
Wie weet volgt er binnenkort meer transfernieuws, houdt
de ballenvanger hiervoor in de gaten!
Door: Anne
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Algemeen

In memoriam

Oproep voor oude
Ballenvangers
Allereerst de vraag of er mensen zijn die de
voorganger van de Ballenvanger nog hebben.
Dat clubblad heette Sportzicht. Wij hebben geen
enkel exemplaar. Misschien dat kinderen van
oud-leden thuis nog iets hebben liggen.
Het moet al meer dan 40 jaar geleden zijn.
Daarnaast ontbreken de volgende nummers van de
Ballenvanger.
1984/1985/jaargang 11: 9 en 10
1985/1986/jaargang 12: 2 t/m 10
Jaargang 1988: 9
Jaargang 1989: 10
Jaargang 1992: 7
Jaargang 1993/1994: 9 en 10
Jaargang 1997/1998: 10
Jaargang 1998/1999: 8 en 9 en 10
Jaargang 1999/2000: 1 en 2
2001: 1 en 3 en 4
2002: 2 en 3
2005/2006: 4
Dit betreft de 1e navraag. Later komt er nog navraag van
de jaren voor 1984.

Gerda Wanders
overleden
Op 3 mei is op 65-jarige leeftijd Gerda
Wanders overleden. Zij was al een tijd ziek
en het ging al een tijd bergaf met haar.
Maar toch kwam haar overlijden nog vrij
onverwacht.
Gerda is jarenlang vrijwilligster bij Sportclub
Westervoort geweest. Ze stond op donderdagavond
achter de bar en na haar dienst verruilde ze de ene
kant van de bar voor de andere om van een lekker
biertje te genieten. Ze maakte ook jaren deel uit van
de schoonmaakploeg van het clubhuis. Ze was
daarnaast een trouwe supporter van de elftallen
waarin haar man Harry en haar zonen Bas en Jeroen
voetbalden. We verliezen in haar een karakteristiek
iemand die we veel dank verschuldigd zijn voor wat
ze voor Sportclub gedaan heeft. Gerda werd op
donderdag 9 mei om 13.30 uur in Dieren
gecremeerd.
We wensen Harry, Bas en Tamara, Jeroen en Richelle,
de kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte
toe voor de komende tijd.

Vasco Hermsen

Op dinsdag 5 februari 2019 is onze zoon
Vasco Zappa Hermsen geboren.
Vasco is de zoon van Stefan Hermsen en
Afke Westdijk.
Stefan voetbalt in zaterdag 2.

scwestervoort.nl

Namens het bestuur en leden van Sportclub
Westervoort

John Kemper, voorzitter
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the comeback kid Gerard Smink

Gerard Smink “the comeback kid”
I’ll be back! Met deze woorden verliet hij als mannetje van 12 onze vereniging en liet hij de
totaal ontredderde succescoach Freddy Dahm jankend achter. Behoud pogingen waren volstrekt
kansloos, het is bijna onmogelijk maar Top Oss was op dat moment nog net even een trapje
hoger dan de D1 van SC Westervoort.

Het goede nieuws is: we zijn 12 jaar verder en onze Gerard
komt terug! De verloren zoon, toekomstig vedette van ons
1e elftal en Westervoorter in hart en nieren sluit aan bij de
vereniging waar zijn beide broers Hein en Rick hun 2e huis
hebben staan. Gerard Smink is vanaf aankomend seizoen te
bewonderen in de hoofdmacht van Sc Westervoort 1.
Afgesproken in het clubhuis zat ik te wachten op een
vedette die zijn dikke sportwagen met knallende bassspeakers pal voor het clubhuis zou parkeren. Zijn stoere
imago werd aangewakkerd door een interview in de
ballenvanger van 12 jaar geleden. Een paar quotes van de
kleine Gerard: Sterke punt “man uitschakelen!!!”, grote
voorbeeld “Jaap Stam!!!”, hobby “call of duty: een
schietspel waarbij je iedereen overhoop schiet!!!” (vrij
vertaald). Lievelingsgerecht “broccoli!!!” (ook verrekte
stoer voor een jongen van 12). Qua karakter omschreef hij
zichzelf als “een beetje druk” maar zei daarbij “ik kan ook
wel lief zijn”. Dat laatste verraadde eigenlijk ook al meteen
zijn menselijke kant, het was niet de Terminator die kwam
opdagen. Het was een nuchtere, bescheiden en sociale
jongen die sportclub verkiest boven andere, veeeeel
lucratievere opties.
Het was al snel duidelijk dat Gerard talent had. Top-Oss
kaapte hem al op jonge leeftijd weg bij onze vereniging.
Het schijnt dat Remco Grob nog steeds verwoede pogingen
doet om de transfersom op te eisen. Top-Oss werd ingeruild
voor AGOVV en hier stond Gerard op de drempel van het 1e
elftal toen de club failliet ging. Gerard verkoos studie boven
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de belofte Gerard Smink

voetbal en speelde voor gerenommeerde amateurclubs als
SC Rheden, NEC (amateurs) en is op dit moment actief bij
Bennekom. Bennekom strijdt in de nacompetitie om een
plaats in de hoofdklasse en Gerard schuurt na langdurig
blessureleed weer tegen het 1e elftal aan. Best een beetje
een dubbel gevoel, zo geeft hij aan. “Hoe leuk het ook is
om weer voor SC Westervoort te gaan voetballen, het is
toch net effe iets anders dan voetballen bij een 1e of
hoofdklasser”. Het kleine mannetje is inmiddels een
volwassen kerel die na een studie HBO Cultureel Erfgoed in
Amsterdam nu werkzaam is bij Kondar (vastgoed) in
Arnhem.
De terugkomst van Gerard betekent dubbel goed nieuws
voor Harold Dengerink, de trotse hoofdtrainer van ons 1e
elftal. Mocht er ooit een keepersprobleem zijn dan kan hij
Gerard met een gerust hart onder de lat zetten. In de E1
greep hij een gevaarlijke indraaiende corner resoluut en
technisch zeer vaardig, klemvast in zijn kleine handen…het
enige jammere was dat Gerard geen keeper was: penalty
(en doelpunt) tegen maar wel eervol bekroond door trainer
Jos Jansen als “reservekeeper van de E1!”.

“Hoe leuk het ook is om weer
voor SC Westervoort te gaan
voetballen, het is toch net
effe iets anders dan
voetballen bij een 1e of
hoofdklasser”
Gerard, welkom terug kerel! We gaan met plezier bekijken
of dat je nog steeds je mannetje kunt uitschakelen en of dat
je linkerbeen nog steeds je chocoladebeen is. En beste
Gerard, mocht jij het eerste gaan helpen bij de promotie
naar de 3e klasse dan komt onze preses John Kemper
hoogstpersoonlijk een lekker bordje Broccoli voor je klaar
maken.
Door: Michel

scwestervoort.nl

In de Ballenvanger willen we grote talenten
aan jullie voorstellen die ooit bij Sportclub
Westervoort zijn begonnen en opgeleid.
Deze keer is het een jeugdvoetballer die zijn
kunsten nu vertoont in de C1 bij Top Oss.
Gerard Smink
Waar en wanneer ben je g
 eboren?
Ik ben geboren op 15 mei 1994 in Westervoort.
Waar woon je in Westervoort?
Ik woon aan de Sint Willibrorduslaan 4 in Westervoort.
Hoe ziet jullie familie er thuis uit?
Vader, moeder, 2 broers, Hein speelt in de B1 van
Sc Westervoort en Rick is trainer van de E4 en sinds
november traint hij weer mee met de A1 van Sc
Westervoort.
Hebben jullie ook huisdieren?
Nee.
Heb je een bijnaam?
Nee (Gerard Sminkovic is zijn hotmail naam, redactie
Ballenvanger).
Wat voor opleiding volg je momenteel en weet
je al wat je later wilt worden?
Ik zit op het Candea college en volg de opleiding VMBO/
GT. Ik wil later iets in de sport gaan doen, bijvoorbeeld
sportleraar. ›
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de belofte Gerard Smink
In welke elftallen heb je bij Sportclub gespeeld,
wie waren je trainers en waar speel je nu in?
Het eerste jaar zat ik bij de ukken met als trainer Ferry
Sewarte. Daarna speelde ik een jaar bij de F4. De trainer
was daar Rudy Wolf. Daarna heb ik 2 jaar bij de F1
gezeten met als trainer Jan Koenen. Na de F1 zat ik 2
jaar in de E1. De trainers waren Johan Vermeulen, René
Lubbers en John Vermeulen. De afgelopen 2 seizoenen
zat ik in de D1. Hier waren de trainers Freddy Dahm en
Sander Smits.
Op welke positie speel je meestal?
Centrale verdediger of rechts half.
Hoe vaak train je per week?
2 wedstrijden per week en 3x trainen per week.
Wat is (zijn) je sterke en zwakke punt(en)?
Mijn sterke punt is de man uitschakelen. Mijn zwakke
punt is mijn linkerbeen.
Voetbal je vaak op straat?
Vroeger heel vaak omdat we een eigen veldje hadden.
Nu wat minder.
Van welke trainer denk je dat je het meest hebt
opgestoken? En wie is nu je trainer?
Johan, John, René, Sander, Freddy,(Tim Mecking bij ons
thuis op het veldje)
Mijn Trainers nu zijn Niels Voet en Luuk Maas.
Van wie ben je een grote fan en waarom?
Jaap Stam, omdat die altijd hard werkt.
Heb je een ook idool?
Niet echt. Maar als ik moest kiezen dan was het Tomas
Rosicky van Arsenal.

Wat is je favoriete club in N
 ederland en
waarom?
AZ, ze laten altijd mooi voetbal zien vind ik.
Wat is je favoriete club in het buitenland en
waarom?
Liverpool. Dat is al van lang geleden Ze hebben goede
spelers, mooi voetbal en een geweldige sfeer.
Heb je nog meer hobby’s buiten het voetballen?
Voetballen en online call of duty spelen (een schietspel)
met vrienden.
Wat is je karakter (rustig, druk, driftig, lief)?
Beetje druk soms, maar kan ook rustig en lief zijn.
Wat eet je het liefst?
Broccoli.
Wat drink je het liefst?
Dubbel Frisss.
Verliefd?
Nee.
Favoriete televisieprogramma’s?
Voetbal insite en op Euro Sport is nu (half november) het
WK Beach Soccer bezig, waar ik ook graag naar kijk.
Mooiste muziek?
Van alles, meestal uit de top 40.
Grootste wens?
Dat ik gezond blijf.
Wat is voor jou het Sportclub Westervoort
gevoel?
Altijd een fijn gevoel. Ik ken heel veel mensen en op
zondag kom ik nog vaak kijken naar het 1e elftal. Ook
ga ik met wat vrienden vaak voetballen bij sportclub.
Wil je verder nog wat kwijt?
Nee, ik heb alles zo’ n beetje wel verteld.

12
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Algemeen

Afscheid van leden
 van de jeugdcommissie
en jeugdcoördinator
Op zaterdagmorgen 22 juni werd afscheid
genomen van 3 leden van de jeugdcommissie,
die gaan stoppen met hun werkzaamheden voor
de commissie (Marc de Lange, René Berendsen
en Natasja Bouwman). Tevens van de technisch
jeugdcoördinator Robert Grauwde, die Sportclub
verruilt voor DVOV.
Voorzitter John Kemper sprak de scheidende
commissieleden en jeugdcoördinator toe. Marc de Lange en
René Berendsen hebben 5 jaar deel uitgemaakt van de
jeugdcommissie en Natasja Bouwman 8 jaar. René
Berendsen kon wegens vakantie niet aanwezig zijn. De
voorzitter bedankte allen voor hun jarenlange inzet en
werkzaamheden voor de commissie.
Ook jeugdcoördinator Robert Grauwde werd geprezen voor
zijn inzet en voor wat hij voor de jeugd met zijn trainers
heeft neergezet voor Sportclub. Robert geeft met
vertrouwen zijn werk over aan zijn opvolger.
Allen ontvingen een mooie bos bloemen en werd een diner
toegezegd bij Huis ter West.
Door: Jan

scwestervoort.nl
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Cheque voor het G-jeugd elftal
Dinsdag 16 april leek voor het G-jeugd elftal een
normale trainingsavond. Maar een half uur na de
start van de training kwamen er tot grote
verbazing wat mensen in pak naar de training
kijken. Wie waren die mensen?

Het waren de vrijwilligers van de Sinterklaas vereniging
Brimata. De ca. 50 leden van vereniging Brimata stellen zich
allen belangeloos beschikbaar om bij menig huis, bedrijf of
school in de regio Arnhem een fantastisch Sinterklaasfeest
te verzorgen. De opbrengsten van de Sinterklaasactie
worden dan ook ieder jaar gebruikt om een goed doel te
steunen.
Dit jaar was het goede doel het G-jeugd elftal van sportclub
Westervoort. Nadat uitleg werd gegeven over Brimata door
niemand minder dan Hans Breunissen werd de cheque
overhandigd. Mascha Gronouwe had de eer om de cheque
in ontvangst te nemen. De cheque, maar liefst 750 euro,
mag door het team vrij besteed worden.
Na ontvangst werd er vanuit het G-jeugd elftal een rondje
gegeven in het clubhuis, om de mensen van Brimata
enigszins te bedanken. Alle spelers en speelsters van het
team waren al druk aan het fantaseren wat er van dat
bedrag gekocht ging worden! Van trainingspakken tot
Vitesse voetbalschoenen, alles kwam voorbij. Eén ding is
zeker: het is een mooi bedrag om volgend jaar te shinen op
het trainingsveld!
Als je in het seizoen 2019/2020 kanjers voorbij ziet komen
in flitsende nieuwe pakken dan weet je genoeg, het
G-jeugd elftal gaat trainen!

Wil je zelf ook deze organisatie steunen?
Ga dan naar: sinterklaasbestellen.nl
Door: Anne
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WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met

contact@basnwestervoort.nl

scwestervoort.nl
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Blikvanger

Rogier
de Keijzer
16 / DE ballenvanger
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Door: Joris

Rogier, stel jezelf eens voor aan iedereen die jou
nog niet kent!
Ik ben Rogier de Keijzer. Ik ben op 25 april 2000
geboren in Westervoort. Naast mijn ouders Jacqueline
en Derkjan heb ik ook nog een broertje Thomas. Ik
voetbal nu 5 jaar en zit in de JO19-1 en Westervoort 2.
Ik heb hiervoor gehockeyd en wou graag op voetbal.
Omdat mijn broertje al bij deze club voetbalde, had ik
eigenlijk geen keuze. Ik was vaak al op de club om bij
Thomas te kijken, dus ik kende de club ook al.

Blikvanger

Wat heb je naast voetballen bij de club gedaan?
Ik ga volgend jaar John Groos assisteren bij de JO16-1. Dit
wordt mijn eerste jaar als assistent-trainer. Ik ben erg
gemotiveerd voor volgend jaar en hoop dat we goede
resultaten kunnen behalen aankomend seizoen. Ook ben ik
dit seizoen begonnen bij de Ballenvangercommissie.
Wat is je leukste herinnering aan Sportclub?
Twee seizoenen geleden met de A2 hadden we een
toernooi bij Concordia Wehl. De A3 deed ook mee aan dat
toernooi. Elke keer als wij een wedstrijd hadden, kwamen
zij ons aanmoedigen. En als zij een wedstrijd hadden, dan
deden wij dat ook. Aan het eind van de dag waren beide
teams eerste geworden en kregen we de sportiviteitsprijs.
Wat betekent Sportclub voor jou?
Aangezien ik vorig jaar geslaagd ben en bijna al mijn
vrienden nu in andere steden wonen en studeren, is het fijn
dat je meerdere keren per week je voetbalvrienden nog ziet
en het daar gezellig mee hebt.
Ben je van plan om in de toekomst nog iets
(anders) te doen bij Sportclub?
Ik heb nog geen concrete plannen maar ik sluit niks uit.
Heb je nog een goed idee of een tip voor onze vereniging?
Mij lijkt het erg leuk als er camera’s van VoetbalTV worden
gekocht en dat deze worden gemonteerd op het hoofdveld.
Op deze manier wordt niet alleen de wedstrijd van het 1e
gefilmd maar ook wedstrijden van de jeugd. Hierdoor kan
de jeugd makkelijker wedstrijden terugkijken en analyseren.
Welke vrijwilliger wil je bij dezen nog even in het
zonnetje zetten?
Absoluut mijn trainer Rob Stevens. Bij de JO19-1 hebben we
een gemiddelde trainingsopkomst van 6 man. Toch heeft hij
het voor elkaar gekregen dat diegenen die gemotiveerd
waren dat ook bleven. Hij zorgt ook voor resultaat want zoals
het er nu naar uit ziet worden wij kampioen.
Wil je als afsluiting nog iets kwijt?
Ja, mocht je van woordgrappen houden, ga dan even
leenfietsentertainment volgen op Instagram.

scwestervoort.nl
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Barcelona Girlscup

MO17-1 goes Barca!
The Barcelona Girlscup: hoe het grote avontuur begon….
Twee fanatieke moeders zaten langs de lijn te fantaseren over een buitenlands toernooi. Ze werden
steeds enthousiaster en begonnen het internet af te struinen op zoek naar uitdaging en avontuur. Al
snel was de conclusie: We gaan het gewoon doen!
Vervolgens hebben we de meiden bij elkaar geroepen en
verteld over onze plannen. Onze meiden reageerden
laaiend enthousiast op onze ideeën. Maar goed, hoe gaan
we dit bekostigen? We hebben een begroting en een plan
opgesteld om aan het nodige geld te komen. Sponsoring
maar zeker ook activiteiten organiseren waarmee geld mee
kon worden verdiend. De meiden moesten flink aan de bak!
Helpen bij de Urban Trail => kassa!!!!!
Werken in de keuken bij ScW => kassa!!!!!!
Schoonmaken op de Hondenschool => kassa!!!!!!!!
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Gemeente helpen bij een schoonmaakproject =>
kassa!!!!!!!
Op diverse rommelmarkten gestaan => kassa!!!!!!!!!
Shirt sponsors gezocht => kassa!!!!!!!
Lege flessen verzameld => kassa!!!!!
Doordat veel van de bovenstaande activiteiten met het
complete team zijn uitgevoerd, werd er tevens aan
teambuilding gedaan.
Uiteindelijk kreeg het elftal van de BASN ook nog een mooi
bedrag => kassa!!!!!
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Barcelona Girlscup

De meiden hebben er keihard voor gewerkt. Maar goed, ze
wisten maar al te goed waar ze het voor deden. Begin mei
werd de balans van inkomsten en uitgaven opgemaakt.
Maar ojeeeeeeee, er zat nog een gat in de begroting.
Hoe gaan we dat oplossen meiden? We hebben ze even
flink laten zweten ....de meiden kwamen met allerlei ideeën
om extra geld te verdienen. Maar dit was uiteindelijk niet
nodig omdat sponsor en reddende engel MDW Notareas te
hulp schoot met een fantastisch bedrag! Yes Yes Yes of
beter Si Si Si, we konden gaan. Barcelona Girlscup here we
come, Olé Ole!
Inmiddels zijn we alweer terug en kunnen we op een
fantastisch toernooi terugkijken. Wat hebben de meiden
genoten en een hoop mooie dingen meegemaakt. Vliegen
naar Barca, een ontmoeting met John de Wolf op Schiphol,
een hotel aan het strand met verrukkelijk eten, chillen aan
het zwembad of strand, met een touringcar naar de
wedstrijden, voetballen op één van de grootste
sportcomplexen van Europa met 15 velden en voetballen

tegen meiden van diverse voetbalacademies, genieten van
een cocktail in de bar en met z’n allen het Nederlands elftal
kijken in de kroeg.
Naast het feit dat ze heel veel plezier hebben gehad
hebben ze ook ontzettend veel geleerd. Het niveau lag erg
hoog maar de Westervoorts meiden lieten zien een echt
team te zijn. Met lovende woorden van de organisatie werd
de FairPlay beker in de wacht gesleept. En dat is toch een
mooi compliment voor de prestatie van onze meiden....
Het toernooi zat er op en er volgde een super gezellige
maar ook emotionele avond. Er werd op een liefdevolle
wijze afscheid genomen van de huidige leiding met een
afscheidslied, leuke cadeaus en lekkere cocktails ter
afsluiting.
Het was echt een geweldig toernooi waar o.a. mooie
herinneringen zijn gemaakt, een nog hechter team is
ontstaan, vriendschappen closer zijn geworden en nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan.
En die 2 fanatieke voetbal moeders.....die kijken nu met een
grote glimlach terug op een fantastische belevenis! Volgend
jaar weer????
Was getekend,
Twee anonieme enthousiaste & betrokken moeders/
supporters

scwestervoort.nl
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column

KWD
Karel Wilting Doetinchem.
Weten maar weinig mensen, maar dat betekent het dus. Vóór het Kledingplan-tijdperk, werd er vaak
een beroep op Karel gedaan. Meestal voor de jeugd maar ook voor de dames en de seniorenteams,
hoor. Ook hier zie je een hoog KaaWeeDee-gehalte; onder de trainingsjackjes zitten shirtjes van
hetzelfde merk. Niet heel prettig draagbaar, maar wel oersterk spul voor een zeer betaalbare prijs. Het
toeval wilde dat de teams waar ik trainer of leider van was, er door Wilting altijd keurig bij liepen. En
dat is belangrijk, want dan begin je al met 1-0 voor. Wij hadden dan ook altijd een anonieme sponsor
die er schijt aan had, want het kostte toch geen drol. Er was zelfs een reservetenue in eigen beheer.
Kom daar nu eens om.
Kijk, Wie Daar?
Herkent u ze? Deze prent zit in het familiealbum, dus
heb ik getwijfeld of hij wel geschikt is voor deze rubriek.
Toch maar gedaan (Sorry, Jongens!) want hij staat ook
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op de website van Sportclub, onder de rubriek ‘Historische
Foto’s’. Volgens het onderschrift betreft het de F3 van het
seizoen 2007/2008. Of dat jaartal klopt weet ik niet, maar
hij is in ieder geval meer dan 20 kilo geleden genomen. Als
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de jongste zoon wil voetballen, krijg je als voetbalvader
met een blauwwit voetbalverleden, van de Technische
Commissie meestal zijn team in de voetbalschoenen
geschoven. En als Grote Broer, mag je dan meehelpen.
Samen probeer je dan die kleintjes de fijne kneepjes van
de edele voetbalsport bij te brengen maar vooral ook
plezier in het spelletje te hebben.
Niels is later bij DVV gaan voetballen en 5 paar
schoenen hangen inmiddels aan de Westervoortse
wilgen. Geen talent, tijd, zin of doorzettingsvermogen.
‘We halen toch nooit het eerste’, maar dat…..

webshop
bestel zelf je
sportkleding

Kan Wel Dus!
De assistent-trainer draagt al jaren de aanvoerdersband
van het vlaggenschip van de vereniging. Hij heeft
inmiddels zelf een zoontje, dus hij kan de RINUS-app
vast downloaden en gaan bestuderen. Het meisje is
inmiddels een dame en speelt zeer verdienstelijk in
Vrouwen 1. Niet als keeper, trouwens. Die met de
Cantona-kraag (hij speelde echt al zijn
pupillenwedstrijden met de kraag omhoog!), rechts voor
papa, mag het, ondanks dattie formeel nog jeugdspeler
is, als back bij Heren 1 proberen. Als de hamstrings het
toestaan. En op de foto gehurkt linksvoor, met de
rechterhand op de bal, zit Tycho de Tovenaar. Hij kon
toen al in zijn eentje een-tweetjes doen, door de bal van
zijn rechterbeen naar zijn linker en weer terug te tikken,
de tegenstander vaak verdwaasd achterlatend. Met die
techniek heeft hij zich inmiddels een vaste plaats op het
middenveld verworven.
Kan Westervoort Door?
Jazeker! Nog jaren. Hoewel hij nog niet loopt, is Sepp
wel links. En daar is altijd gebrek aan, zowel op de
flanken als in het centrum. Maar eens flink oefenen in
de vakantie.

scwestervoort.nl
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G-team / senioren
Staande van links naar rechts: Willem van Bussel (teamleider), Martin Vente (begeleider), Julian Ziegler, Jasper v.d. Oosterkamp,
Ricardo Gijsberts, Jeremy Rutgers, Roy te Brake, René Hartgers, Pim Assies-van Beusekom, Dave v.d. Hurk, Wim v.d. Hurk (trainer-coach),
Paul Rutgers (assistent trainer-coach, teambegeleider).
Zittend van links naar rechts: Wouter Krijgsman, Gerard van Weelden, Michel Schrader, Kevin Köster.
Liggend: Andy Rasoelbaks.
Op de foto ontbreken: Patrick Hatgers en Niek Schut

VOORWOORD

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,
BASN wenst Familie Wieleman/Zalencentrum
Wieleman, tevens sponsor van sportclub van
harte proficiat met het 100-jarig bestaan en het
predicaat hofleverancier.

De geplande BASN-activiteit, die in juni plaats zou
vinden is verschoven naar dinsdag 24 september.
Voor de Westervoort Cup op zaterdag 17 augustus
ontvangen alle leden van BASN een uitnodiging.

Wieleman heeft ter gelegenheid van het jubileum
speciaal een stichting opgezet voor donaties, SSCW.
Ook BASN heeft een donatie gedaan, was
vertegenwoordigd op de jubileumavond en heeft
genoten van een mooi feest.

Namen het BASN-bestuur dank ik alle sponsoren weer
voor hun bijdragen in het afgelopen jaar en wens ik
iedereen een prettige vakantie.

Wij kunnen een aantal nieuwe sponsors welkom heten:
Nieuwe bordsponsor: Sanicompany C.V., tevens lid
van BASN
Nieuwe kleding sponsors: SLR Bouw (tevens lid van
BASN) samen met Daliz
Sponsoring op de kleedkamerdeuren:
BASN introduceert een nieuwe vorm van sponsoring, nl.
een sponsoruiting op kleedkamerdeuren.
Als sponsor prijkt uw bedrijfsnaam / logo 3 seizoenen
op een kleedkamerdeur bij sportclub. De kosten per
seizoen bedragen €125 op basis van een 3-jarige
overeenkomst.
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Ik zie u graag bij SC Westervoort terug in het nieuwe
seizoen.
Voorzitter BASN, Maurits Pelgrim

DE ballenvanger / 25

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

seizoen 2018-2019

Joey van Zanten met Edwin Peters na de
thuiswedstrijd tegen RKPSC

Joey van Zanten met Maurits Pelgrim na de
thuiswedstrijd tegen HC ´03

Pelle Gerretzen met Maurits Pelgrim na de
thuiswedstrijd tegen GVA.

Ronnie Sessink met Maurits Pelgrim na de
thuiswedstrijd tegen Angeren

Ronnie Sessink met Maurits Pelgrim na de
thuiswedstrijd tegen Veluwezoom

Sjoerd Jansen met Edwin Peters na de
thuiswedstrijd tegen Eendracht

Tim Hendriks met Maurits Pelgrim na de
thuiswedstrijd tegen DVV

Tim Hendriks met Mirjam Koenen na de
thuiswedstrijd tegen GSV ´38

Tycho Kaak met Edwin Peters na de
thuiswedstrijd tegen Groessen

Yannick Verburgt met zijn moeder en Jan
Koers na de thuiswedstrijd tegen Arnhemia

Bert van Looijengoed met Edwin Stevens na
de thuiswedstrijd tegen ONA ´53

Sven
Bolderman en
Mirjam Koenen
na de
thuiswedstrijd
tegen Jonge
Kracht

scwestervoort.nl
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Alle pupillen van de week
bij de thuiswedstrijden
van het 1e team in het
afgelopen seizoen.

Wedstrijd: Sc Westervoort - CHRC
PvdW: Daan Teerlink (JO9-2)
1e elftalspeler: Tim Hendriks

Wedstrijd: Sc Westervoort - Veluwezoom
PvdW: Joep Sessink (Champions League)
1e elftalspeler: Joey van Zanten

Wedstrijd: Sc Westervoort - Groessen
PvdW: Mees Arends (JO9-1)
1e elftalspeler: Arjan Koenen

Wedstrijd: Sc Westervoort – GVA
PvdW: Quinn Veltman (JO11-2)
1e elftalspeler: Cas van Wijhe

Wedstrijd: Sc Westervoort – DVV
PvdW: Wessel Bouwman (JO8-1)
1e elftalspeler: Cas van Wijhe

Wedstrijd: Sc Westervoort - Arnhemia
PvdW: Lars Slutter (JO10-2)
1e elftalspeler: Hein Smink
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seizoen 2018-2019
Sc Westervoort: Jonge Kracht
PvdW: Levi Kampschreur (JO8-1)
1e elftalspeler: Hein Smink

Wedstrijd: Sc Westervoort – HC ´03
PvdW: Alexander Vrolijk (JO8-2)
1e elftalspeler: Ahmet Aydemir

Wedstrijd: Sc Westervoort – ONA ´53
PvdW: Cas Hermsen (Champions League)
1e elftalspeler: Ronnie Sessink

Wedstrijd: Sc Westervoort – GSV ´38
PvdW: Milan Tebbes (JO10-2)
1e elftalspeler: Cas van Wijhe en elftalleider
Bertus Nass

Wedstrijd: Sc Westervoort - RKPSC
PvdW: Lucas Tolhuisen (JO9-2)
1e elftalspeler: Stan Jansen

Wedstrijd: Sc Westervoort – Eendracht
PvdW: Thomas Wolkenfelt (JO12-1)
1e elftalspeler: Joep Gerretzen

Wedstrijd: Sc Westervoort – Angeren
PvdW: Mees Hesseling (JO10-3)
1e elftalspeler: Arjan Koenen (Mees samen
met broertje Sam)

scwestervoort.nl
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Internationaal toernooi

Lommel Trophy (B)
Tijdens het Pinksterweekend hebben wij met de
JO15-1 deelgenomen aan de ‘Lommel Trophy’ in
België, een Internationaal toernooi met
deelnemers uit België, Duitsland en Nederland.
Naast een fraai opgezet toernooi, waarbij we zelfs een
mooie 2e plek wisten te behalen, was het voor ons een
superleuk en geslaagd voetbalkamp en afsluiting van ons
voetbalseizoen!
Bij dezen willen wij dan ook het bestuur, de sponsor
commissie BASN en alle overige sponsoren bedanken die
dit mede mogelijk gemaakt hebben!
Als laatste onze spelers, voor dit seizoen! Bedankt JO15-1!!
Kader JO15-1

scwestervoort.nl
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Verhaal van het Kwartaal

Eerste pinksterdag
Zondag 9 juni,
eerste pinksterdag,
Hij kwam der an gestörmp,
wie had um zo vewach?

Familietoernooi 2019
Ook dit jaar stond het jaarlijkse familietoernooi
weer op het programma. Op 1e Pinksterdag
traden maar liefst 18 teams, verdeeld in 3
poules, aan om te strijden om de felbegeerde
cup.
In Poule A ging de winst naar De Moekes, die dit jaar
debuteerden op het meest prestigieuze toernooi van
Westervoort en omstreken. In Poule B ging AFC Tirol met de
winst ervandoor en in Poule C pakte de familie Weiss/
Kampscheur de titel, nadat ze zich op de valreep nog
hadden ingeschreven. De sportiviteitsprijs ging naar Henkie
en de rest, het team dat het toernooi afsloot met slechts 28
tegentreffers.
Gelukkig waren de weergoden ons deze dag ook goed
gezind: onder het genot van de zon, een aantal goudgele
rakkers en muzikale optredens van Arjan Koenen, Lars
Wigman en Fabian Gutierrez werd het een fantastische
middag op het terras.
Al met al was het weer een mooie, sportieve en gezellige
dag, waarvoor uiteraard speciale dank uitgaat naar de
toernooicommissie die dit allemaal weer mogelijk heeft
weten te maken! Ook werd nog even stil gestaan bij het
afscheid van Marije Verbeek, zij gaat de commissie na 6
jaar verlaten. Marije, bedankt voor alle inzet van de
afgelopen jaren!

Ut weer innens fantastisch,
un zunneke en dreug.
Zo’n dag die’j öw van eiges,
nog jaore lang geheug...
Ik stapte op mien fietske,
op naor sportclub Westervoort.
Noa un menuut of tien,
kwam ik daor deur de poort.
Ut was geliek gezellig,
ik vuulde mien weer thuus.
Al mis ik wel de nölhoek,
ik bun nog wah confuus...
18 familie’s deje met,
meh un geslaag toernooi.
Dankzij veul vrijwilligers,
was’t den dag prachtig mooi!
Ik ston der bie en keek der nao,
John Kemper aan mien zij...
In onze hand un pötje bier,
dan bu’j al gauw un bitje blij!
Ik verontschuldig mien da’k tutoyeer,
want John is nou ‘meneer de veurzitter’,
jawel un echte heer...

Door: PieterS

Door: Anne, Laura en Aafke
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Pechvogel van het kwartaal

Christelvan den Born
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 rubriek schenken we aandacht aan een geblesseerde pechvogel. John Kemper draagt
als voorzitter, maar vooral ook als mens graag zijn steentje bij aan deze rubriek.
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Pechvogel van het kwartaal

In deze editie is het de beurt aan een speelster van VR1,
keepster Christel van den Born, die helaas ook wel als
pechvogel van de afgelopen jaren kan worden betiteld.
Christel: ‘Een aantal jaren geleden maakte ik de overstap
van SC Groessen naar Sportclub Westervoort. Ik begon in
Vrouwen 2 en wat later kwam ik in Vrouwen 1. Ik keepte er
met veel plezier, totdat ik op 20 maart 2016 mijn knie
verdraaide tijdens een wedstrijd op ons sportpark. Er kwam
een spits op me afgerend en zij maakte een
schijnbeweging. Ik wilde mee bewegen, maar mijn
linkerbeen stond vast in het kunstgras. Ik had meteen heel
veel pijn en wist dat het mis was. Na onderzoek bleek dat
ik mijn voorste kruisband had afgescheurd, mijn meniscus
had gescheurd en mijn binnenband flink had opgerekt. Dit
wordt ook wel een unhappy triad genoemd. Als ik weer
wilde voetballen moest ik geopereerd worden. Ik kreeg een
nieuwe kruisband en de meniscus werd gehecht. De
operatie verliep niet helemaal zoals gepland, waardoor ik
heel erg veel pijn heb gehad. Een aantal maanden later
moest ik nog een keer geopereerd worden, omdat ik mijn
been niet helemaal kon strekken.

Na een lange periode van een pittige revalidatie kon ik
eindelijk weer mijn rentree maken op de Westervoortse
velden. Ik was erg blij om weer wedstrijden te kunnen
spelen; hier had ik zo hard voor gewerkt. Maar helaas ging
het na een paar maanden tijdens één van de laatste
trainingen voor de zomerstop weer mis. Wederom op het
kunstgrasveld maakte ik een plotselinge beweging en
scheurde ik de voorste kruisband van mijn andere knie. Ook
nu was de meniscus gescheurd en de binnenband flink
beschadigd. Hierdoor duurt het herstel langer, omdat je niet
meteen na de operatie je been mag belasten. Na opnieuw
geopereerd te zijn, ben ik op dit moment nog bezig met
mijn herstel. Ik ben nu alweer 10 maanden aan het
revalideren en heb twee keer per week fysiotherapie. Helaas
zit voetballen, wat ik het liefste deed, er niet meer in voor
mij. Het risico is te groot.’
Ondanks deze tegenslagen blijft Christel positief en
betrokken bij onze mooie club, dit blijkt wel uit haar
afsluitende woorden; ‘Wel hoop ik nog betrokken te kunnen
blijven bij mijn team in wat voor functie dan ook en bij het
G-jeugdteam waar ik met veel plezier trainster van ben.
Tenslotte blijft voetbal toch het mooiste spelletje dat er is!’
Door: Aafke
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uit de oude doos
uit de oude doos

Die goeie ouwe tijd…
Wie op onze website kijkt naar “media – clubblad” ziet daar een groot aantal edities van ons
schitterende clubblad. Zo ook de historische versie van het clubblad van 28 juli 1973, een
herinneringseditie vanwege de oplevering van het splinternieuwe sportcomplex Naederhuyse.

Ik kon in 1973 nog niet lezen en het duurde nog 24 jaar
voordat ik in Westervoort kwam wonen, toch vond ik het
erg vermakelijk om het blad te lezen. Wat mij opviel waren
onder andere de volgende 7 punten:

1

Ik tel maar liefst 107!!! advertenties in het clubblad.
Feitelijk moet je tussen de sponsoren door zoeken naar de
club-gerelateerde items. Ik weet niet wie er destijds in de
sponsorcommissie en/of de BASN zaten maar diegenen
hebben knap werk verricht en zeer waarschijnlijk de basis
gelegd voor onze huidige zeer solvabele financiële positie.

2
3
4

 eel veel bekende namen, familienamen die voor eeuwig
H
verankerd zullen blijven aan ons cluppie. Spelers, leiders,
sponsoren, trainers maar ook de bestuursleden kennen we
nog allemaal.
Daar waar het vrouwenvoetbal nu erg hard groeit en we
het seizoen 2019/2020 starten met 5 meidenteams en 2
vrouwenteams hadden we in 1971 al een heus damesteam.
Om de opening van het sportcomplex te vieren werd een
compleet programma samengesteld. De clubhuiscommissie
en jubileumcommissie van 1973 deden prima werk met als
grote publiekstrekker de match tussen Westervoort en
Vitesse. Aan de affiche te zien hadden we toen zelfs een
ware supportersvereniging, best knap voor een ploegje dat
hoopte op promotie naar de 4e klasse.

5

In het splinternieuwe clubgebouw was behalve een
volledige, supersonische hete luchtverwarming (wauw!!!)
een complete Finse sauna voor meerdere personen
aangelegd. Geweldig plan maar wie heeft in vredesnaam
besloten om dat ding weg te halen!? De accommodatie is
trouwens vrijwel compleet gebouwd door vrijwilligers, hulde
aan de VUT ploeg van 1973.

6
7

In de jubileumeditie stond een dringende oproep naar
vrijwilligers. What’s new!?!?

Daar waar we nu beschikken over cultuurborden met
daarop een aantal gedragsregels stonden deze normen en
waarden 50 jaar terug in de “10 geboden”:
Schitterend toch? En dat het alleen voor de sportman was
impliceert waarschijnlijk dat de vrouwen zich toen keurig
gedroegen!? Hiermee zeg ik niet dat dit veranderd is hoor,
zou niet durven.
Enneh, zie ook punt 5 en 9: niet mopperen en goed
verzorgd het veld op komen. Die moeten we er sowieso
inhouden dacht ik zo.
Schiet mij maar lek maar mijn hoofdconclusie is dat er in 45
jaar tijd eigenlijk niet zoveel veranderd is!
Leuk om te lezen? Check dan ook even de complete versie
door deze te downloaden op onze website.
www.scwestervoort.nl/club/multimedia/clubblad
Door: Michel
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De Stelling

Door: Laura

Talentvolle spelers zouden bij Sportclub Westervoort
niet moeten kiezen voor vriendenteams.
Reacties:

Max van der Stelt,
JO19-1
Eens.
Spelers moeten worden bevorderd om
naar een hoger elftal te gaan, daar
moet Sportclub Westervoort een plan
voor maken. Zolang er een goed plan
is en sportclub een goede
jeugdopleiding blijft hanteren, kunnen
er steeds meer spelers van de jeugd
worden ingezet bij het eerste elftal. Op
deze manier kun je talenten blijven
ontwikkelen.

Willy Messing
Eens.
Talentvolle spelers moeten nooit
kiezen voor een vriendenteam. Op
latere leeftijd kan je er altijd nog voor
kiezen om in een vriendenteam te
gaan spelen. Zo deden wij dat vroeger
ook! Eerst heb ik tot mijn 36e in het
eerste elftal gevoetbald en toen pas
gingen we naar een vriendenteam. Ik
denk dat iedereen dat op deze manier
moet doen!

Mitchell Gorel, 2e
Eens.
Spelers moeten eerst het eerste elftal
willen halen. Daarna hebben ze nog
alle tijd om in een lager vriendenteam
te gaan spelen. Eerst volle bak voor
het eerste of tweede gaan, zoals wij
dat vroeger ook altijd deden en
daarna in een vriendenteam (als je
30+ bent).

Jelko Roelofs, 2e
Oneens.
Je voetbalt hier in een amateurteam
en ik vind dat jongens daar zelf een
keuze in mogen maken. Natuurlijk is
het wel jammer als talentvolle spelers
voor een minder elftal kiezen maar ik
denk dat dat een keuze is voor de
jongens zelf.

Laura Wijnveen, 7-7
Oneens.
Ze moeten zelf weten in welk team ze
gaan voetballen. Als spelers het niet
zien zitten om in het heren 1 te spelen
(vanwege alle verplichtingen) en ze
het leuker vinden om op
amateurniveau met hun vrienden een
balletje te trappen moeten ze dat
lekker doen.

Harold Dengerink, trainer 1e elftal
Eens.
Ze moeten minder snel voor een
vriendenteam kiezen omdat het gaat
om het talent om zich verder te
kunnen ontwikkelen. Daarnaast
moeten ze werken aan een
persoonlijke doelstelling om te kunnen
kijken waar hun plafond ligt.

scwestervoort.nl
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Algemeen

Afsluiting seizoen
G-team jeugd
Dinsdagavond 11 juni vond het jaarlijkse afsluitende etentje van de g-jeugd plaats. In restaurant ‘de
nieuwe tijd’, waar je een reis door de keuken
maakt, was er voor ieder wat wils.
Het was een hele fijne avond, en na twee uur eten en
spelen in de speelhal werd de avond gezamenlijk
afgesloten. Trainers, trainsters en vrijwilligers werden
bedankt en met deze fijne afsluiting kan iedereen er weer
even tegenaan. Volgend jaar gaan we shinen in nieuwe
trainingspakken, komt dat zien op dinsdagavond van
18:30-19:30.
Bedankt ‘nieuwe tijd’ voor alle goede zorgen!
Door: Anne

K eepers
gezocht!

Oproep/statement!
Ons clubhuis is er voor iedereen...

Maar er gelden wel een aantal regels:

Kom bij ons

KEEPEN!
leeftijdscategorie: JO15 en JO17
MEld je aan via:
jeugdcommissie@scwestervoort.nl

scwestervoort.nl

• Wil je gebruik maken van het clubhuis dan vraag
je dit per mail aan bij de
clubhuis@scwestervoort.nl
Zodra er een goedkeuring komt mag je het in de
agenda zetten die achter de bar ligt. Dus geen
goedkeuring, dan ook niks in de agenda zetten!
• Na het gebruik van de het clubhuis laat je alles
schoon achter
• De clubhuiscommissie bepaalt wie er achter de
bar staat en afsluit.
Laten we ons hier met zijn allen aan houden!
Sportieve groet, De clubhuiscommissie
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Puzzel Soorten gras

De overgebleven letters vormen
een grassoort die in de natuur
niet voorkomt.
Beemdgras
Bermzegge
Buntgras
Draadzegge
Duinriet
Glanshaver
Handjesgras
Kamgras
Raaigras
Reukgras
Rietgras
Schaduwgras
Struisgras
Zwenkgras

Prijspuzzel

Win een
cadeaubon
van € 10

Stuur de oplossing vóór 31 augustus naar de redactie op het e-mail
adres: ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende ballenvanger en
ontvangt een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze
webshop. De prijs wordt thuis bezorgd.
Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 3:
Nee
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Daan Teerlink (JO9-2)

Pupillen - Junioren - Senioren
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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 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
SLR Bouw en Onderhoud
Sportclub Westervoort
Van Altena Wijchen
Van Essen Banden
W. van den Hatert V.O.F.
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
ZoMa Opleidingen
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O´ MAGGIO
Pelgrim B.V.
Parallel Accountants & Adviseurs
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PontMeyer Arnhem
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S.E.S.N.
Sjoerd Design
SLR Bouw en Onderhoud
Sportclub Westervoort
Van Altena Wijchen
Van Essen Banden
W. van den Hatert V.O.F.
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
ZoMa Opleidingen

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

