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redactie

Het voetbalseizoen 2019-2020 is van start gegaan. Met frisse
moed wordt weer gestreden om de kampioenschappen.

Foto: Cynthia Degen

In deze uitgave is de foto op de voorzijde afkomstig van het 2e elftal en
de middenposter van zaterdag heren 3. De foto´s voor de voorzijde en
middenposter zijn wederom gemaakt door Cynthia Degen.
Met ingang van dit seizoen is Joris Boss gestopt met zijn werkzaamheden
voor de Ballenvanger. We betreuren dat zeer, maar respecteren zijn besluit.
De redactie zal op gepaste wijze afscheid van hem nemen, waarover in de
volgende Ballenvanger meer. Ook Kelsey Limburg doet vanwege haar vele
(drukke) vrijwilligerstaken voor sportclub even een stapje terug in de
redactie. Dank Kelsey voor jouw bijdragen tot nu toe. Je hebt aangegeven,
dat dit een tijdelijk afscheid is, zodat we jou op termijn weer hopen terug
te zien in de redactie. Je blijft van harte welkom.
De redactie wenst een ieder een voorspoedig en vooral gezond seizoen toe.
Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 2 / 2019-2020:
donderdag 12 december 2019

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, telefoon
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

Laura Matser
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Anne Matser

Aafke Kemper

Michel van Enckevort

Rogier de Keijzer

Walter Bouwman
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voorwoord

Jaren geleden was het een grote hit, Nederlandstalig nog wel:
Het is weer voorbij die mooie zomer. En de vertolker ervan
kennen we natuurlijk allemaal nog wel: Gerard “Duyvis als er
een fuif is” Cox.
Ik vraag me terwijl ik dit schrijf af of dit begin wel passend is voor een column van
de voorzitter. Mensen verwachten toch een serieuze beschouwing op het gebeurde
in de afgelopen tijd of een blik richting toekomst. Ik haal opgelucht adem. Want ik
realiseer me dat de zomer er echt weer bijna op zit en wat komt is de herfst en een
nieuw seizoen. Dus met het verleden en de toekomst zit het in deze column wel
goed. Maar nu nog iets concreter realiseer ik me….
Soms is het goed om er even tussenuit te gaan en letterlijk afstand te nemen. Ik ben
samen met mijn vrouw naar Lanzarote geweest en kreeg van de hoofdredacteur
toestemming om de column wat later aan te leveren. Dit had als plezierige
bijkomstigheid dat als ik mijn verhaal voor de vakantie had moeten inleveren het
misschien een wat (te?) negatief verhaal geworden was. Maar nu is het wat gezakt
en kan ik het wat relativeren. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: wat
moet je als bestuur met mensen die dreigen op te stappen als ze hun zin niet
krijgen? Met teams die al op voorhand zoveel eisen hebben rond de inroostering
van het clubhuis dat ze bijna niet in te roosteren zijn? Met teams die de kledinglijn
willen doorkruisen met de vraag naar shirts met korte mouwen en dan liefst nog in
zo een model dat het figuur goed laat uitkomen. Maar goed: na mijn terugkomst
blijkt het allemaal toch weer redelijk meegevallen te zijn en is het meeste al weer
opgelost. Gelukkig kan een bestuur dus blijkbaar ook zonder voorzitter dit soort
zaken regelen.
Wat de toekomst betreft, want dat hadden jullie lezers nog tegoed, gaan we ons
richten op een nieuw seizoen met hopelijk weer veel plezier en sportief succes. Op
bestuurlijk vlak komt er op korte termijn een “accommodatie task force” met alle
buitensportverenigingen en de gemeente om te bekijken hoe de sportcomplexen in
Westervoort zo effectief mogelijk ingezet kunnen gaan worden. En u raadt het al: er
is van mijn afwezigheid geprofiteerd door mij voor te dragen als lid namens
Sportclub…. Dat dan weer wel.
John Kemper, voorzitter

scwestervoort.nl
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Aan de zijlijn Westervoort Cup
Op zaterdag 17 augustus 2019 werd op
Sportpark Naederhuyse alweer de zevende
editie van de Westervoort Cup gespeeld
tussen de 2 Westervoortse
voetbalverenigingen als vast onderdeel van
Westervoort in Beweging.

Bertus Nass en Willem Pol namen in 2013 het initiatief
voor de Westervoort Cup. Samen met het bestuur van
Stichting Promotie Westervoort kwamen zij overeen dat
de wedstrijd perfect aansloot bij het thema van het
zomerse evenement.
Na een minuut stilte, ter nagedachtenis aan het
overlijden van Rolf Oostinga (oud trainer van Sportclub)

maakten AVW'66 en Sportclub Westervoort er een boeiende
pot van en beide verenigingen waren goed tegen elkaar
opgewassen. Bert van Looijengoed schoot Sportclub op
voorsprong met een mooie goal van afstand. Na de 1-1
maakte Joey van Zanten er 2-1 van uit een penalty en
breidde Lando van Raalte de voorsprong uit na een mooie
aanval. Een kwartier voor tijd leidde Sportclub nog met 3-1,
de wedstrijd leek gespeeld maar AVW’66 kwam knap terug
tot 3-3.
De penalty reeks werd met 5-4 gewonnen door AVW'66.
Door: Anne, Laura en Aafke

WK-toto levert Sportclub 390 euro op!!
Zoals de laatste jaren inmiddels gebruikelijk is
geworden wordt het spelen van een groot
voetbaltoernooi (EK of WK) voor zowel de dames
als de heren door een aantal mensen van
Sportclub Westervoort aangegrepen om een toto
te organiseren.
Je kunt per wedstrijd de uitslag voorspellen en daarbij telt
niet alleen de juiste uitslag voor punten mee, maar
bijvoorbeeld ook het aantal gescoorde doelpunten. Je
speelt individueel mee, maar je kunt ook als groep aan de
competitie meedoen. Kortom: elke keer weer een
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spannende bezigheid, die het voetballen kijken extra
spannend maakt. En natuurlijk is er een ontzettend grote
prijzenpot te verdelen, want de sponsoren gaven weer
belangeloos veel prijzen weg.
Maar het doel van de organisatoren is daarnaast toch ook
geld bij elkaar te brengen voor Sportclub. En daar zijn ze
weer geweldig in geslaagd: de totale opbrengst bedroeg
maar liefst 390 euro!
Het bestuur wil de organisatie bestaande uit Joris Boss,
Kelsey Limburg, Michel van Enckevort, Ronald Schoonbeek,

scwestervoort.nl

Van het hoofdbestuur

Een warm dank je wel.
Op 3 mei stond onze wereld even stil. Onze
geliefde vrouw, moeder en oma overleed -veel te
vroeg- op 65 jarige leeftijd.
In de ballenvanger nummer 4 werd hier al even aandacht
aan besteed.
We hebben heel erg veel lieve reacties mogen ontvangen
en waren overweldigd door de massale aandacht na het
overlijden en tijdens de uitvaart van Gerda.
We hebben enorm veel steun gehad aan alle berichten,
bezoekjes, telefoontjes en soms een knuffel. Dit heeft ons
allemaal erg veel goed gedaan in deze enorm moeilijke tijd.
We willen iedereen dan ook van harte bedanken voor alle
steun die we hebben, en nog steeds mogen, ontvangen.
Bedankt!
Harry
Bas en Tamara
Jeroen en Richelle
en alle kleinkinderen

Inventarisatie EHBO
Er gebeuren op een Sportpark af en toe
kleine ongelukjes. Om ons Sportpark nog
veiliger te maken, zijn we mogelijk op zoek
naar jou.
Wij zijn op zoek binnen onze ledenlijst (of ouders/
verzorgers van leden) wie in het bezit zijn van een
E.H.B.O.-diploma of BHV-opleiding.
Deze info willen wij graag binnen ons ledenbestand
toevoegen.
Ben je in het bezit van of heb je kennis van
bovenstaande zaken, mail dan naar
ledenadministratie@scwestervoort.nl zodat wij
deze info kunnen toevoegen.

Niek Huuskes, Malon van de Berg, Roel Grasdijk en Kirby
Koens ontzettend bedanken voor het organiseren van deze
toto en het bij elkaar harken van alle prijzen.
De meeste prijzen zijn inmiddels opgehaald. Maar er ligt
nog steeds een aantal prijzen bij voorzitter John Kemper
thuis. Deze zijn op te halen tot 31 oktober. Worden ze niet
voor die tijd afgehaald, wordt er samen met de organisatie
gekeken wat er met die prijzen gedaan wordt.
Organisatie: nogmaals dank
en op naar Euro 2020!
Namens het bestuur, John Kemper
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Verhaal van het kwartaal
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Simone Geurts en Nancy Stevens

In deze editie van het verhaal van het kwartaal interviewen we Simone Geurts en Nancy
Stevens. Samen vervullen zij de functie van secretaris in het hoofdbestuur. Een vrijwilligerstaak
die veelal ‘achter de schermen’ plaatsvindt, maar waar meer bij komt kijken dan men soms
denkt. Tijd om nader kennis te maken met deze twee kanjers!

Naam Nancy
Leeftijd 47
Woonplaats Westervoort
Partner Rob
Kinderen Toon en Willem
Werk Juf op IKC de Brug, bij groep 7/8
Wat zijn je hobby's?
Nancy: Jeetje, sla effe over die vraag. Ik kom bijna niet
meer aan hobby’s toe. Zaterdag ga ik veel bij de kinderen
kijken bij het voetbal. Of tijd met de familie spenderen en
socializen met vrienden.
Simone: Reizen, wandelen, hardlopen, gezellige dingen
doen en natuurlijk wijnen (wijnen, wijnen). En natuurlijk
niet te vergeten, met mijn lievelingsnichtje Aafke leuke
dingen doen.
Hoelang ben je al actief bij Sc Westervoort?
Nancy: Officieel vanaf februari 2019 als secretaris, een half
jaar ongeveer nu dus. Ik heb ook ooit een blauwe maandag
een keer gevoetbald, zo’n 35 jaar geleden.
Simone: Nu 5 jaar als secretaris. Vroeger was ik trainster
en leidster van de F-jes, samen met Wim Stevens en
Annelies Kampscheur. Dat deed ik vanaf 1984, heel lang
geleden dus al.
Wat is je leukste herinnering aan Sc Westervoort?
Nancy: Vorig jaar gingen we met het team van de jongens
naar Haderslev in Denemarken. Dat was echt super leuk, de
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Naam Simone
Leeftijd 58
Woonplaats Westervoort
Partner Herman
Kinderen Jacco, Marieke en Roland
Werk HR adviseur bij Achterhoek VO
ouders zaten op de camping in kampeerhutten en de
jongens in een schoolgebouw. De chemie was fantastisch,
we hadden lekker mooi weer en zaten aan zee, alles zat
mee. We hebben met z’n allen heel veel lol gehad.
Simone: Bij de F-jes was ik trainster, op een gegeven
moment konden we kampioen worden. Maar tijdens de
wedstrijd moest onze keeper plassen en hij rende zo de
goal uit, waardoor we verloren en geen kampioen werden.
Ook het kampioenschap van Vrouwen 1 afgelopen jaar, dit
is vooral een mooie herinnering met de uitreiking van de
schaal door Rolf Oostinga en alle emotie die hierbij kwam
kijken. Hieruit blijkt wat voor bijzondere groep Sportclub is.
Wat betekent Sportclub voor jou?
Nancy: Het neemt heel veel dagen in beslag, bij ons thuis
draait er heel veel om Sportclub. Rob is trainer, de jongens
voetballen er en ik zit dus in het bestuur. De club leeft en de
gezelligheid, de contacten die je hebt en er aan overhoudt,
zijn dan heel waardevol.
Simone: Gezelligheid. Er is nog veel te doen voor de club,
maar er zijn heel veel mensen die veel voor Sportclub willen
doen en dat is mooi.
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Verhaal van het kwartaal

Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen?
Nancy: Door de jongens en Rob. Rob doet ook veel
vrijwilligerswerk en steekt er veel tijd in. Je gaat daarin
mee, dan vindt je het normaal dat je zelf ook wat als
vrijwilliger doet.
Simone: Vanuit mijn familie, mijn vader voetbalde hier en
mien bruur John was dabie. Mien andere bruur William ook.
Ik heb zelf ook nog even gevoetbald en ben toen als
trainster actief gebleven.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij
Sc Westervoort?
Nancy: Omdat ze hard nodig zijn, we zijn een grote club
en hebben dus veel vrijwilligers nodig. Ik vind het ook echt
leuk om te doen.
Simone: Op een gegeven moment dacht ik, ik wil wel weer
wat doen voor de club. Toen heb ik contact met Ans Wolters
gehad, zij was op dat moment secretaris. Van daar uit zijn
we samen de functie van secretaris gaan vervullen.
Hoe zouden jullie elkaar als vrijwilliger
omschrijven?
Nancy: Simone is heel betrokken, ze weet overal het fijne
van en ze heeft ook echt verstand van zaken. Ook dat ze
direct dingen kan zeggen en haar mening kan en durft uit
te spreken. Dat is ook wel belangrijk tussen de mannen, om
je te laten horen.
Simone: Nancy is hele positieve aanvulling, zowel
inhoudelijk als voor de gezelligheid. Ze weet veel dingen en
is ook heel betrokken. Het is ook gezellig om samen thee te
drinken, dat vind ik ook belangrijk voor een goede
samenwerking. Ze is goed in overleggen en zaken
afstemmen.
Zou je nog meer bij Sc Westervoort willen doen?
Nancy: Ik ben op het moment druk genoeg. Om de functie
van secretaris alleen te moeten doen, lijkt me heel knap.
Simone: Het lijkt alsof je maar één keer in de 14 dagen
wat doet, met de vergadering van het hoofdbestuur, maar
er zit veel meer achter. Je moet het contact met mensen
houden, e-mails versturen etc. Ik zit ook in de
voorstelcommissie van de voorsteldag en bij de werkgroep
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van Westervoort 2020. Al met al ben ik er 3 á 4 uur per
week mee bezig en dat vind ik genoeg nu.
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt
meegemaakt tijdens het uitvoeren van je
vrijwilligerswerk?
Nancy: Ik moet het eerste etentje met het hoofdbestuur
nog meemaken, maar dat schijnt leuk te zijn. De
vergaderingen zijn ook altijd leuk.
Simone: Die etentjes zijn inderdaad altijd heel gezellig.
Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk?
Nancy: Ik vind het persoonlijk zelf leuk om mee te denken
over dingen binnen de club, van hoe los je vooral praktische
zaken op en situaties, die zich voordoen.
Simone: Als verenging heb je veel vrijwilligers nodig en
daar kan je een bijdrage aan leveren. Je zorgt er mede voor
dat Sportclub de bloeiende vereniging blijft, zoals die nu is.
Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Nancy: Eigenlijk kost het meer uren, dan wat je kan doen.
Het is en blijft vrijwilligerswerk, daarnaast heb je ook
gewoon nog een betaalde baan.
Simone: Je doet het nooit voor iedereen goed. Dat wil je
wel doen, dus soms is dat lastig. De ene keer is het iets
leuker dan de andere keer, maar er is altijd wel wat te doen.
Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk?
Nancy: Ja, ik vind het fijn om wat meer achter de schermen
bezig te zijn. Maar als ik op zaterdag op de club loop, pik ik
wel dingen op van wat er speelt bij bijvoorbeeld de jeugd.
Simone: Inderdaad, wij zijn niet echt op de voorgrond,
maar we worden door medebestuursleden gewaardeerd. En
als je op de club bent hoor je wel eens van mensen dat ze
het waarderen.
Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Nancy: Ik vind het echt leuk om te doen. Er zijn veel
mogelijkheden hier bij de club, zoveel verschillende functies
worden door vrijwilligers gedaan, van scheidsrechter tot
kantinedienst en van trainer tot alle verschillende

scwestervoort.nl

Simone Geurts en Nancy Stevens

commissies. Ik denk juist dat het goed is om
vrijwilligerswerk te doen, vooral voor de betrokkenheid. Je
krijgt heel veel nieuwe contacten.
Simone: Iedere club heeft vrijwilligers nodig. Je krijgt
binding met de club en je leert steeds meer mensen kennen.

adverteren in
de Ballenvanger

Wat heb je de afgelopen jaren met anderen bereikt
voor en bij Sportclub?
Nancy: Toen ik hier begon was ik echt positief verbaasd,
het is haast een bedrijf. Alles is zo goed geregeld.
Simone: Van de voorsteldag hebben we twee keer echt
een succes gemaakt met de hele voorbereidingsgroep. We
hebben kleding verkocht, nieuwe leden gekregen en de
kantine had een mooie omzet. Veel mensen die niet wisten
wat er speelde, zagen wat er allemaal gebeurde bij de
verschillende commissies door middel van de verschillende
kraampjes die er waren.
Als bestuur mogen we trots zijn op wat we bereikt hebben.
Welke vrijwilliger wil je bij deze nog even in het
zonnetje zetten?
Nancy: Mijn mannetje Rob, hij voelde zich achtergesteld
dat hij niet gevraagd is en ik wel, terwijl ik net pas actief
ben bij Sportclub. Verder ook één van mijn favoriete
buurmannen: Michel van Enckevort, die doet ook zoveel
voor de club. Ook alle lof aan de partners van de
vrijwilligers, die de vrijwilligers steunen, er komt best veel
bij kijken. Je moet het maar goed vinden dat je partner
zoveel uur op de club is.
Simone: Mien bruur John, omdat hij heel veel voor
Sportclub doet. Hij moet naar heel veel dingen toe en is er
heel druk mee. Er zijn er nog heel veel meer die waardering
verdienen, zoals de Grobjes. Zij doen ook ontzettend veel.
Willen jullie als afsluiting nog iets kwijt?
Nancy: Voor degenen, die nog niks doen, we hebben jullie
hard nodig!
Simone: We zoeken ook nog steeds nieuwe bestuursleden,
hopelijk zijn jullie door dit verhaal enthousiast geraakt.

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

Door: Laura en Aafke
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DE ballenvanger / 11

in memoriam Rolf Oostinga

Rolf Oostinga
Op woensdagmorgen 24 juli 2019 is tot ons grote verdriet op 73-jarige leeftijd Rolf Oostinga
overleden. Zijn overlijden kwam niet geheel onverwacht; Rolf was al langere tijd ernstig ziek. Maar
Rolf vond dat het zijn tijd nog niet was en vocht met alles wat hij waard was voor een zo goed en
lang mogelijk leven met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Naast zijn familie speelden ook zijn
vrienden een grote rol in zijn leven. En niet geheel toevallig zaten daar heel veel mensen van
Sportclub Westervoort bij.

Rolf kwam voor het eerst met Sportclub in aanraking in de
tachtiger jaren, toen hij zijn zoon René aanmeldde. Hij was
met zijn familie vanuit Groningen naar Westervoort verhuisd
vanwege zijn werk bij de Stichting Arbeidszaken Betaald
Voetbal op Papendal. In 1989 werd Rolf halverwege het
seizoen trainer van het eerste van Sportclub. Na dat eerste
half jaar volgden nog 3 hele seizoenen: één in de vierde
klasse, waarin het eerste elftal na twee legendarische
beslissingswedstrijden kampioen werd en nog twee in de
derde klasse. Hierna vertrok Rolf om elders zijn geluk te
beproeven, maar de band met Sportclub bleef.
In december 2010, toen er even een tijdelijke vacature was
voor hoofdtrainer, besloot Rolf de uitdaging weer aan te
gaan en zijn carrière bij Sportclub te herstarten. Nadien is
hij niet meer weggeweest. Na die tijdelijke job trainde hij
nog twee jaar de A1 en hij werd lid van de technische
commissie. Vanwege zijn grote staat van dienst kreeg hij
zelfs de titel verenigingsmanager. Rolf trad samen met zijn
collega’s van de TC op als verbindingspersoon tussen de
jeugd en de seniorenselecties. Ook stak hij veel tijd in het
adviseren en stimuleren van trainers; in zijn ogen samen
met de vrijwilligers het belangrijkste kapitaal van de club.
Zijn laatste kunststukje als trainer verrichtte hij door in
2016 samen met Jan Wolters trainer van dames 1 te
worden. Dit heeft hij door zijn ziekte helaas maar een half
jaar kunnen doen, iets wat hij altijd ontzettend jammer is
blijven vinden. “Dit had ik veel eerder moeten gaan doen”
meldde hij meermaals. En dat ook de dames hem niet
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vergeten waren, bleek toen hij in mei van dit jaar gevraagd
werd om na de kampioenswedstrijd van dames 1 de
kampioensschaal te overhandigen. Dit was voor alle
partijen een zeer emotioneel gebeuren. Achteraf ook het
laatste bezoek van Rolf aan Naderhuyse….
Wat hem kenmerkte was zijn immer aanwezige positivisme
en zijn realistische kijk op Sportclub: een gezonde balans
tussen prestatie en recreatie. Hij streefde naar het hoogst
haalbare, maar dat mocht niet ten koste gaan van de
clubcultuur van gezelligheid en saamhorigheid. Hij had
bewondering voor het G-team, de BASN, de VUT-ploeg, het
bestuur, vrijwilligers, kortom voor iedereen die wat met en
voor de club deed. Hij was een graag geziene gast op
kermissen, het Moes aete en de afsluitavond van het
seizoen. Bij dit laatste verzorgde Rolf de prijsuitreiking van
de speler en speelster van het jaar. In zijn daarbij gesproken
onnavolgbare (en vaak lange) speeches was altijd één ding
kenmerkend: zijn enthousiasme en liefde voor het voetbal in
het algemeen en Sportclub Westervoort in het bijzonder.
Wij verliezen in Rolf een zeer aimabel en betrokken mens
en een vriend voor velen van ons.
Ellen, Géronne en Egon, René, Thomas, Ruben, Isis en
James: heel veel sterkte gewenst voor de komende tijd!

Namens het bestuur en leden van Sportclub Westervoort
John Kemper, voorzitter
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in memoriam Rolf Oostinga

seizoen van

seizoen tot

trainer 1

Klasse kampioen

1989

1990

Ed van Zon / opv. Rolf Oostinga (dec)

1990

1991

Rolf Oostinga

kampioen 4e klasse

1991

1992

Rolf Oostinga

3e klasse

1992

1993

Rolf Oostinga

3e klasse

4e klasse

Trainer / JO19 (A1)
2013

2014

Rolf Oostinga

2014

2015

Rolf Oostinga
Vrouwen 1

2016

2017

2014

2018

Rolf Oostinga
Technische commissie
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Rolf Oostinga

Verenigingsmanager
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De Stelling

Door: Aafke

‘We moeten scheidsrechters gaan betalen,
om het tekort op te lossen.’
Reacties:

Sherida Willemsen

Kelsey Willems

Ik ben het hier gedeeltelijk mee eens.
Ik ben van mening dat een
vrijwilligersvergoeding in de vorm van
bijvoorbeeld consumptiebonnen
voldoende zou moeten zijn. Betaald
krijgen is niet nodig, want uiteindelijk
moet je het ook voor je plezier doen
en omdat je je wilt inzetten als
vrijwilliger.

Ik vind eigenlijk dat scheidsrechters
(net als andere vrijwilligers) niet persé
betaald moeten worden. Maar goed,
als er echt tekorten zijn en betalen
helpt daarin, dan moeten we dat als
vereniging overwegen. Voetballen
zonder scheidsrechter kan in deze tijd
helaas echt nog niet. Maar ik denk dat
het loont om eerst te onderzoeken of
er andere mogelijkheden zijn om de
tekorten te beperken.

Bradley Jager

Jan Stuijver

Joy Bouhuys

Oneens, dit moet vanuit de club zelf
gestimuleerd worden. Anders zou het
oneerlijk zijn, het is een amateursport
en spelers krijgen ook niet betaald. Ik
zou dan kiezen voor een
scheidsrechterschema met hierin alle
teams, zodat elk team een paar keer
per seizoen moet fluiten.

Oneens, ik vind dat dit vanuit de club
geregeld moet worden, met behulp
van de vrijwilligers. Er is nu ook een
scheidsrechterscommissie en daarmee
zijn ze op de goede weg!

Eens, scheidsrechters mogen wel
betaald worden als er structurele
tekorten zijn. Vanuit de club kan er
een bijdrage van elk team gevraagd
worden, waarmee een gezamenlijke
pot gemaakt kan worden. Hier kunnen
dan de scheidsrechters van betaald
worden.
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interview Nicole Stevens

“Mooi was die tijd!”
Dé stem van SC Westervoort! Nee, niet die van
Corry Konings maar die van Nicole Stevens!
Aan het liedje heeft Nicole wel hele mooie
sportclub herinneringen overgehouden,
hierover later meer. Tot vorig jaar was Nicole
de omroepster bij thuiswedstrijden van ons 1e
mannenteam. Met liefde, enthousiasme en
plezier heeft ze dit een kleine 25 jaar (!!!) vol
gehouden. Circa 10 jaar geleden stond Nicole
als Blikvanger in de Ballenvanger. Hoog tijd
voor een update en een hernieuwde
kennismaking.
Er stroomt blauw wit bloed door de aderen van Nicole.
Haar ouders Wim en Dinie (Evers) hadden hun 2e bed
staan bij de club. Dinie was actief als gastvrouw en Wim
was grensrechter, bestuurslid en zo’n beetje alles wat er
tussen in zit. Sportclub is Nicole, net als haar helaas
overleden ouders, erg dankbaar voor alles wat ze
gedaan hebben bij en voor de club. Andersom is Nicole
trouwens ook sportclub dankbaar. Behalve haar man
Marc Stevens die ze heeft ontmoet bij sportclub, heeft
Nicole indirect dus ook hun dochter Lieke te danken aan
sportclub. Los hiervan koestert ze veel mooie
herinneringen:
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•	Het kampioenschap in 1991 van het eerste
mannenteam tegen Kilder was een absoluut
hoogtepunt. Op het terrein van Sprinkhanen in
Nieuw-Dijk werd een 2-0 achterstand omgebogen
naar een 4-2 overwinning. Wat een geweldig feest
was dat!
•	Als het liedje “mooi was die tijd” werd opgezet
veerde zelfs het volk in “de Nôlhoek” op. Voor de niet
Westervoorters onder ons: Nôlen = afzeiken/klagen
en dit is een standaard kenmerk van de gemiddelde
voetbalsupporter. We hadden hier in het verleden zelfs
een speciaal hoekje voor ingericht in de kantine.
Cynische humor, altijd lachen!
•	Aan het zelf voetballen (vanaf 1991) heeft Nicole ook
veel plezier beleefd.
•	Het aankondigen van een minuut stilte voor de
wedstrijd in verband met het overlijden van zowel
moeder (in 2005) als vader (in 2016) is triest maar
wel heel speciaal en eervol.
•	Haar eigen huwelijksaanzoek tijdens de
nieuwjaarsreceptie van sportclub. Beetje jammer dat
Nicole jou moest vragen en niet andersom Marc.
Nicole, dank je wel voor al je inzet! Weet dat je altijd
welkom bent bij onze vereniging. We hopen jouw
vrolijke lach en heldere stem nog vaak te mogen horen
op Naederhuyse.
Tot slot nog een vrijblijvend maar zeer dringend advies
voor je dochter:
“Lieke, hang je dans(marietje)schoenen aan de wilgen
en trek voetbalschoenen aan. Met zo’n voor- en
achternaam heb je gegarandeerd een schitterende
voetbalcarrière voor de boeg. Deze reporter wil niet te
hard van stapel lopen maar na Theo Snelders word jij
vast en zeker de 2e international die onze club gaat
voortbrengen.
Mooi wordt die tijd!
Door Michel
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column

Altijd lastig
Als u dit leest, is het Kermis in het dorp. Of misschien is de draaimolen zelfs de Dorpstraat al weer uit.
Als ik dit schrijf, is net de zomervakantie voorbij en beginnen morgen in deze regio de scholen. Én het
werk. Het gewone leven keert terug en we moeten het ritme weer oppakken. Als ex-drummer, weet ik
hoe moeilijk dát kan zijn. Het leesboek wordt weer de krant, de wekker weer gezet, Spaans of Noors
weer Nederlands en de fietstocht naar het pittoreske kerkje eentje naar kantoor. En voor de minder
bedaarden onder ons, de tequila gewoon thee.
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Ook het competitievoetbal is weer begonnen.
Mijn laatste column van de vorige Ballenvanger, was een
daverend succes. Normaliter krijg ik gemiddeld één
reactie, maar dit keer bereikten mij er maar liefst twee!
Een 100% toename én beiden positief. Totaal
overmoedig geworden door dit geweldige succes,
probeer ik aan de start van het nieuwe seizoen, een voor
mij totaal nieuwe stijlvorm: Het Moderne Gedicht. (Een
‘gedicht’ is een geschreven tekst die met klank, ritme of
beelden een esthetisch effect beoogt; ‘modern’ betekent
hier, dat het niet hoeft te rijmen. Voor het betere
rijmwerk, zie elders in dit blad).
Komtie.

webshop
bestel zelf je
sportkleding

Ze hanteren de lange bal
Vanuit de kleine ruimte
Met de punt naar voren
Dan zakken ze in en parkeren de bus
De restverdediging stond niet goed
En overkomt het ons dus toch
Er is veel gecreëerd
Maar zet je ze in de counter
Dan ben je weg
We hebben er doorheen gespeeld
Het resultaat telt
4-3-3
Er is ongelooflijk gevochten
Gevaarlijke dode spelmomenten
Achter de linies
De vleugels werden niet gebruikt
We misten Wibi vandaag
En Posada Uit…. altijd lastig.
Ik voel een mooi seizoen.
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scwestervoort.nl/basn/webshop
Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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VOORWOORD

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,
Westervoort Cup:
Op 17 augustus speelde Sportclub Westervoort in het
kader van “Westervoort in Beweging” tegen AVW ´66
om de Westervoort Cup.
Speciaal voor deze gelegenheid heeft hoofdsponsor Paul
Koenen ’n heerlijke BASN-traktatie gemaakt voor alle
spelers, leiders en besturen van beide verenigingen, de
wedstrijdleiding en leden van BASN. De traktatie was
voorzien van de logo´s van beide verenigingen. De
wedstrijd werd dit keer na een mooie pot voetbal
gewonnen door A.V.W.’66 via penalty’s.
Overlijden sponsorlid:
Op 23 augustus is Gerrit van Assen ons ontvallen. Hij
was met zijn bedrijf GvA al jaren lid van BASN. Wij
wensen Gerda, zijn kinderen en familie heel veel sterkte
met dit verlies.
Kleedkamerdeur sponsoring:
Nieuw is sponsoring op alle deuren van de
kleed- en verzorgingkamers:
Aart Willemsen Installatie Service, Petra Koenders
Voetverzorging, Men’s Salon by Mehdi, Praktijk voor
fysiotherapie van der Vliet, Garage Lammers, Hair by Leo,
Arnhemse Wegenbouw, Zalencentrum Wieleman, Echte
Bakker Koenen, Parallel Accountants & Adviseurs BV,
Pelgrim BV.
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Overige nieuwe sponsors:
Ook de volgende nieuwe sponsors heten wij van
harte welkom:
Nieuwe tribune bordsponsor: Keuken Specialist Elst
Nieuwe bordsponsor langs het hoofdveld: hart for her
van Janiek Kroon
Ook nieuw langs het hoofdveld zijn de reclameborden
op de 2e ring vanaf de tribune tot het kunstgrasveld.
Onze grote sponsors Echte bakker Koenen, Parallel
Accountants & Adviseurs BV, Advieskring, Jan Jansen
bouwkundig adviseurs en Pelgrim BV zijn hierop
gekomen.
Nieuw zijn Aris-Velperbroek, Sikkens en Luxaflex.
BASN-activiteit:
Op 24 september heeft onze netwerkwerkactiviteit
plaatsgevonden met een bezoek aan ziekenhuis
Rijnstate. Deze activiteit is georganiseerd door ons
BASN-bestuurslid Bennie Heijmen.
BASN gaat weer voor een leuk seizoen en ziet u graag
bij SC Westervoort of 1 van de BASN-activiteiten.
Voorzitter BASN, Maurits Pelgrim
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Zaterdag 3
Achterste rij van links naar rechts: Sam Faber, Joey Liet, Lyndon de Bruijn, Jimmy Albat, Vincent Meijer,
Jordy Beunk, DJ Dahles, Robin Berendsen, Mike Dahles, Nick Jacobsen, Bryan Jacobsen.
Voorste rij van links naar rechts: Thimo van Zuijlen, Mitchel Stokkink, Joshua Jansen, Dennis Siebenheller,
Miquel Hernandez, Damian Jager, Rik Aldenkamp en Tim Nerentzen.
Niet op de foto: Patrick Siebenheller, Bart van Diek, Bram Pronk en Joost Pronk.

25 jarig bestaan van de sponsorgroep van
sportclub Westervoort
In het voorjaar van 1994 was het 25 jaar geleden, dat een sponsorgroep van 4 sponsoren voor
sportclub Westervoort werd opgericht. De grondlegger van deze sponsorgroep is Martin Wieleman
van Wieleman Zalencentrum.
Hoe heeft deze groep vorm gekregen? Martin Wieleman
vertelt:
“In het voorjaar van 1994 hebben we de zaal 2 en 3, een
nieuwe entree, toiletgroep en keuken en de tuinzaal
gebouwd.
In die tijd vertrok hoofdsponsor Hans Smits van
machinefabriek Arnhem. Sportclub had met Hans Smits 1
hoofdsponsor en daarnaast natuurlijk ook bordsponsoren”.
In die tijd was Martin ook veel bij de club, daar zijn 2 zonen
daar ook voetbalden en er op zaterdag nog wel eens
gereden moest worden naar uitwedstrijden.
Door de ontstane situatie zonder hoofdsponsor kwam
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Martin in gesprek met Gerard Klinkenberg, toen secretaris
bij sportclub.
Martin: “Ik zei tegen Gerard, je moet zien, dat je in plaats
van 1 hoofdsponsor een groepje sponsoren krijgt bij
sportclub. Als je er bv. 4 hebt en er valt er eens 1 weg, dan
heb je er altijd nog 3 over. Als je er maar 1 sponsor is en die
valt weg, heb je niets meer”.
Gerard Klinkenberg zocht vervolgens contact met Martin en
samen met de toenmalige voorzitter Ben Papenborg werd
in de tuinzaal bij de open haard overlegd over invulling van
een sponsorgroep voor sportclub”.
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25 JAAR SPONSORGROEP

Martin: “Het gevolg van dit overleg was, dat we met
4 mensen begonnen zijn met een sponsorgroep, t.w.: Piet
Opgenoort (Texaco benzinepomp), Harry Schut
(Woninginrichting), Henk Hermsen (Gebr Hermsen
Groenrecycling) en Zalencentrum Wieleman.
Met z´n vieren zijn we begonnen en hebben gezamenlijk de
verdeling gemaakt, van wie wat zou sponsoren, shirts,
tassen, trainingspakken en inloopkleding. Van alle
4 sponsors werd naast elkaar een bord geplaatst voor de
tribune aan de veldkant.
Uitdrukkelijke voorwaarde van deze sponsorgroep was, dat
er aan geen enkele speler vergoedingen zouden worden
uitgekeerd, iets, wat voordien wel gebeurde bij spelers, die
bij sportclub werden aangetrokken om de club naar een
hoger niveau te tillen.
Deze sponsorgroep van vier heeft dat zeker een jaar of
8 gedaan en daarna is die uitgebreid met o.a. Pelgrim en
Koenen”.
Later kwam de omzetting van de sponsorgroep naar BASN,
die in 2011 is opgericht.
Door: Jan
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ACTIVITEIT RIJNSTATE ARNHEN

BASN-leden op bezoek
bij Rijnstate Arnhem
De jaarlijkse activiteit voor BASN-leden vond
plaats op dinsdag 24 september 2019 in
ziekenhuis Rijnstate te Arnhem.
De leden van BASN kregen hierbij een unieke kans tot een
kijkje achter de schermen van het vernieuwbouw
programma, dat ziekenhuis Rijnstate momenteel doorloopt.
De bijeenkomst, door 21 leden bezocht, werd in de
ontmoetingsruimte “De Spil” geopend door bestuurslid
Bennie Heijmen, die met zijn bedrijf K&R Services een groot
aandeel heeft in dit bouwprogramma.
Vervolgens werd door Willem Jan Hanegraaf,
programmadirecteur bouw, een uitgebreide en boeiende
presentatie verzorgd over het vernieuwbouw programma
met een directe link naar de zorgvisie van het Rijnstate
ziekenhuis.
Daarna volgde een rondleiding over de bouwgebieden in
Rijnstate met o.a. een inkijk in één van de nieuw
gerealiseerde Operatiekamers (OK´s). Hiervoor moest een
ieder beschermende kleding dragen (zie foto).
Na de rondleiding werd het programma besloten met een
uitstekend diner in buffetvorm.
Dank aan Bennie, die deze activiteit voortreffelijk heeft
georganiseerd.
Door: Jan
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WESTERVOORT CUP

Westervoort Cup 2019
De inmiddels traditie geworden wedstrijd om de
Westervoort Cup werd op zaterdag 17 augustus
in het kader van het weekendgebeuren
“Westervoort in Beweging” gespeeld tussen
sportclub en AVW ´66 (zie verslag elders in dit
blad).
Het BASN-bestuur heeft daarbij voorafgaande aan de
wedstrijd een speciale attractie toegevoegd.
Door hoofdsponsor echte bakker Koenen was een lekkernij
vervaardigd met de logo´s van beide verenigingen erop.
Deze lekkernij werd voor de aftrap door voorzitter Maurits
Pelgrim aangeboden aan de beide voorzitters Paul Jacobs
en John Kemper, kader en staf van beide verenigingen en
aan de scheidsrechter.
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Na afloop van de wedstrijd werd deze lekkernij ook aan alle
spelers van beide verenigingen overhandigd.
Ook is deze speciale lekkernij als jaarlijkse attentie bezorgd
bij de leden van BASN.
Door: Jan
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Blikvangers Marco Willems en Marco Benders
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Trainers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. In deze editie van de Blikvanger laten wij deze helden
vertellen over wat ze precies doen bij Sportclub Westervoort. Deze keer zijn het de 2 Marco's die samen
met John van Dijk dit seizoen vrouwen 1 onder hun hoede nemen.

Naam Marco Willems
Leeftijd 30 jaar
Woonplaats Westervoort
Partner Kelsey Willems-Limburg
Kinderen Kelsey's vissen
Werk COOP
Wat zijn je hobby's?
Wielrennen, voetballen en dom bier drinken!
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Marco: "Jezus verschrikkelijk dit, jullie ook!" Aafke en
Laura: "Oké, dat zijn er vijf. Volgende vraag."
Na lang dimdammen komt meneer Willems toch met vijf
woorden aanzetten:
Gedreven, Initiatiefrijk, Meelevend, Zorgzaam, Sociaal en
Ondernemend.
Nooit kunnen tellen!
Hoe zou jouw elftal jou omschrijven?
Als een vrijwilliger die er voor ze is.
Waarom heb je dit seizoen voor Sc Westervoort VR1
gekozen?
Omdat ik geen keuze had!
Wat komt er allemaal bij kijken?
Een hele hoop geduld en doorzettingsvermogen. Maar ook
gezelligheid en bier!
Hoe lang zit je al in het trainersvak?
Och man, breek mien de bek niet open!
Ik denk zo'n tien jaar. Het is destijds allemaal begonnen bij
het vrouwen 2 samen met Mausje (Maurice Hoveijn).
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Hoe combineer je het trainersvak met je andere
dagelijkse bezigheden?
Ik heb veel vrije tijd tussendoor, dus ik kan het goed
combineren. Het is natuurlijk wel zo dat ik niet alle dagen
training geef. Dat scheelt al een hoop tijd. Ik heb een duo
rol, hetzelfde als vorig jaar en dat ging prima.
Welke dagen en momenten ben je als trainer
actief?
Op donderdag en zondag.
Hoeveel uur steek je er per week in?
Niet alleen het trainersvak kost een hoop tijd, maar ik ben
ook actief als vrijwilliger. Ik denk dat ik al snel een uurtje of
acht à tien met Sc Westervoort bezig ben. Gemiddeld ben ik
drie tot vier dagen op de club.
Voetbal je zelf ook?
Haha, ik heb een kortstondige carrière beleefd van maar
liefst drie hele wedstrijden. Ik scheurde mijn kruisband af en
het was niet echt mijn ding. Ik ben er niet zo goed in.
Volg je naast je eigen team ook nog andere teams
binnen Sc Westervoort?
Jaaa, het vijfde en het eerste, maar ook een aantal
jeugdteams.
De JO16-1, daar speelt mijn zwagertje Bradley in.
De JO12-3, een gemengd team waar Shannon in speelt
(zusje van mijn vrouwtje Kelsey).
En ik kijk ook nog op vrijdagavond naar het vrouwen 7
tegen 7 team.
Wat maakt Sc Westervoort zo leuk?
Het is een ambitieuze club met een grote portie
gezelligheid.
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Blikvangers Marco Willems en Marco Benders

Wat maakt het trainersvak zo leuk?
Geen idee! Nee, met een team samen naar iets toewerken
en daar de beste resultaten mee halen.

niet uit. Iedereen zou wat moeten willen doen om andere
mensen te helpen en hen daarin te begeleiden. En omdat
het heel erg leuk en leerzaam is.

Wat vind je minder leuk aan het vak?
Dat speelsters niet zo'n hele grote zelfkennis hebben af en
toe. Ze beginnen dan te mopperen, te schelden en te
schreeuwen terwijl ze dan eigenlijk zelf fout zitten. Daar
heb ik altijd moeite mee.

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om trainer te worden?
Patrick Gal: "Mooiere mannen aan het eerste elftal
toevoegen."
Weer terug naar jou, Marco.
Ik denk dat het voor de club goed is om vaak avonden met
trainers te organiseren, niet alleen bij de jeugd, maar ook
bij de senioren en door iets meer waardering uit te spreken.
Haal de trainers bijvoorbeeld bij elkaar en bied ze wat aan.
Want heel veel trainers staan hier voor niks. Dat is natuurlijk
helemaal prima, maar dan is het juist goed om samen leuke
dingen te doen. Een soort netwerkavond van de BASN,
alleen dan voor alle trainers!

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen
doen?
Willen doen? Ik zou niet meer zoveel extra willen doen.
Het lijkt me wel leuk om mee te denken over de
toekomstvisie van onze mooie club.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
De beperkte ruimte en dat we daar niet op uitbreiden.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Een hele hoop plezier, geen financiële middelen omdat ik
het voor de fun doe.
Voel je je gewaardeerd voor hetgeen wat je doet?
Ja, als ik na afloop van een leuke wedstrijd een drankje kan
doen met de groep dan vind ik dat heel leuk. Ik voel me
dan gewaardeerd.
Op welke manier voel je je gewaardeerd?
Als er een glas Weizener wordt gehaald na afloop van de
wedstrijd.
Op welke manier zou je je nog meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Wat een k-vraag zeg, hup volgende. Is goed Marcie Willems,
hoi hooi.
Waarom zouden andere mensen ook trainer moeten
worden?
Omdat ik vind dat iedereen een bijdrage moet leveren aan
de ontwikkeling van de jeugd, meiden, jongens, het maakt
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Naam Marco Benders a.k.a. Bennie
Leeftijd 48
Woonplaats Duiven
Partner Moniek
Kinderen Twee dochters Monica en Melissa en
twee stiefzonen, Jeroen en Niels.
Werk Planner bij ESA (Kalverslachterij)
Wat zijn je hobby’s?
Voetbal kijken, voetbal, computer games (voornamelijk
schietspellen, elke dag een uurtje na het werk voor de
ontspanning).
Laura: “Nog meer hobby’s?”
Marco: “Ja, voetbal!”
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Sociaal, humoristisch, lief, eigenwijs ook wel eens en
zorgzaam (9 woorden, maar de redactie gaat voor deze ene
keer akkoord).
Hoe zou jouw elftal jou omschrijven?
Als een sociaal en zorgzaam iemand.
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CHALLENGE

Waarom heb je dit seizoen voor Sc Westervoort
VR1 gekozen?
Puur voor de uitdaging.
Wat komt er allemaal bij kijken?
Euhm, hmmm, bij jullie? Jeemienee he!
Het is wennen en aanpassen. Het is heel anders dan bij
de heren. Het leuke van het trainen van de dames is dat
jullie uitleg aannemen en geen weerwoord geven. De
dames pakken het heel snel op en dat vind ik heel leuk.
Het is in die zin wat makkelijker dan bij de mannen, maar
dames zijn wel kritischer. Daar moet ik mee leren
omgaan, maar daar hou ik wel van.
Hoe lang zit je al in het trainersvak?
22 jaar. Het is bij onze prachtige club begonnen. Hier heb
ik cursussen gevolgd.
Vroeger heb ik altijd in Breda gevoetbald in de selectie
op redelijk hoog niveau. Toen ik 16 jaar oud was zijn we
hierheen verhuisd en heb ik ook nog even in het eerste
gevoetbald, maar door een enkelblessure moest ik helaas
stoppen. Daarna heb ik het trainersvak opgepakt.
Hoe combineer je het trainersvak met je andere
dagelijkse bezigheden?
Gewoon, ik zorg dat ik tijd maak voor het voetbal. Ik vind
het veel te leuk!
Welke dagen en momenten ben je als trainer
actief?
Op dinsdag, donderdag en zondag. Voor de vrouwen
begin ik maandag met het voorbereiden van de training
op dinsdag. Daarnaast kom ik zo vaak mogelijk op
zondag kijken.
Hoeveel uur steek je er in de week in?
Ik denk om en nabij een uurtje of 10 per week.
Voetbal je zelf ook?
Nee, dat kan dus helaas niet meer vanwege mijn
enkelblessure en mijn hart.
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DOE MEE MET MDT
GA DE CHALLENGE AAN
Bij MDT staan maatschappelijke impact door en
persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal.
Maatschappelijke impact is dat jongeren:
1. Iets doen voor een ander
2. Iets doen voor de samenleving
3. Zelf eerst een stap verder komen in meedoen met de
samenleving om vervolgens ook iets voor een ander te
kunnen betekenen.
Persoonlijke ontwikkeling bestaat uit het ontdekken en het
ontwikkelen van talenten, het opdoen van vaardigheden en
het ontmoeten van andere mensen.
Sportclub Westervoort, de coördinator Maatschappelijke
Diensttijd en Medical Support bv. nodigen jullie uit voor de
IVA Challenge!
Wat is de challenge?
10 jongeren[team] gaan deelnemen aan de instructie
verantwoord alcohol schenken [IVA training]. Lars van Driel
verzorgt een levendige instructie met als afsluiting de test en
het IVA certificaat.
De tweede avond volg je een training voor instructeur. Je
leert nu hoe je zelf IVA training kunt geven aan anderen.
Deze avond sluit je af met het certificaat Instructeur IVA.
De derde avond ga je onder begeleiding de IVA instructie
geven aan anderen. Hier krijg je €25 vergoeding voor.
Kosten deelnemers: geen
Locatie: Bar de Nieuwhof
Wanneer: november[data in overleg], derde avond binnen
3 maanden na certificaat.
Tijd: 3 avonden van 19.30-22.00 uur
Voor wie: jongeren 18 t/m 27 jaar
Wat levert het op: Kennis, ervaring, vaardigheden, sterker
staan bij bardiensttaken, mogelijkheid om kennis over te
dragen, levenslang geldige certificaten, € 25 vergoeding voor
het geven van een IVA-training.
Ga jij /jullie de challenge aan? Geef je voor 30 oktober
op bij de coordinator MDT Anny Huuskes.
Bel of app 0627062559 mail: anny@kulturhuswestervoort.nl
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Blikvangers Marco Willems en Marco Benders

Volg je naast je eigen team ook nog andere teams
binnen Sc Westervoort?
Jawel, de jeugd. Ik ben altijd wel benieuwd hoe zij het
doen. Daarnaast volg ik het tweede.

Op welke manier zou je je nog meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Man man man, weer zo’n vraag? Die heb ik net ook al
beantwoord.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk?
Het geeft je een heel huiselijk gevoel. Het is echt een vrienden
club en dat is denk ik de rode draad binnen deze club.
Familieclub, ons kent ons, gezelligheid, noem het maar op.

Waarom zouden andere mensen ook trainer moeten
worden?
Moeten niet, ze moeten het zelf willen. Als je niet wilt en je
wordt trainer, dan heb je er nog geen zak aan. Je moet
ambitie hebben om trainer te worden en als je dat hebt en
je wilt mensen beter leren voetballen dan moet je het altijd
doen.

Wat maakt het trainersvak zo leuk?
Om andere mensen beter te leren voetballen. En dat ze
plezier hebben in het voetbal vind ik het allerbelangrijkste.
Als mensen plezier hebben leren ze het vanzelf.
Wat vind je minder leuk aan het vak?
Ik heb een keer meegemaakt dat het niet klikte met de
jongens en toen ben ik midden in het seizoen opgestapt.
Maar ook daar leer je weer van.
Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen
doen?
Op den duur weer zelf hoofdtrainer worden. Voor de jeugd
of voor de vrouwen. Het kriebelt gewoon om weer een
elftal te hebben.
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
Het sportieve, soms mis ik het ambitieuze wel eens. Omdat
dat er niet altijd is. Maar daardoor is Sc Westervoort wel
een hele gezellige club.

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om trainer te worden?
Vind ik een hele lastige, want ik weet dat de club iedereen
cursussen geeft.
Aafke en Laura: “Denk er maar eens goed over na
Bennie!” Marco moet giebelen.
Nog meer betrokken raken bij het beleid denk ik. Het kan
altijd beter, bij de jeugd zit dat wel goed. Alleen bij de
senioren kan het nog veel beter. Ik vind het kwalijk dat er
bij het tweede elftal geen officiële trainer is. Dat heeft dus
met het beleid van de club te maken. Maar dat is mijn
mening.
Door: Laura en Aafke

Wat krijg je er zelf voor terug?
Plezier vanuit de spelers/speelsters. Dat is voor mij al
genoeg.
Voel je je gewaardeerd voor hetgeen wat je doet?
Moet ik eerlijk zijn? Niet altijd.
Op welke manier voel je je gewaardeerd?
Als het leuk is met de speelsters en spelers waarmee ik om
ga. Zodra er een klik is voelt dat goed.

scwestervoort.nl
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Rabobank Clubkascampagne

Een mooi bedrag voor sportclub uit de
Rabobank clubkascampagne
In het kader van de Rabobank Clubkascampagne
hebben leden van Rabobank Arnhem en
Omstreken in september kunnen stemmen op
hun favoriete club. Hieraan werd ook door
sportclub deelgenomen.
Op dinsdagavond 8 oktober waren alle deelnemende
verenigingen (zo´n 300) in het ´Van der Valk´ hotel te Duiven
uitgenodigd door de Rabobank. Het betrof verenigingen op
het gebied van o.a. sport, recreatie, muziek, kunst en
cultuur. Elke vereniging ontving bij binnenkomst een grote
dichte envelop, die niet direct geopend mocht worden.
Hier vond later de uitreiking plaats van de bedragen voor
alle deelnemende verenigingen, ondergebracht in een
showprogramma gepresenteerd door Marlies Claasen,
bekend van TV Gelderland ( zie foto).
Er was een mooi gymnastiekoptreden van sportvereniging
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“Margriet” uit Didam en een aantal vertegenwoordigers
van clubs mocht naar het podium komen om hun club
nader toe te lichten en te vermelden, wat met het verkregen
bedrag gedaan zou worden.
Aan het einde van het showprogramma werd door de
presentatrice en de Rabobank directeur afgeteld naar het
moment van het openen van de envelop.
Er zijn 101 stemmen uitgebracht op sportclub, wat het
mooie bedrag van €988,29 heeft opgeleverd voor de club.
De cheque werd namens sportclub in ontvangst genomen
door Jan Koers en Maurits Pelgrim.

Dank aan allen, die op 
 sportclub gestemd hebben.
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Puzzel Gebak

De overgebleven letters vormen
een bekende gebaksoort.
Appeltaart
Cheesecake
Cupcakes
Glutenvrij
IJstaart
Kersentaart
Kwarktaart
Moorkop
Perentaart
Slagroom
Soes
Suikervrij
Tarte Tatin
Worteltaart

Prijspuzzel

Win een
cadeaubon
van € 10

Stuur de oplossing vóór 30 november 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. 4:
Kunst
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Lieke Stevens

Pupillen - Junioren - Senioren

scwestervoort.nl
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column

FC Natte Krant
Op zaterdag 6 juni 1986 mochten we ons
melden bij Sportclub Westervoort. Daar liepen
we dan, met onze slaapzakken, luchtbedden
en alle extra’s die Ronny en ik mee gekregen
hadden van onze vader en moeder. We werden
hartelijk ontvangen door Willem Boersma en
Willem Bolderman. Ronny was toen net 9
geworden en ik was al vanaf maart dat jaar 7
jaar oud.

Het mooiste evenement, waar we al weken naar toe
hadden geleefd ging beginnen. Het Pupillenweekend
van Sportclub Westervoort.
Ja echt! Het Pupillenweekend van onze blauwwitten
stond regionaal bekend als hét evenement. Spannend
moment was altijd bij wie je in het tentje zou liggen,
maar belangrijker nog: bij welk team zat je?
Ik liep met mijn vader en moeder naar de bestuurskamer
en daar op het raam hing de indeling. Ik zat bij FC Natte
Krant en Ronny speelde het weekend bij FC Bal op Dak.
We speelden 7 tegen 7 en ik las dat ik o.a. bij Frank
Wanders en Freek Witjes ingedeeld was. De andere
teamgenoten weet ik niet meer, excuses daarvoor. Onze
leider was dat hele weekend Ton de Wijs. Hij reikte ons
de al reeds 234 keer gewassen witte shirts uit met
daarop het prachtige Heineken logo. Het toernooi begon
en met Freek en Frank in je team is het niet gek dat je
het dan ook winnend af gaat sluiten.
Om 17.00u eindigde dag 1 van de onderlinge strijd van
alle pupillen. We gingen eten en vanaf 19.00u mochten
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we heel sportpark Naederuyse gebruiken voor allerlei
leuke activiteiten. Om 23.00u toen het echt helemaal
donker werd kregen we een kus van Dien van Workum
en mochten voor de nacht nog een snoepzakje halen bij
Tiny. En ja, dan begint het volgende gevecht: de
begeleiding probeert ervoor te zorgen dat we zo snel
mogelijk gaan slapen en wij proberen ervoor te zorgen
dat we zo laat mogelijk onze ogen dicht doen.
Uiteindelijk won de nachtploeg en sliepen we om
2.00uur. Met de korsten in onze ogen maakten we de
volgende dag het toernooi af. Zelfs Danny Kampschreur
en Joy Bouhuys waren niet meer in staat om nog een
pepernoot te raken, waardoor wij het toernooi
uiteindelijk, geheel terecht wonnen. Op zondag 7 juni
1986 werd om 15.00u het Pupillenweekend afgesloten
en gingen we allemaal, moes kapot maar met een heel
voldaan gevoel naar huis.
Op vrijdag 23 augustus 2019 mochten we ons melden
bij Sportclub Westervoort. Daar liepen we dan, met onze
slaapzak, luchtbed en alle extra’s die Mees van ons mee
had gekregen. We werden hartelijk ontvangen door
Maaike Wisse. Ze verwelkomde Mees die toen net 9 was
geworden.
Het mooiste evenement, waar Mees al weken naar toe
had geleefd ging beginnen! Het Pupillenweekend van
Sportclub Westervoort.
Ja echt! Het Pupillenweekend van onze blauwwitten
staat regionaal nog steeds bekend als hét evenement.
Mees liep met mij naar het raam van de bestuurskamer,
hij werd ingedeeld bij Barcelona. Hij heeft een
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webshop
bestel zelf je
sportkleding
fantastisch toernooi gehad, ook hij zat bij een super
goed team.
Om 21.00u eindigde dag 1 van de onderlinge strijd van
alle pupillen. Ze gingen eten en vanaf 22.00u mochten
ze heel sportpark Naederuyse gebruiken voor allerlei
leuke activiteiten. Om 23.00u toen het echt helemaal
donker werd, mochten ze nog een snoepzakje halen bij
Gerda Dahm. Ook toen, bij het slapen gaan weer
hetzelfde ritueel. 33 jaar geleden werd om 2.00u de
strijdbijl begraven, dit jaar won nachtwaker Rogier de
Keijzer om 05.15u het gevecht.
Op zaterdag 24 augustus werd om 13.00u het
Pupillenweekend afgesloten en gingen we allemaal,
moes kapot maar met een heel voldaan gevoel naar
huis.
Als kind heb je geen weet van wat een tijd en energie er
in zo’n weekend gaat zitten. De voorbereiding, de
begeleiding, de kantinediensten, de slaapploegen, de
vergunningen en nog veel en veel meer. Het moet echt
allemaal geregeld worden. 33 jaar geleden was dit al
top en nu nog steeds. JAC, mede organisatoren en
vrijwilligers BEDANKT!
Tot slot nog een gratis tip voor de mensen die dit
prachtige evenement hebben gemist: kom kijken, het is
echt de moeite waard, een herinnering om nooit te
vergeten.
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BASN Leden
Advieskring voor Ondernemers B.V.
Autobedrijf Bas Bloemberg
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
Hoefsmederij Gal
Inbev Nederland N.V.
International Welness Resorts

‘Veluwse Bron’
Intersport Luising
Jan van Leur, Dak- en Gevelwerken
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs
K&R Services BV
Keukenspecialist Elst
Koenen Echte Bakker
Koffie van Fred
KSPB Keukens
Loodgietersbedrijf Rutten & Zn
Metron Bouwadvies
O´MAGGIO
Parallel Accountants & Adviseurs
Pelgrim B.V.
PeMa

Perfetto Asbestos Removal BV
PontMeyer Arnhem
Restaurant Nieuwe Tijd
Sanicompany C.V.
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

Overige sponsors
Aart Willemsen Installatieservice
Aerofil Zonwering B.V.
Aris - Velperbroek
Arnhemse Wegenbouw B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade B.V.
Berings ICT Diensten
Berings Training & Consultancy
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

Garage Lammers
hart for her
Hobbycentrum Evers
Huis ter West
JANFLEUR Arnhem
Jansen Tractoren
Koenders Totaalbouw
Koenen, nu ook op Kronenburg
KVIK Duiven
KWD
Mastermate Brinkman
MdW Notareas / Estate planning
Men´s Salon by Mehdi Gents Only
MH Tekenwerk
Mulder Bouwmaterialen
MvdS Geveltechniek
Notarissen Swetselaar

Petra Koenders Voetverzorging
Pranger Bouw
Praktijk voor Fysiotherapie van der
Vliet
René Wigman Transport
S&S Woningstoffering Westervoort
Slagerij Hetterschijt
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
Van Oort Grondwerken
Vitaro

seizoen 2019-2020

Staand achter van links naar rechts Frank Van Ark (teammanager), Cas van Wijhe, Stan Jansen, Tim Hendriks, Julian
Hensen, Joep Gerretzen, Bert van Looyengoed, Lando van Raalte, Michel Nass (teammanager)
Staand midden van links naar rechts Arjan Koenen (hoofdsponsor), Marco Benders (ass. trainer) Twan van der Sterren,
Sjoerd Jansen, Yannick Verburgt, Sander van de Meij, Ronnie Sessink, Pelle Gerretzen, Mounir Amezrine, Dennis Koenen, Frans
Stolk (verzorger), Maurits Pelgrim (hoofdsponsor)
Zittend van links naar rechts Joël Nibaele, Joey van Zanten, Justin Kreleger, Gerrit van der Laan (ass. scheidsrechter),
Ferry van de Meij (keeperstrainer), Harrold Dengerink (trainer/coach), Marco Dengerink (ass trainer), Tycho Kaak, Hein Smink,
Gerard Smink

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

