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redactie

De redactie wenst alle leden en vrijwilligers van sportclub
een sportief en vooral gezond 2020.
Als deze Ballenvanger op de deurmat valt, is de winterstop voorbij en rolt de
bal weer voor de tweede helft van het seizoen. Dus op naar weer een aantal
nieuwe kampioenschappen.
De foto op de voorzijde is gemaakt door onze fotografe Cynthia Degen en is
uit een wedstrijd van MO15-1.
Tot slot wenst de redactie alle teams een voorspoedige 2e seizoenshelft.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 3 / 2019-2020:
21 maart 2020

Foto: Cynthia Degen

Lidmaatschap
Als je bent verhuisd of over een nieuwe bankrekening
beschikt, laat het ons dan weten. Je ontvangt dan b.v.
ons mooie clubblad en er ontstaan geen problemen bij
het innen van de contributie. Wijzigingen met betrekking
tot je lidmaatschap bij onze vereniging kun je per e-mail
doorgeven aan de ledenadministratie,
ledenadministratie@scwestervoort.nl
contributie
Bij contributiebetaling etc. s.v.p. lidnummer v ermelden.
Voor vragen: bel Hennie van Betuw, t elefoon
026 - 3114243.
Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort:
NL35RABO036.97.50.330
ING: NL32INGB0002405432

contributie per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

inschrijfgeld

Champions League

€ 13,00

€ 38,60

€ 76,50

€ 151,30

€ 5,00

F t/m D pupillen

€ 15,50

€ 46,10

€ 91,20

€ 180,50

€ 5,00

C t/m A junioren

€ 17,50

€ 52,00

€ 102,90

€ 203,70

€ 5,00

Senioren miv 18 jaar

€ 21,50

€ 63,90

€ 126,50

€ 250,30

€ 5,00

Werkende leden

€ 5,00

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Begunstigers/Donateurs

€ 5,00

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Trainingsleden

€ 8,00

€ 23,80

€ 47,10

€ 93,20

G-jeugdteam

€ 11,50

€ 34,20

€ 67,60

€ 133,90

€ 5,00

G-team

€ 13,00

€ 38,60

€ 76,60

€ 151,30

€ 5,00

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

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

Jan Koers

Laura Matser
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Anne Matser

Aafke Kemper

Michel van Enckevort

Rogier de Keijzer

Walter Bouwman

scwestervoort.nl

voorwoord

Kerstmis 2019 is weer voorbij; de jaarwisseling en de
traditionele nieuwjaarsreceptie bij Sportclub staan op het
moment van schrijven van deze column nog voor de deur. En
het schrijven moet gebeuren: de druk van de hoofdredacteur op
het aanleveren van de column neemt nu echt grote vormen aan.
Beginnen dus maar….
Eind oktober 2019 heeft er op initiatief van de KNVB een bijeenkomst plaats
gevonden, waarbij een aantal Liemerse clubs waaronder Sportclub aanwezig waren.
Voornaamste reden om een dergelijke bijeenkomst te organiseren waren
toenemende signalen vanuit clubs om niet langer tegen met name een aantal
Arnhemse clubs te willen spelen. Iets waar wij als Sportclub inmiddels ook al
concreet actie in hadden ondernomen. Doel van de bijeenkomst was om samen te
kijken of het mogelijk zou zijn een Liemers convenant of manifest op te stellen.
Uitgangspunt hiervan is om vanuit gezamenlijke normen en waarden op een
positieve manier een bijdrage te leveren op wat er gebeurt op en rondom de
voetbalvelden. Dit gaat lukken en het vastleggen ervan gaat in 2020 gebeuren.
Tot zover het goede nieuws. En dan wordt je op de laatste zaterdag voor de
winterstop geconfronteerd met een volledig uit de hand gelopen jeugdwedstrijd van
Sportclub, waarbij de oorzaak bij een paar Westervoortspelers ligt. Ondanks alle
nadruk op normen en waarden kun je dit soort dingen dus helaas blijkbaar niet
voorkomen. Maar je kunt er wel wat tegen doen. De schuldigen hieraan (want
gelukkig deed niet het hele team eraan mee) zullen hard en gepast gestraft worden.
En hopelijk leren ze hiervan, want anders is het einde verhaal. Daarbij is het een
signaal naar anderen dat dit soort gedrag bij Sportclub niet getolereerd wordt!
Het positieve in het hele gebeuren, want dat probeer ik er toch maar uit te halen, is
de eensgezindheid die de jeugdcommissie, het hoofdbestuur en alle andere
betrokkenen erna uitstraalden: dit kan niet en hier moeten meteen maatregelen
tegen genomen worden. Dit proces kost heel veel tijd en dat juist op een moment
dat iedereen zich liever zou terugtrekken onder de kerstboom met een schaal
oliebollen. Complimenten voor iedereen en een schrale troost: het is gelukkig een
uitzondering. Voor iedereen een gelukkig, gezond en vooral sportief (!) 2020!
John Kemper, voorzitter

scwestervoort.nl

DE ballenvanger / 5

Algemeen

IVA challenge.... BIERTJE!?!
Wat als…
•	“De MO19 na een wedstrijd de kantine in
komt en er 5 wijn en 5 bier wordt besteld.
In het team zitten meiden van 16, 17 en 18
jaar.”
•	“Een volwassene 3 baco’s bestelt waarvan
er 1 aan een minderjarige wordt gegeven.”
•	“De trainer van de JO19 euforisch is
vanwege het net behaalde kampioenschap
en 2 kannetjes bier bestelt voor in het
kleedlokaal. “
•	“Iemand het overduidelijk erg gezellig aan
de bar heeft na een trainingsavondje, het
ene na het andere bokbiertje wordt
weggekloekt en ergens tussen de lege
glazen zijn autosleutels liggen.”

Hoe gaan we hiermee om!? Het is duidelijk dat we als
sportclub op een verantwoorde manier alcohol willen
schenken en bovenstaande voorbeelden niet accepteren.
Aan de andere kant is het best lastig om een bekende aan
te spreken op gedrag en/of niet in te gaan op een vraag of
bestelling.
De gemeente helpt ons als vereniging door de cursus IVA
(Instructie Verantwoord Alcohol schenken) aan te bieden. En
wat zijn we blij met 3 enthousiaste vrijwilligers die het
project gaan draaien. Rogier de Keijzer, Jasper Kaak en
Diana Zweers-Hofs volgden een cursus waarmee ze andere
barvrijwilligers kunnen instrueren en opleiden. In januari
zullen tips en instructies worden overgebracht naar de
andere barvrijwilligers zodat we allemaal weten wat wel en
wat niet te doen.
Diana, Jasper en Rogier, top dat jullie deze taak op je
nemen. Verder aan iedereen een dringende oproep. Spreek
elkaar aan wanneer je ziet dat het niet goed gaat en geef
zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld!
Door: Michel
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babycorner

algemeen

X-mas bingo 2019

Sarah Dahm

Yora Koens

Hallo allemaal, daar ben ik
dan. Ik wilde mijn papa en
mama verrassen, dus kwam
ik lekker een weekje eerder
dan gepland.
Ik heet Sarah Dahm en ben
geboren op vrijdag 13
december om 21.31 uur.
Ik ben 48 cm lang en weeg
3286 gram.
Sarah is de dochter van
Freddy Dahm en Maaike
Wisse.

Hoi, ik kom mij even
voorstellen.
Ik ben het kleine zusje van
Tibe, ik heet Yora en ben op
maandag 16-12-2019
geboren.
Mijn papa is Paul Koens van
zaterdag 2 en mijn mama is
Kirby Koens van Vrouwen 1
en 7x7.

Op 21 december 2019 was het weer tijd voor
de jaarlijkse X-mas bingo bij Sc Westervoort.
Ook dit jaar waren er weer vele fantastische
prijzen beschikbaar gesteld door diverse
ondernemers en bedrijven.
Om 20 uur begon de avond in de kantine, die ook deze
editie weer druk bezet was. Naast de 6 reguliere
bingorondes was er ook nog een loterij en de fameuze
superronde, met de felbegeerde PlayStation. Uiteindelijk
ging Hennie van Burik er met deze mooie prijs vandoor.
Namens iedereen die aanwezig was en namens
Sc Westervoort willen we graag nog de organisatie
noemen voor het opzetten van wederom een geslaagde
kerstbingo. Tanja, Nicole en Simone: bedankt en hopelijk
volgend jaar weer!
Door: Laura en Aafke

Pechvogel van het kwartaal
De twijfelachtige eer gaat dit keer naar Sem
Berben uit de JO16-1. Sem scheurde tijdens
de eerste wedstrijd van het seizoen zijn
kruisband af.
De euforie van de gewonnen wedstrijd tegen
Arnhemse Boys (4e divisie!) sloeg om
naar pijn en verdriet. Domme pech dat
hij na een sprong verkeerd landde. Hij
moest meer dan twee maanden
wachten op zijn operatie en is voorlopig
uitgeschakeld. Een hele lange weg van
herstel en fysiotherapie staat hem te wachten.
Sem is een coole jongeman die de kunst van het
relativeren goed beheerst. “Tja, het is balen, de
teleurstelling was groot maar ik hoop dat ik aan het
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John Kemper geeft Sem na de met 1-3
gewonnen wedstrijd tegen DVV JO16-1
een aanmoedigingspremie, uiteraard
in onze mooie clubkleuren.

eind van het volgend seizoen weer kan aansluiten bij de
groep.” Ondertussen volgt hij de JO16-1 wekelijks als
fanatiek supporter vanuit de dug-out. Hij is trots op zijn
teamgenoten die bovenaan staan in de 1e klasse. De
inzet voor de voorjaarscompetitie is divisievoetbal, een
niveau dat Sem absoluut aan kan. Hij heeft zich door de
jaren heen sterk ontwikkeld en lijkt hard op weg naar
ons 1e elftal. Deze blessure zal daar niets aan
veranderen. Daar is de potentie en het
doorzettingsvermogen van deze stoere kerel veel te
groot voor. Zo ook vinden zijn (succes-)trainers John
Groos, Rogier de Keijzer en de heren teammanagers
J. Jansen en G. Folmer.
Door: Michel
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jeugd

Morris Wenting (JO8-1)

Finn Weiss en Finn Wanders vd JO8-1 en
Daan van Eijk vd JO9-1 (Graafschap)
Tycho Kaak (rechts) en Mees Arends
(talent JO9-1)

Sportclub Westervoort,

broeikas van talent!
Bescheidenheid siert de mens maar “man man
man, wat zijn wij toch verschrikkelijk goed bezig
bij Sportclub Westervoort!”
“Hoezo goed bezig, we spelen middenmoot 4e klas! Of heb
je het over Tycho Kaak, onze eigen Frenkie de Jong? Of doel
je misschien op ons 1e vrouwenteam, die draaien inderdaad
wel lekker in de subtop van de 2e klasse!?”
“Nee, los van het feit dat ons eerste mannenteam absoluut
nog stappen gaat maken en het vrouwenteam klasse
presteert heb ik het niet over de senioren maar over ons
fundament”: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Het zaadje van het “SC Westervoort Youth Masterplan” is
circa 5 jaar geleden geplant. 3 jaar terug zagen we de
eerste groene scheutjes en we zien nu dat de boom hard
begint te groeien.
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Bestuurlijke geniën zagen in 2014 de potentie van ons
mooie cluppie in en zetten de juiste mensen op de juiste
plaats. Er werd een “Jeugd-Commissie-Elite-Team” met
toppers als René Berendsen, Marc de Lange en Natasja
Bouwman geïnstalleerd en vanuit deze strakke structuur
legde Technisch Jeugd Coördinator Robert Grauwde de
basis voor het fundament waar we nu op bouwen. Onder
het mom van “stil staan is achteruit gaan” werd er
het afgelopen jaar opnieuw een flinke boost gegeven aan
zowel de jeugdcommissie als de technische jeugddivisie.
Onder de bezielende leiding van high potential Niek
Koenders functioneert de splinternieuwe JC als een
geoliede machine. Technisch directeur Marco Hensen
zorgde daarbij voor de slagroom op de kindertaart. De
almachtige Patrick de Nooijer, een absoluut fenomeen
op het vlak van de jeugdopleiding, werd binnen
gehengeld.

scwestervoort.nl

De toekomst is goudgarant! In de hoogste versnelling
stomen we de komende jaren door naar een eerste elftal in
de 2e klasse. Daarbij moet het gek gaan wanneer onze
vrouwen niet betaald voetbal gaan spelen. Patrick ontfermt
zich namelijk ook over onze meidendivisie!
Een aantal feiten ter ondersteuning….
•	De scouts van NEC, de Graafschap en Vitesse
staan vrijwel elke zaterdag langs de lijn.
•	Vitesse doet meer dan ooit zijn best om ons als
partnerclub aan zich te binden.
•	Meer dan 20 (!!!) jeugdtrainers hebben in
november hun diploma behaald. (foto trainers)
•	Vier jongens uit onze jeugd zijn geselecteerd
door betaald voetbal clubs en er staan er meer
op de diverse lijstjes. (foto’s)
•	Het aantal meiden groeit hard, de komende 5
jaar is de toestroom van toppers naar vrouwen 1
gegarandeerd.
•	We spelen in diverse jeugdlichtingen op
hoofdklasse niveau waarbij er relatief veel kids
een jaar (of meer) vooruit geschoven zijn.
•	Het aantal jeugdleden groeit en onze couveuse,
de championsleague, floreert.
•	Financieel zit het goed. Zowel sponsoren, de
BASN als de club van 100 investeren in de jeugd.

Het enige wat we nu moeten doen is “de boel bij elkaar
houden!!!”.
“Oké, oké, je hebt gelijk. Misschien is het verhaal wat zwaar
aangezet en zelfs lichtelijk overdreven.” Dan nog, we zijn
echt lekker bezig! Zo lang we ons allemaal blijven
realiseren dat het belangrijkste resultaat niet zit in prestatie
maar in plezier komt het helemaal goed met SC
Westervoort. Het echte fundament zit hem in de
clubcultuur, teamspirit, spelvreugde en in “het blauw witte
gevuul!”
Door: Michel

Patrick de Nooijer
(ondertekening)

Niek Koenders

Jeugdtrainers met diploma's
scwestervoort.nl
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interview

Een elftal vragen:

Max & Jan

Zouden jullie jezelf, voor de mensen die jullie
nog niet kennen, even kunnen voorstellen?
Max: Ik ben Max van der Stelt, 19 jaar en ik
woon in Duiven, maar heb eigenlijk mijn hele
leven in Westervoort gewoond. Ik studeer in
Nijmegen.
Jan: Ik ben Jan Stuijver, 19 jaar en ik woon in
Westervoort. En ik studeer ook in Nijmegen.
Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Max: Sociaal, spontaan, doorzetter, ijverig, nauwkeurig
Jan: Behulpzaam, sociaal, gedreven, betrouwbaar,
sympathiek
Hoe zou jullie team jullie omschrijven?
Jan: Ze zouden mij omschrijven als streng, maar wel de
betere voetballer. Ze vinden me serieuzer.
Max: Ja en in ieder geval vol van jezelf. Ik ben meer de
people manager.
Jan: Ja precies, ze zien mij wel als leider.
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit jaar
trainer te worden?
Max: Het is een leuke uitdaging.
Jan: Wat een cliché zeg. Niek Koenders stuurde mij een
appje, om samen met iemand te trainen. En ik dacht gelijk
aan Max omdat wij goed samen kunnen. We waren samen
erg enthousiast. We hadden vroeger in de D zelf trainers die
wat jonger waren en dat vonden wij erg leuk. Je maakt een
goede indruk en het is super leuk om te doen. Helemaal
samen met Max!
Max: Ik vind het ook heel leuk met jou. En we leren er ook
veel van.
Wat komt er allemaal bij kijken?
Jan: Toch een stukje voorbereiding, het contact met de
ouders en er komt zeker ook verantwoordelijkheid bij
kijken!
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We hadden vroeger in de D zelf trainers
die wat jonger waren en dat vonden wij
erg leuk. Je maakt een goede indruk en
het is super leuk om te doen.
Max: Maar bovenal veel plezier!
Jan: Weer zo’n cliché, Max. Maar het kost in ieder geval
veel tijd, je moet er zijn met wedstrijden en trainingen.
Max: Misschien is het ook goed om Tonnie even te
benoemen.
Jan: Oh ja, het is natuurlijk ook heel fijn dat Tonnie Kipp
ons hierin helpt.
Hoe combineer je het training geven met school en
zelf nog voetballen?
Max: Nou, voordat we begonnen, wilden we alleen maar
training geven op de dagen dat we zelf trainen. Daardoor is
het goed te doen.

scwestervoort.nl

Max: Nou, dat doet je moeder.
Jan: Ja, maar dat hoeven zij niet te weten.
Hoeveel uur steek je er per week in?
Jan: Het trainen is gemiddeld 2 uur per training, dus 4 uur
en dan nog 2 uur voor de wedstrijden. Samen met het
voorbereiden kom je uit op zo’n 6 á 7 uur.
In welk team voetballen jullie?
Max: In het tweede elftal van Sportclub Westervoort.
Jan: We hebben wel in de voorselectie van 1 gezeten, maar de
selectie was dit jaar te sterk om er als jeugdspeler in te komen.
Max: Helaas.
Volg je naast jullie eigen teams nog andere teams
binnen SCW?
Jan: Ja, het eerste.
Max: En je moet toch de verschillende jeugdteams in de
gaten houden.
Jan: Ja klopt, vooral de middenbouw.
Max: En de teams van oud-trainers van ons blijven ook
interessant. Bijvoorbeeld de teams van Rob Stevens.
Wat maakt Sportclub Westervoort zo leuk?
Max: De sfeer, absoluut de grootste factor!
Jan: Ja inderdaad, dat komt ook omdat veel van onze
vrienden hier voetballen.
Max: Ja en hoe zeg je dat? De gemoedelijkheid!
Jan: Ja, je voelt je hier altijd welkom.
Jan: Het is soms wel met avond eten dat we snel moeten
eten maar verder is het te doen. Ik heb er wel mijn werk
voor opgezegd maar het is niet anders.
Max: We zitten allebei op de universiteit dit betekent dat we
zelf onze dagen kunnen inplannen, dit helpt ook heel erg.
Welke dagen/momenten ben je als trainer actief?
Max: Eigenlijk de hele week.
Jan: Ja, in principe wel maar het meest intensieve doen we
op de dinsdag, donderdag en zaterdag. Verder is het
voorbereiden van trainingen wel de hele week, het contact
met ouders, elkaar van alle informatie op de hoogte houden
en het wassen van de hesjes.

scwestervoort.nl

Wat maakt het trainersvak zo leuk?
Max: Dat je iets terug kan doen voor de jeugd en de club.
Jan: De jongens zien je als een idool.
Max: Nou, idool…
Jan: Ja maar ze kijken wel tegen je op, en je kunt dingen
doorgeven die je ooit zelf hebt geleerd!
Max: In jouw geval niet zo veel dus.
Wat zou je nog meer binnen SCW willen doen?
Max: Niks, vind het wel goed zo.
Jan: Ja, om eerlijk te zijn wel.
Max: We studeren nog, We voetballen allebei en ik werk
nog. Dus voor nu vind ik het wel mooi.
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interview
Wat vind je minder leuk aan training geven?
Max: Jan.
Jan: Grapjas, soms wel dat die kinderen ECHT niet
luisteren, dan ben je gewoon aan het roepen in een
woestijn.
Max: Mooi spreekwoord.
Jan: Dankjewel.
Wat krijg je er zelf voor terug?
Max: Toch dat stukje waardering van het team.
Jan: En de ouders waarderen ons.
Max: Ja en vanuit de club ook! En we halen er zelf ook
plezier uit.
Op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd
kunnen voelen?
Max: Als we aan het eind van het seizoen zien dat de
jongens er echt iets geleerd hebben.
Jan: Ja, dat we het niet voor niets hebben gedaan.
Max: En een salarisverhoging plus vaste aanstelling zou
leuk zijn.
Jan: Doe nou eens serieus, man.
Waarom zouden anderen mensen ook trainer
moeten worden?
Max: Je doet iets terug voor de club.
Jan: Maar je moet het zelf wel willen!
Max: Anders heeft het natuurlijk geen zin.
Jan: Desalniettemin zijn vrijwilligers erg belangrijk binnen
een vereniging en tot nu toe is het de moeite waard!

Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om trainer te worden?
Max: ik vind dat ze het al goed doen, je kan cursus volgen
om een betere trainer te worden.
Jan: Je krijgt zelfs een vergoeding, een trainingspak en alle
middelen worden aangeboden.
Max: Het is gewoon aan de mensen zelf om het te doen,
misschien meer PR op social media.
Jan: Ja, even een berichtje op Facebook kan geen kwaad.
Bedankt voor dit interview. Nog iets, dat jullie kwijt
willen?
Max: Ja, jou.
Jan: Nee maar ff serieus.
Max: Dat we er met z’n allen een super leuk en sportief
jaar van maken!
Jan: Nee, geen cliché afsluiting. Maar ik wil wel zeggen dat
ik heel erg uitkijk naar dit seizoen als speler en als trainer.
Max: *lacht* en dan tegen mij zeuren over een cliché
afsluiting.
Jan: Ja wat moet ik dan zeggen? Ik meen het wel, ik ga
voor twee keer kampioen dit jaar!
Max: Daar sluit ik me dan maar bij aan.
Jan: En ik wil nog even kwijt dat ik SCW een super mooie
club vind!
Max: *lacht*
Door: Rogier

Je krijgt zelfs een
vergoeding, een trainingspak
en alle middelen worden
aangeboden

je kan een cursus volgen om een
betere trainer te worden
scwestervoort.nl
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Historie

Familiegeschiedenis van Sc Westervoort
Wat maakt Sportclub Westervoort tot de mooie
club die het nu en al jaren is? Door velen wordt
Sportclub Westervoort geroemd om de sfeer die
er hangt. Deze sfeer wordt dan vaak gekenmerkt
met woorden als gezelligheid, gemoedelijkheid
en verbondenheid. Deze warme contacten
ontstaan mede door het feit dat 83% van
Sportclub familie van elkaar is (een willekeurige
inschatting van de redactie). In deze editie van
de historie van Sc Westervoort hebben uw
verslaggeefsters de historische foto’s op de
website doorgespit om onderzoek te doen naar
de familiegeschiedenis binnen Sportclub.

Op de vraag: ‘Hoe ben je bij Sc Westervoort terecht
gekomen?’ wordt met enige regelmaat familie als
antwoord gegeven. De meeste leden zullen niet de enige
zijn met hun achternaam bij de club, zo voetballen er ook
vaders en moeders, broers en zussen, ooms en tantes en
neefjes en nichtjes. Dit gaat al ver terug in de tijd, zoals op
de eerste foto te zien is. Dit zijn de gebroeders Grefen.
Hendrikus, geboren op 3 januari 1921, en Gerardus,
geboren op 16 maart 1922. Zij zijn beiden geboren in
Westervoort, wonend aan de Hamerschestraat 5. Ze
speelden samen in het 1e elftal als linksbinnen en
linksbuiten.

allemaal ook nog eens zussen van elkaar gelukkig…)!
Hoewel het zussenpercentage tegenwoordig niet meer zo
hoog ligt, met alleen nog de gezusters Matser en Kemper,
was dit een aantal jaar geleden nog wel anders. In 2016
speelden er nog 8 zussen in VR1, waarvan de tweeling van
Burik inmiddels met pensioen is en één van de twee van de
Groot woont op moment van schrijven in Estland. Kort
daarvoor werd dit gezelschap ook nog aangevuld door de
Dahm-sisters Tanja en Marcia.
De familie Dahm is in dit stuk ook een fantastisch voorbeeld
van een familie waar het Sportclub-bloed door de aderen
stroomt. Zo was moeder Gerda jarenlang actief als leidster
bij het team van haar voetballende dochters. Niet alleen
zette zij zich in als leidster, maar ook als
kantinevrijwilligster. Samen met haar zoon Freddy is
Gerda hier in actie te zien achter de bar. Deze foto dateert
uit 2006, let u overigens ook op de verandering die de
aankleding van het clubhuis heeft doorgemaakt in 14 jaar.
Zoon Freddy was niet alleen bereid om achter de bar te
helpen, ook heeft hij jarenlang teams getraind en
organiseert hij nog steeds verschillende activiteiten namens
het JAC.

Zo hebben er meer broers samengespeeld in het verleden.
De welbekende tweeling Grob bijvoorbeeld, hier te zien in
2009. Remco en Edwin werden samen zelfs kampioen in
1999. Tevens zijn zij tegenwoordig samen niet meer weg te
denken uit het hoofdbestuur. Hun kinderen voetballen in
het blauw wit en de vrouwen zijn ook heel actief als
vrijwilligsters binnen Sportclub.

Bij Sportclub worden er in het algemeen ook veel
activiteiten georganiseerd waarbij familie een rol speelt.
Iedereen denkt hierbij uiteraard meteen aan het befaamde
familietoernooi met Pinksteren. Jarenlang is dit al een van
de gezelligste toernooien van Westervoort en omstreken.
Vaste deelnemende familie is de familie Schoonbeek. In
1999 waren zij al van de partij. Ook nu doen zij nog
vaak mee, vaak onder de familienaam van Workum/
Schoonbeek. Alle redactieleden waren het er overigens
unaniem over eens dat Ronald Schoonbeek in die 20 jaar
geen spat veranderd is.

Maar niet alleen broers voetballen samen, ook zussen
hebben hun krachten gebundeld in Vrouwen 1. Op het
hoogtepunt speelden er 10 zussen in één team (niet

Terug naar het begin: de familiegeschiedenis van
Sc Westervoort. Het woord familie loopt als een rode draad
door de geschiedenis van Sportclub. Ze zijn als het ware
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Vele generaties van dezelfde families waren
of zijn lid van Sportclub. Zo wordt de liefde voor
het spelletje en de club keer op keer doorgegeven,
wat zorgt voor een grote binding en
betrokkenheid

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vele generaties van
dezelfde families waren of zijn lid van Sportclub. Zo
wordt de liefde voor het spelletje en de club keer op
keer doorgegeven, wat zorgt voor een grote binding en
betrokkenheid. Laten we dit vooral koesteren en zorgen
dat er over 20 jaar nog steeds eenzelfde familiaire sfeer
hangt bij onze club, waar families samen lief en leed
delen.
Uw verslaggeefsters zijn tot de slotsom gekomen dat er
nog veel meer foto’s op de site staan waarop
familieleden samen vereeuwigd zijn. Neem zelf ook eens
een kijkje in de fotoalbums op de website en laat je
verrassen door alle prachtige kiekjes die in de loop der
tijd zijn verzameld en gedigitaliseerd.
Door: Laura en Aafke

scwestervoort.nl
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JO8-3

maatschappelijk
betrokken
Op zondag 1 december is het eftal JO8-3 op
visite geweest bij de Wilgenpas. De trainers
willen graag de kinderen een leuke dag bezorgen
omdat ze op 1 wedstrijd na ongeslagen zijn. Die
dag zal nog georganiseerd worden.
Als tegenprestatie wilden we graag een activiteit doen,
waarin maatschappelijke betrokkenheid meegenomen zou
worden. Veel ouderen zijn vaak eenzaam. In de drukke
levens van iedereen komt het vaker voor dat ouderen
langere tijd alleen zijn of zich alleen voelen.
Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om op visite te
gaan bij enkele ouderen van de Wilgenpas. Het was wat
onwennig voor sommige kinderen, maar samen met enkele
ouders kwamen er toch leuke, mooie en bijzondere
(ontroerende) gesprekken voort tussen jong en oud.
Zowel de kinderen, meegekomen ouders en de ouderen
zelf, hebben genoten van dit bezoek.

Als tegenprestatie wilden we graag een
activiteit doen,waarin maatschappelijke
betrokkenheid meegenomen zou
worden.

Foto's zijn met toestemming van de bewoners gemaakt en
mogen worden geplaatst.
Groeten: Marvin, Raymon en JO8-3 kids.
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in memoriam

Een woord van dank

Jan van der Linde
overleden
Op dinsdag 22 oktober is op 67-jarige
leeftijd Jan van der Linde overleden.

Voor ons zal het wennen zijn. Met Kerst en
oudjaar is onze Rolf er niet meer bij. Een
mooi en belezen man zei de huisarts. En zo
zal het zijn, wij zullen hem voor altijd
moeten missen!
Het was zo belangrijk voor hem dat hij werd
gevraagd om de kampioensschaal aan dames 1 uit te
reiken, ondanks hoe ziek hij toen al was. Hij voelde
zich zeer vereerd! Ik moet en wil dit doen voor mijn
meiden, zei hij!

Jan is in de jaren ’90 van de vorige eeuw een paar
jaar penningmeester geweest van Sportclub
Westervoort. Daarnaast heeft hij een aantal jaren
aan de poort gestaan bij thuiswedstrijden van het
eerste elftal om entree te heffen. De laatste jaren
zagen we Jan niet veel meer op ons sportpark. Hij
bleef echter altijd betrokken bij Sportclub gezien het
feit dat hij al vanaf 1964 lid was en bleef. Een paar
jaar geleden heeft Jan dan ook het speldje dat hoort
bij het 50-jarig lidmaatschap ontvangen.

Wij zijn blij en dankbaar dat Rolf het zo fijn heeft
gevonden om bij Sc Westervoort te horen. Zijn blauw
witte hart heeft hem en mij veel vrienden en
kennissen gebracht.

Wij wensen Vincent en Nanine, Jim en Angela en de
kleinkinderen Mila, Mick, Dante en Jada heel veel
sterkte toe voor de komende tijd. Wij danken Jan
voor alles wat hij voor de club gedaan heeft.

Ellen en de kinderen

Ik wil het bestuur, (oud) spelers/speelsters, leiders en
trainers bedanken voor alles wat ze hebben betekend
voor Rolf. In het bijzonder de voorzitter van de club,
John Kemper, voor de prachtige woorden bij het
afscheid van Rolf.

Namens bestuur en leden Sportclub Westervoort
John Kemper, voorzitter

scwestervoort.nl
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Langs de zijlijn

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een
voetbalclub. Elke editie van ons clubblad laten
wij deze helden in ‘langs de zijlijn’ vertellen
over wat ze precies doen en wat
vrijwilligerswerk nou zo leuk maakt. Dit keer
ontmoeten wij iemand die heel veel doet voor
onze club en daarnaast elke zondag letterlijk
aan de zijlijn staat: Gerrit van der Laan a.k.a.
Piccalilly. Een bijnaam die hij nu al een aantal
jaar met zich mee mag dragen. ‘Het is een eer
om zo’n bijnaam te mogen hebben!’ aldus
Piccalilly!
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Naam: Gerrit van der Laan.
Bijnaam: Piccalilly.
Hoe ben je aan deze prachtige bijnaam gekomen?
Het is zo’n 3 jaar geleden met de stamppotavond met de
kantinevrijwilligers ontstaan. Ik hou ontzettend van
piccalillysaus en een aantal dames had er nog nooit van
gehoord.
Wie noemen jou allemaal Piccalilly? Twee dames…
Leeftijd: 52 lentes jong.
Woonplaats: Westervoort.
Partner: Ja, Devica. Zij is 42 lentes jong.
Waar heb je dit lekkere hapje ontmoet? Ze is een
vriendin van de vrouw van een maatje van me.
Hoe was jullie eerste date? Jan en Gerwin zaten te
ouwehoeren, ik zat hier op het terras en ging toen naar
Doetinchem. Daar heeft ze heerlijke Antilliaanse kip voor
me gemaakt.
Kinderen? Twee jongens, Robin (19 jaar) en Tim (16 jaar).
Werk? Operationeel medewerker bij GLS, hier werk ik al
32 jaar.
Wat zijn je hobby’s? Biljarten en voetbal. Ik biljart in
Renkum competitief.
Omschrijf jezelf in vijf woorden: ‘Jezus Christus’ zegt
Piccalilly gelijk. Aafke: ‘Ja dat zijn er al twee, nog drie te
gaan Picca!’. Sociaal, behulpzaam, loyaal, zorgzaam en
eigenwijs.

‘Ik hoop nog vele jaren deel uit te
mogen maken van de club, op wat
voor manier dan ook’
scwestervoort.nl

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort? Ik denk
al zo’n 14 jaar.
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Langs de zijlijn
Welk vrijwilligerswerk doe je? Begonnen als leider van
de F8 waar Robin in speelde, daarna geleidelijk aan trainer
geworden. Nu nog steeds trainer van de JO17-2, lid van de
clubhuiscommissie, ik draai bardienst en ik ben vlagger bij
Heren 1.
Hoe zouden jouw medevrijwilligers jou
omschrijven? Vaak te zien bij de club, harde werker, hart
voor de club en altijd bereid om in te springen.
Hoe lang doe je dit vrijwilligerswerk al? Even lang,
als ik actief ben bij Sportclub, 14 jaar dus.
Hoe ben je hier bij de club terecht gekomen? Via de
familie Mongula: Darryl en Jordy hebben hier gevoetbald.
Dat is familie van mijn zwager. Robin wilde voetballen en is
toen door deze familie overgehaald om hier te gaan
voetballen.
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij
Sc Westervoort? Omdat ik voor die tijd ook al trainer en
leider was bij CHRC in Renkum.

Hoe combineer je vrijwilligerswerk met je andere
dagelijkse bezigheden? Het is veelal ’s avonds en in het
weekend en dan werk ik niet. Daar moet je tijd voor vinden
en maken.
Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger
actief? Maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.
Hoeveel uur steek je er in de week in? Ik steek er
ongeveer 11 uur per week in. Dit was in de tijd van Rob en
Miranda Pronk heel anders. Toen stond ik bijna elke avond
achter de bar!
Voetbal je zelf ook? Nee, vanaf mijn 27e al niet meer. Ik
heb vroeger wel in Renkum gevoetbald, daar werden we
kampioen in de 3e klasse. Een week later hadden we een
toernooi. Bij een actie bleef mijn knie staan en ik scheurde
alles af. Dat was voor mij einde carrière, nondeju wat was ik
goed.
Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? De meeste
jeugdteams; de midden- en bovenbouw. Daarnaast volg ik
Vrouwen 1 en Heren 1 en 2.
Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als
vrijwilliger te werken? Gezellige mensen. De sfeer, die is
gemoedelijk en familiair.
Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
De rotzooi van anderen opruimen.
Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen
doen? ‘Vind je het niet genoeg?’
Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort? Na een lange stilte kan Piccalilly even
niks bedenken. Weer een minuut van onze tijd naar de
haaien.

De kerstboom op de foto is opgezet
door Tanja Dahm, Ingrid Sessink en
Anne Wijnveld. Complimenten hiervoor,
prachtig gedaan meiden.
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Wat zou jij als eerste veranderen als jij het voor het
zeggen had bij Sc Westervoort? Verwarmde
handschoenen voor alle grensrechters van Sportclub.
Godverredimme, wat heb ik het soms koud.

scwestervoort.nl

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt
meegemaakt tijdens het uitvoeren van je
vrijwilligerswerk?
Het hele seizoen bovenaan staan en uiteindelijk 4e worden
met de JO17-2. Ook dat ik Bas uit de sloot heb gehaald. Ik
had bardienst gehad en afgesloten. We lopen de bocht om
en we zagen geen Basje meer. Toen liepen we terug en
zagen we hem zo de sloot inrijden.

adverteren in
de Ballenvanger

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt
tijdens je vrijwilligerswerk? Geen gekke dingen
volgens mij.
Wat krijg je er zelf voor terug? Waardering, maar daar
doe ik het niet voor. Ik doe het omdat ik het leuk vind.
Voel je je gewaardeerd voor je vrijwilligerswerk? Ja.
Op welke manier voel je je gewaardeerd? Door de
vrijwilligersavond en ook door de ouders van jeugdspelers
en de spelers zelf.
Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar
geweest? Nee. Hoeft niet speciaal.
Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger
moeten worden? Omdat zonder vrijwilligers een club
geen bestaansrecht heeft.
Hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker
maken om vrijwilliger te worden? Je leest er weinig
over in de plaatselijke krant, bijvoorbeeld het
wedstrijdverslag van het 1e. Gelijk bij nieuwe inschrijvingen
laten weten dat er vrijwilligers nodig zijn of eventueel een
foldertje hoe de club in elkaar steekt, waarin staat: dit zijn
wij, dit doen we. Is dat een idee?
Wat wil je nog meer kwijt? Ik mot pissen. Verder hoop
ik nog vele jaren deel uit te mogen maken van de club, op
wat voor manier dan ook.

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

scwestervoort.nl
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7x7 voetbal

SC Westervoort 7x7 plaatst zich
voor het EK in Oostenrijk!
Dit is natuurlijk gruwelijke onzin maar je moet toch iets doen om de aandacht van de lezers te
trekken he!? Daarbij komt dat het zo maar had gekund. Het 7x7 team heeft de afgelopen jaren zo’n
beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Tegenstanders werden vaak gekleineerd en/of
compleet weggevaagd. De vraag is dus, of er überhaupt nog wel teams in Europa zijn die de strijd
aandurven tegen deze volkshelden. Het feit dat Europa met afstand het beste voetbalcontinent op
deze aardbol is, maakt SC Westervoort 7x7 eigenlijk al zo’n beetje wereldkampioen.

Het geheim van het succes zit samen gepakt in drie
factoren: absolute klasse, plezier en teamspirit. Ja, met het
wij-gevoel zit het wel goed. Tijdens de wedstrijden schelden
de mannen elkaar verrot maar daarna wordt er weer
geknuffeld in het kleedlokaal. Ook bij de nevenactiviteiten
weten de mannen elkaar feilloos te vinden. Zo gaat de
vrijwel de hele selectie dit jaar skiën in….jawel…
Oostenrijk! Nu hoor ik je denken “ja, ja, skiën? Dat zal best
ja” Tja, je hebt volledig gelijk! Het hele skiën stelt geen ene
reet voor en sneeuwt volledig onder bij de après-ski. Maar
zeg nou zelf, wie zo veel wint heeft nou eenmaal ook veel
te vieren toch?
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Uit het jasje gegroeid (…nee, niet door een vette pens)
Dat succes een aantrekkende werking heeft is bekend. De
dames 7x7 vaart mee in het kielzog van de mannen en
heeft haar eerste kampioenschap ook al binnen. We zien
het succes ook terug in de gestaag groeiende selectie van
de 7x7. Nog effe en we kunnen echt 7x7 (=49) spelers
opstellen. Dit brengt ons ook meteen bij een dilemma
waarbij we keuzes moeten maken tussen spelers, kwaliteit
en leeftijd. We staan op de drempel om meerdere teams te
gaan formeren.
Door: Michel

scwestervoort.nl

Daarom hierbij een oproep!
Heb je ook zin om een levende legende te worden?
Stuur dan je sollicitatie naar SCWestervoort7x7@
FIFAChampions.com. Je kunt ook mailen naar sportclub
of even bellen naar Michel van Enckevort en/of één
van de Grobjes. Vul op het sollicitatieformulier
duidelijk je leeftijd, je (eventuele) kwaliteiten en je
alcoholische voorkeur in. Dit alles wordt meegenomen
in de selectieprocedure.

PS: Ben je een vrouw en verrekte knap dan ben je welkom
bij zowel het vrouwenteam als ook bij het mannenteam. Je
kunt je voorkeur aankruisen op het formulier (aub pasfoto
bijsluiten)

scwestervoort.nl
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column

Au!
Het is december, koud en mistig. Dan ga je als keeper van CHRC niet effe gezellig languit in het
Westervoortse gras liggen. Bij een hoekschop is hij even hiervoor tegen Ahmet gebotst. En dat is
toevallig de slechtste om tegen aan te lopen; hij is opgetrokken uit een onbekend soort gewapend
beton. Dat kun je al zien aan zijn kousen. Die kunnen niet normaal tot aan de knie worden
opgetrokken, omdat twee stevige heipalen dat niet toestaan. Tot halverwege de kuit, verder komen
ze niet; dan is alle rek er al uit. Alsof ie tegen een wand van hard geworden metselspecie is
opgelopen, zo voelt het. Ahmet heet Aydemir van achteren. Dat vergeet deze doelman niet snel:
‘Ai… die muur!’
Voetbal is een contactsport en dus heb je contact met je
tegenstander. Dat betekent niet dat je geacht wordt
contact te leggen of te onderhouden. In een wedstrijd
vraag je je tegenstander normaliter niet hoe zijn
vakantie was, of zijn moeder al uit het ziekenhuis is, of
het gezellig was gisteravond en het nog laat geworden
is. Je hoeft na afloop niet van het veld te stappen en vier
vrienden aan je kameradenkring toe te voegen; er wordt
lijfelijk contact bedoeld. En door duwtjes, slidings of de
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gevreesde doodschop kun je schaafwonden, verzwikkingen
of de gevreesde botbreuk oplopen. It’s all in the game.
Niet zeuren dus, anders ga je maar op tafeltennis of
dammen. Of ballet.
Lichamelijk letsel heeft ook iets heroïsch. Alles voor de
club gegeven om de punten in de zak te kunnen steken.
Je stapt met een schram, een kneuzing of wat
hechtingen, heldhaftiger als winnaar van het veld. Fysiek

scwestervoort.nl

leed is ondergeschikt aan De Stand. Zichtbare schade als
uiting van je wil om te winnen. Lijfelijk letsel als bewijs
van doorzettingsvermogen. Drie-punten-pijn voel je niet
meer. Zelfs een nederlaag voelt anders als je tot
bloedens toe hebt gestreden. De vereniging kan trots op
je zijn; robuuste duels uitgevochten maar het heeft niet
mogen baten. En als je door je onverzettelijkheid een
blessure oploopt, is gewisseld worden zelfs niet erg; dat
lot draag je manmoedig.
Ooit zat ik bij het eerste op de reservebank en we
speelden thuis tegen een club met oranje shirts, de
naam weet ik niet meer. Het was vlak voor de
winterstop en stervenskoud. We kwamen 20 minuten
voor het einde van de wedstrijd met 1-0 achter. We
speelden op het hoofdveld in de richting van het
kunstgrasveld (dat er toen nog niet lag). Ik werd zonder
fatsoenlijke warming-up direct het veld ingestuurd om
als linksbuiten de aanval te versterken. Ik rende vanuit
de dug-out naar mijn positie en de aftrap volgde. Jos
Brom gaf onmiddellijk een splijtende dieptepass (daar
was hij goed in) op mij waar ik vol voor ging. Na 15
meter greep ik naar de achterkant van mijn linker
bovenbeen. Ter hoogte van wat nu de Bart Weisskamer
heet, kon ik er weer af. Hamstring. Invalbeurt van nog
geen minuut. Er was geen tegenspeler in de buurt. Dat
doet zeer maar, is toch bovenal sneu.
(De hamstringblessure bleek zeer hardnekkig; nadien is
me dit nog vaak overkomen. Te vaak. Samen met het
volledig gemis aan kraakbeen in beide enkels, is het ook
de reden geweest, dat ik een punt achter mijn
voetbalcarièrre heb moeten zetten. Of… carrière,
carrière..? Loopbaan is een beter woord. Gelukkig heb ik
nog wel een blijvend litteken boven mijn rechteroog als
gevolg van een kopduel. Een gewonnen kopduel.)

Heren 1 staat nu, vlak voor de Kerst, op plek 4 in de
ranglijst. In de eerste paar wedstrijden van dit seizoen
werden uiterst knullig punten verspeeld. Dat doet ook
zeer.

scwestervoort.nl

webshop
bestel zelf je
sportkleding

scwestervoort.nl/basn/webshop
Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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JO16-1
Achter: John Goosens, Rogier de Keijzer, Sascha Rutten, Jules Baijens, Sverre Brands, Nadim Mouhouti,
Stan Rosenbrand, Stan Bastein, Sep Willemsen, Jan Jansen, Gerwin Folmer
Voor: Stijn Staal, Nino Meijer, Bradley Limburg, Floris Pelgrim, Sem Berben, Wesley van den Brink,
Jesper Bouwman

VOORWOORD

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,
Bakkersfamilie Koenen, proficiat met jullie 150-jarig jubileum! Dit hebben jullie heel moooooi
gevierd met ons.
Jaarlijkse ledenvergadering en activiteit:
Op 22 november is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de Nieuwhof. BASN-leden,
diverse seniorenteams en staf heren 1 genoten nadien van het winterbuffet van Wieleman.
Andy van der Meijde, oud-profvoetballer, kwam naar Westervoort om ons mee te nemen in z’n
reis als voetballer (zie verslag elders in deze uitgave).
Sponsornieuws:
Veel deuren, van kleedkamers en overige ruimten, zijn inmiddels voorzien van deursponsoring.
Hierin is Niek Koenders heel actief geweest, top! Wist u dat de nieuwe borden steeds weer
opgehangen worden door de mannen van de Vut-ploeg? Top! En iedere keer weer dank
hiervoor!
En nog meer sponsors kunnen wij welkom heten:
• Nieuw is totale teamsponsoring voor het meiden team MO17-1: Mierèl Schilderwerken.
• Reclamebord voor Siebenheller Bouw
• Kleding voor heren 5 door JanFleur en JOWI Transport
• Bordsponsor Brasserie Hugo’s Westervoort
• Kleedkamerdeur sponsor: Mobiele Eetheid
• Kleedkamerdeur sponsor: Onderhoudsbedrijf van den Brink V.o.f.
Winterkamp:
Van 9 tot en met 12 januari is heren 1 samen met diverse bestuurders en BASN-leden
afgereisd naar Albufeira in Portugal. Op vrijdag 10 januari heeft Heren 1 de Algarve Cup
gewonnen door overtuigend te winnen van 3 tegenstanders. Proficiat!
BASN gaat weer voor een mooie 2e helft van het seizoen en ziet u graag bij SC Westervoort
en / of één van de BASN-activiteiten.
Voorzitter BASN, Maurits Pelgrim

scwestervoort.nl
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Sponsorinterview met Metron Bouwadvies

Complexiteit is onze
uitdaging
Eigenaar en oprichter van Metron Bouwadvies is
Toon Krechting. Het bedrijf is opgericht in 2000,
dit jaar in november wordt het 20-jarig bestaan
gevierd.

Het bedrijf
Metron is een bouwkosten adviesbureau.
Toon: “Wij bepalen de bouwkosten van alles wat met
bouwkunde te maken heeft voor: woning- en utiliteitsbouw,
restauratieprojecten en daarnaast ook civiele bouw. Dit
doen wij vanaf de eerste ruwe schets en eindigen met het
opstellen van een werkbegroting, waarin de maximale
diepgang en detailinformatie verwerkt is.”
Historie
Ontstaan van Metron:
Toon heeft aanvankelijk 14 jaar als calculator gewerkt bij
aannemingsbedrijf Dubbers Malden, in zowel de civiele als
utiliteitsbouw.
Door een overname en faillissement zou hij zijn
werkzaamheden in Amsterdam moeten voortzetten. Hij zag
dit niet zitten, is met behulp van zijn toenmalige werkgever
voor zichzelf begonnen en nam twee collega’s mee. Toon
heeft in die jaren al een groot netwerk in het westen
opgebouwd en is gestart met Metron Bouwadvies in
november 2000.

Ontstaan van de bedrijfsnaam:
Toon: ”Metron heeft voor de basis van de werkzaamheden
een heel toepasselijke betekenis, namelijk de maat nemen.
In het verlengde daarvan kwam de naamkeuze ook in het
ontwerp van het logo terug in de vorm van de naam met
daarbij 5 bolletjes (bouwsteentjes) in terracotta kleur. De
betekenis in het oude Grieks van deze bolletjes is: calculos
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Metron, de partij voor
bouwkostenadvies in de
bouwwereld
en dat is onderdeel van calculeren. Dat komt eigenlijk wel
heel mooi bij elkaar.”
Hoe is Metron in Hummelo terechtgekomen?
Toon: “De eerste 10 jaar is het bedrijf in Didam gevestigd
geweest.”
Deze locatie lag gunstig ten opzichte van de A12 en te
midden van de woonplaats van Toon en zijn eerste
personeelslid. Na een aantal jaren was Metron zodanig
gegroeid dat Toon op zoek moest naar een nieuw
onderkomen.
Toon: “In 2009 kwam het huidige pand kantoorvilla “De
Zuylenkamp” te koop in Hummelo. Dit pand is in 1856
gebouwd en was eigenlijk te groot. Het lukte mij enkele
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Sponsorinterview Metron Bouwadvies
Pas in 2013-2014, toen de crisisjaren er eigenlijk op zaten,
begonnen wij dat te merken bij Metron. Dit kwam doordat
de grotere aannemers in hun 2e, 3e reorganisatie
terechtkwamen, de grotere opdrachten kwamen toen
minder snel.
Wij zijn die jaren doorgekomen doordat wij met ons team
gecalculeerd hebben aan de verbouwingen van de grotere
stations in Nederland, zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht
en Arnhem.
Afgelopen jaren is er veel veranderd in de branche. Wij
rekenen nog steeds aan grotere projecten, maar de aanpak is
anders. Voorheen kregen wij een verhuisdoos vol met
tekeningen en er waren dan zes medewerkers drie maanden
aan het rekenen. Nu hebben wij veel minder gegevens en
één kostendeskundige zit daar dan drie weken aan te
rekenen. Daar is dan een heel andere competentie voor nodig
en daarmee is ons vak de laatste jaren zeker veranderd.”

huurders te vinden, zodat de koop van het pand gesloten
kon worden”.
Momenteel zitten Bouwburodrie (tekenbureau) en Civitron
Projectsupport (Civiele projecten) in het pand. Deze
bedrijven hebben onderlinge raakvlakken in de markt en
passen dus goed samen. Op de begane grond zijn nog
enkele mooie kantoren beschikbaar voor huur.
Crisisjaren
Toon: “De crisis begon in 2008 echt heel indringend in de
woningbouw. Omdat onze corebusiness utiliteit is en wij
veel voor grotere aannemers in Nederland werken in lang
lopende projecten, hebben wij daar lange tijd geen last van
gehad.
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Werkzaamheden
Onderscheidend t.o.v. de concurrentie:
Toon: “De complexiteit van een bouwproject is de
uitdaging voor Metron. Wij zijn onderscheidend in de markt
door de diepgang van onze calculaties en daar worden wij
ook voor gevraagd. Wij leveren een product waar de klant
vertrouwen in heeft. Wij willen nadenken over hoe een
project gemaakt kan worden en met welke materialen,
vervolgens kijken wij of het sneller en goedkoper gebouwd
kan worden. Wij kijken welke componenten erbij moeten en
welke risico’s er zijn. En dan wordt het vak pas leuk.
Medewerkers van Metron hebben veel parate bouwkennis,
dat is onze kracht. In hoogbouw (voor ons boven de 100
meter) in de grote steden raakt Metron steeds meer
gespecialiseerd.”

Vestigingen:
Naast de vestiging in Hummelo is er een tweede vestiging
in Vianen gestart om het westen van het land beter te
kunnen bedienen.
Toon: “Al vanaf onze startperiode zit driekwart van ons
werk in het westen van ons land en daarmee ook ons
netwerk. In Vianen zitten wij met Civitron, een
adviesbureau in de civiele bouw, dat ook in Hummelo
gevestigd is.”
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Sponsorinterview Metron Bouwadvies

Toon is vanuit het operationele deel volledig overgegaan op
de projecten. Hij wordt door de bedrijfsleider ontlast en zit
nu in een heel andere rol.

Werkgebied:
Het werkgebied is landelijk, waarbij 70% van de projecten
in het westen van Nederland is.
Acquisitie
Het belangrijkste in acquisitie voor Metron is de mond-opmond reclame. Projectleiders met wie Toon al jaren
samenwerkte, groeiden door naar directeur van een bedrijf.
Hiermee kwam bijna vanzelfsprekend Metron in beeld als
calculatiepartij. Een groot deel van de omzet drijft daar op.
Tot 2012 heeft Toon eigenlijk geen acquisitie hoeven
plegen, want de vraag die kwam kon Metron nooit aan. Zo
nu en dan moest de boot afgehouden worden, een luxe
positie dus.
Dat veranderde in de periode dat Metron ook de crisis
begon te voelen, de bedrijfsleider pakte een deel van de
acquisitie over van Toon. Het bedrijf is de laatste jaren weer
flink gegroeid.
Toon: “Acquisitie is inmiddels weer nodig, wij kijken
bewust over de volle breedte bij aannemers,
projectontwikkelaars, vastgoedpartijen en bij
woningbouwverenigingen.”
Stikstofcrisis en PFAS hebben niet direct invloed op de
komende projecten waarvan de aanvraag nog moet
plaatsvinden. Deze hebben een vrij grote doorlooptijd en
komen pas na anderhalf jaar in uitvoering.

mijn zoon Bart ging voetballen, kwam ik meer op het
voetbalveld en leerde Hans Huuskes kennen, de trainer van
Bart. Bart had regelmatig blessures en Hans ging zich
vanuit het trainen meer specialiseren als verzorger en hielp
hem regelmatig van zijn blessures af. Dat Hans naast zijn
beroep al zoveel deed bij sportclub en daarnaast ook nog
verzorgerwerk ging doen, vond ik knap en had daar veel
bewondering voor. Dit was voor mij een aanleiding voor
sponsoring via BASN.”
De sponsoring is dan ook gericht op het verder verbeteren
van SC Westervoort op het vlak van de jeugdverzorging en/
of de technische jeugdopleiding.
Toon heeft zelf een blauwe maandag bij de E-tjes
gevoetbald, maar ging op jonge leeftijd al gauw op
zaterdag werken en dat was niet meer te combineren met
voetbal. Verder lag zijn hart meer bij scouting en dat was
op woensdagavond met af en toe een activiteit op
zaterdag.
Door: Jan Koers

Klantenkring
Toon: “Vorig jaar hebben wij veel verschillende
opdrachtgevers gehad, net iets meer dan de helft daarvan
zijn regionale aannemers. Daarnaast hebben wij enkele
grote aannemers in Nederland en België. Tevens doen wij
ook zaken met diverse partijen op het gebied van
restauratie en herbestemming van Monumentale
gebouwen.
Relatie met sportclub
Toon: “Ik ben Westervoorter, dat is al een 1e relatie. Toen
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Kantoorvilla ‘De Zuylenkamp’
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Jaarlijkse ledenvergadering BASN en
netwerkactiviteit
Op vrijdagavond 22 november 2019 vond de jaarlijkse ledenvergadering van BASN plaats met
daarna een stamppottenbuffet gevolgd door de netwerkactiviteit, een Sportcafé met een forum met
ex-topvoetballer Andy van der Meijde en sportverslaggever Jan Medendorp.
De ledenvergadering startte om 17.30 uur en werd helaas
maar door 14 leden (incl. bestuur) bijgewoond. De
vergadering liep voorspoedig en tijdens deze vergadering
waren er enkele mutaties:
Bestuurslid Mireille de Waij is in de loop van het
verenigingsjaar tussentijds afgetreden.
De aftredende en tevens herkiesbare bestuursleden Edwin
Peters, Niek Koenders en Mirjam Koenen werden met
algemene stemmen herkozen voor een nieuwe
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bestuursperiode. Paul Koenen is in de loop van het jaar
weer in het bestuur teruggekomen en werd door de
ledenvergadering bekrachtigd als bestuurslid. De
voorzittersfunctie, die vacant was, is in de loop van het jaar
ingevuld door Maurits Pelgrim, die door het bestuur werd
voorgedragen als voorzitter van BASN. Maurits werd door
de ledenvergadering definitief benoemd als voorziter. Het
bestuur wenst hem in zijn functie als voorzitter veel succes
voor de komende bestuursperiode.
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ledenvergadering en netwerkactiviteit

Na de vergadering werd een stamppottenbuffet aan de
leden van BASN aangeboden, dat wederom uitstekend
smaakte en voortreffelijk verzorgd was door Zalencentrum
Wieleman. Voor dit buffet waren dit keer de seniorenteams
Dames 1, Heren 1 en Zaterdag 4 uitgenodigd.
Na het buffet was het tijd voor de netwerkactiviteit, een
interview door sportverslaggever Jan Medendorp met
ex-topvoetballer Andy van der Meijde, die openhartig over
zijn sport- en maatschappelijke carrière vertelde.
De activiteit was prima geregeld door Niek Koenders van
het BASN-bestuur, waarvoor dank.
Vanwege de vooraf te verwachten aantal bezoekers was
uitgeweken naar het Kulturhus “De Nieuwhof” in
Westervoort. De avond werd bijgewoond door plm. 125
personen, onder wie de genodigde seniorenteams. Vooral
de jongeren waren massaal vertegenwoordigd en wilden
graag met Andy op de foto.
Na afloop werd beide heren een bos bloemen overhandigd.
De boeketten werden verzorgd door Boeketterie ´t Hoekje
van Jan Koenen.

Nieuwe trainer Heren 1
Met ingang van het seizoen 2020 / 2021 is Wim Bleijenberg onze nieuwe hoofdtrainer.
We zijn erg blij met Wim een geschikte opvolger te hebben gevonden voor de na dit seizoen
vertrekkende trainer Harold Dengerink.
Wim is 46 jaar, getrouwd met Manon en samen, met hun 2 dochters Babet en Kiki, wonen zij in Huissen.
Als hoofdtrainer van GSV ’38 is Wim nu bezig aan zijn 3e seizoen. Daarvoor is hij o.a. 5 jaar trainer van GVA in
Doornenburg geweest.
We hebben er alle vertrouwen in, dat de lijn, die Harold heeft ingezet, succesvol gecontinueerd wordt door Wim en
we wensen hem veel succes.
Door: Technische Commissie Sc Westervoort
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van het hoofdbestuur

Net als vorig jaar genoemd,
draait het clubhuis prima.
Dit resulteerde zelfs tot de titel
beste clubhuis in de gemeente
Westervoort.

Nieuwjaarstoespraak 2020
Geachte aanwezigen, beste mensen die
Sportclub Westervoort een warm hart toedragen.
Ik wil jullie allen van harte welkom heten op de
traditionele jaarlijkse Sportclubnieuwjaarsreceptie met de even traditionele
speech van de voorzitter. Iets wat er nu eenmaal
bij hoort, je ontkomt er niet aan.
Ik ga even traditioneel als de afgelopen jaren beginnen. Ik
heb namelijk net zoals afgelopen jaren in de speech van
vorig jaar het jaartal veranderd, wat nieuwe feitjes
toegevoegd en klaar is Kees. En zeg nou zelf: is er iemand
die het merkt?
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Net zo traditioneel als vorig jaar wil ik de speech kort
houden en me beperken tot het noemen van enkele in mijn
ogen belangrijke punten en het huldigen van jubilarissen. In
ruil daarvoor vraag ik even stilte en liefst ook wat aandacht.
De volgende punten wil ik hierbij benoemen:
*Afgelopen jaar is op sportief gebied succesvol
geweest: zaterdag 2 en 3 werden kampioen, evenals
zondag 6, JO14-1 en JO17-2. En het seizoen ervoor fel
omstreden standpunt om als dames 1 geen gebruik te
maken van het promotierecht leverde alsnog iets moois op:
men werd kampioen en promoveerde alsnog!!
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* De rust in de vereniging op sportief gebied (en
dan bedoel ik het uitblijven van allerlei soorten
excessen) duurde voort tot het laatste weekend
voor de winterstop. Een jeugdwedstrijd ontspoorde
helaas, maar inmiddels worden daar door een geweldige
samenwerking van alle betrokken partijen passende
maatregelen tegen genomen. We hopen en streven ernaar
dat dit soort excessen vanuit Sportclub uitblijven en dat
respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter
centraal blijven staan.
*Respect ook voor een viertal leden die ons
afgelopen jaar helaas zijn ontvallen: in het najaar
overleden Jan van de Linde (oud-penningmeester) en Gerrit
van Assen (BASN-sponsor). Gerda Wanders, de vrouw van
Harry en jarenlang vrijwilligster in het clubhuis overleed in
mei na een ernstige ziekteperiode. Gelukkig was ze er nog
wel bij toen Harry in het voorjaar door de burgemeester
werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In juli
overleed Rolf Oostinga, oud-lid van de technische
commissie en oud-trainer van heren 1 en
van dames 1. Hij was voor het laatst op ons sportpark om
op emotionele wijze de kampioensschaal te overhandigen
aan de dameskampioenen. Er is van hen allen op passende
manier afscheid genomen.
*Het contract van Harold Dengerink wordt niet
verlengd. Hij zal worden opgevolgd door Wim
Bleijenberg, nu nog trainer van GSV’38. We zijn blij te
kunnen melden dat masseur Frans Stolk zeer waarschijnlijk
nog een jaar blijft. Technisch jeugdcoördinator is vanaf het
begin van dit seizoen Patrick de Nooijer. Omdat iedereen
tevreden is over Patrick, is zijn contract inmiddels met 2 jaar
verlengd. Voor dames 1 wordt nog gekeken naar een trainer
voor het komend seizoen.
*Er vinden sinds kort weer oriënterende
gesprekken plaats met AVW ’66 om samen te kijken
naar de toekomst van het voetbal in Westervoort.
Dit alles vooral voortvloeiend uit het feit dat de gemeente
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heeft aangegeven op termijn het aantal buitensport
accommodaties terug te willen brengen van vier naar twee.
*Net als vorig jaar genoemd, draait het clubhuis
prima. Dit resulteerde zelfs tot de titel beste
clubhuis in de gemeente Westervoort. Wel zullen we
moeten gaan kijken hoe we omgaan met de rookruimte.
Die zal gesloten moeten worden en we moeten kijken naar
een alternatief. Of is massaal stoppen met roken het
alternatief? Wel nog een oproep aan alle teams: neem je
verantwoordelijkheid en draai je bardiensten. Tot slot graag
een welverdiend applaus voor alle medewerkers van het
clubhuis die deze middag mede mogelijk maken. En alvast
een applaus voor de artiesten die hier straks voor ons zullen
gaan optreden!
* De accommodatie ligt er dankzij de inspanningen
van met name de SESN, de VUT-ploeg, de BASN en
de club van 100 zoals jaren wederom nog steeds
prachtig bij.
*Ook de kerstbingo vorige week was weer een
succes en dames: volgend jaar weer??!!
Net als de afgelopen jaren (en dat blijft ook een traditie!)
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle
vrijwilligers en mensen die op de een of andere manier iets
voor Sportclub doen of hebben gedaan van harte bedanken
voor hun inzet het afgelopen, maar hopelijk ook het
komende jaar!! Immers: dat maakt wat Sportclub nu is.
En dan nu naar de jubilarissen: Nu moet ik hier, net
zoals vorig jaar, ook weer meteen bij vertellen, dat de
administratie met betrekking tot de begindata van het
lidmaatschap niet altijd helemaal klopt. Dat betekent dus
dat er wat mensen zijn die dus echt 25 of 50 jaar, maar ook
26, 30, 34, 35 of 52 jaar lid zijn. Maar zie deze huldiging
vooral als een mooi moment om eens stil te staan bij al die
jaren lidmaatschap en verbondenheid aan deze prachtige
club en meld het als je denkt vergeten te worden…..
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Nieuwjaarstoespraak 2020

Mag ik naar voren, voor het 25-jarig lidmaatschap: Joy
Bouhuys, Johan Bouhuys, Isabel van Burik, Tanja Dahm en
Nicole Stevens-Evers. Harry Vleeming, Ans Hermsen, Rob
van Bommel en Edwin Peters zijn ook 25 jaar lid, maar
hebben zich afgemeld voor vandaag.
40-jaar: Ramses Messing, Victor Reijers, Rob van der Veen
en onze secretaris Simone Geurts- Kemper. André van de
Brink, Tino Messing, Koen de Wijs en Michel Evers hebben
zich afgemeld.
50-jaar: Jo Wigman: voor jou een speldje en een bos
bloemen. John Bouwman en Jan Jansen hebben zich
afgemeld.
60-jaar: oud-voetballer, oud-trainer, VUT-ploeglid en
bekend om zijn daverende lach: Peter Smit. Peter: voor jou
een prachtige onderscheiding en een welverdiende bos
bloemen.
Het andere 60-jarige jubileum is van Piet Bisseling. Piet kan
er helaas vanwege vakantie niet bij zijn.
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En dan tot slot een prachtig hoogtepunt in deze rij
huldigingen: we hebben twee 70-jarig lidmaatschappen,
waarbij ik moet toegeven dat één van de twee heren bij het
afmelden meteen aangaf, dat dit nooit kon kloppen. Hij was
hooguit 65 of 66 jaar lid. Hij is er niet bij maar we zorgen
voor een passend huldigingsmoment: Geert Krechting. De
andere jubilaris is nog regelmatig samen met zijn vrouw te
gast bij wedstrijden van het eerste elftal. In een ver
verleden zelf nog gevoetbald, maar na zijn carrière de club
altijd trouw gebleven. Dames en heren: een warm applaus
voor Henk Snelder! Bloemen en een onderscheiding zijn
volledig verdiend!
Proost mensen en voor jullie allemaal een heel
goed, gelukkig, gezond en sportief 2020!!
Door: John Kemper, voorzitter
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zaterdag 3

Zaterdag 3: Bron - Wikipedia
Reinold Wiedemeijer (Velden, 21 oktober 1967) is
een voormalig Nederlands voetbalscheidsrechter,
die in de Eredivisie, Eerste divisie, KNVB beker en
nu ook zaterdag reserve 3e klasse
topwedstrijden floot. Voordat Wiedemeijer
arbiter werd, was hij (prof)voetballer.
Wiedemeijer was een veelscorende aanvaller.
Sc Westervoort zorgde echter dat hij niet werd
aangespeeld en hij staat in de 3e klasse nog op
0 doelpunten.

KNVB. Hierdoor floot hij ruim een jaar geen wedstrijden in
het betaald voetbal. Hij moest daarom weer van onderaan
beginnen in de kelderklasse. En laten we eerlijk zijn. Daar
ligt ook zijn plafond.

Wiedemeijer stond op de A-lijst, de hoogste categorie voor
scheidsrechters van de KNVB. In november 2016 scheurde
Wiedemeijer zijn hamstring tijdens een conditietest van de

Sc Westervoort wenst de heer Wiedemeijer het allerbeste
als herintredend fluitist, maar deze wedstrijd moet
natuurlijk overgespeeld worden.
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Het rapport van de waarnemer is onverbiddelijk. Geen munt
mee voor de toss, geen kaart bij opzettelijk hands op de
doellijn door verdediger en ga zo maar door. Ook de
hamstring speelt nog hem nog parten, gezien zijn
actieradius van een slak met heimwee.
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Uit de historie

Jasper en Tycho, een historisch
“één-tweetje” tussen de gebroeders Kaak
Het is alweer acht jaar geleden dat deze broers
in de Ballenvanger stonden. De jongetjes zijn
inmiddels mannen geworden, hoog tijd voor een
update!
Waar beide mannen destijds speelden in de D1, voetballen
ze nu allebei in de selectie. Tycho (toen 10, nu 18 jaar)
schittert wekelijks in zondag 1 en Jasper (toen 12, nu 20
jaar) komt uit voor ons 2e elftal. Daarbij zijn de mannen
overduidelijk goed op elkaar ingespeeld en vormen ze een
rasechte twee-eenheid. De term één-tweetje lijkt hier dus
absoluut op zijn plaats.

Wat zeiden de jongetjes toen en wat zeggen de
mannen nu?
Opleiding/carrière
Daar waar Jasper het plan had om geld te gaan verdienen
met “sport of met dieren” studeert hij nu “social work” aan
de HAN. Voor zover deze reporter kan inschatten een goede
en passende keuze. Als je meer dan een dag moet
nadenken over de vraag “wie was de meest irritante speler
waarmee je hebt samen gespeeld?” dan ben je absoluut
een sociale vent.
Tycho was acht jaar geleden van plan om profvoetballer te
worden. Gelukt of niet? Tja, het is bekend dat er
wedstrijdpremies worden uitgekeerd aan ons 1e elftal maar
als je het daarmee redt dan leef je toch echt belachelijk
zuinig. Daarbij is Tycho slechts 18, zeer talentvol en werd
Peter van Vossen (33-voudig international en winnaar van
de Champions League) pas prof op zijn 21e. Het kan dus
nog! Toch lijkt de studie fysiotherapie als backup wel
verstandig. Temeer, daar Peter van Vossen tegenwoordig in
de schuldsanering zit.
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Omschrijf je zelf als voetballer
Het antwoord destijds was bij beide mannen: “klein”
(absoluut waar, maar is goed gekomen dacht ik zo) en
“technisch”. Jasper verruilt “technisch” nu voor
“loopvermogen en een goede passing”, Tycho houdt vast
aan zijn antwoord van acht jaar geleden. Tycho voegde daar
destijds de eigenschappen “slim” en “snel geïrriteerd” aan
toe. Over dit eerste laat hij zich nu, intelligent als hij is, niet
meer uit. Wat betreft irritatie sprak hij andersom destijds de
wijze woorden: “als er iemand boos op mij is dan ligt dat
niet aan mij maar is dat omdat diegene mij iets wil leren.”
Best een “slim” antwoord voor een ventje van 10.
Nieuwe vragen:
Wie is de beste speler met wie jullie hebben samen
gespeeld?
Jasper antwoordt opvallend snel: Tycho! (Toch weer dat
sociale karakter…)
Tycho twijfelt tussen Pelle Gerretzen en Gerard Smink.
“Van beide mannen leer ik erg veel, mede ook omdat ze
veel ervaring hebben op mijn positie, het middenveld.
Daarbij is Gerard echt een regisseur die de boel perfect
aanstuurt.” Net als broer Rick die destijds als trainer van de
E-tjes nog steeds veel respect geniet bij zowel Jasper als
Tycho.
Wie was de meest irritante speler met wie je hebt
samen gespeeld?
Bij Tycho komt duidelijk het fanatisme naar voren, hij
noemt klakkeloos niet 1 maar 3 namen op: “Koen, Sam en
Cas. Niet omdat deze jongens vervelend deden, ze waren
gewoon niet fanatiek genoeg”.
Jasper antwoordt na een dag bedenktijd per whatsapp
“Robbie”. Geen idee waarom maar als Jasper het zegt dan
kan het niet anders dan dat Robbie echt een zwaar irritant
kereltje was (of is?).
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Jullie zijn in het blauw witte tenue geboren. Zouden
jullie je kunnen voorstellen om voor een andere
vereniging te spelen?
Jasper: Nee, daar is de sfeer en de gezelligheid bij
Sportclub te mooi voor. Niets leukers dan samen voetballen
met maatjes als Niek en Bradley, dezelfde mannen met wie
ik ook op vakantie ga. (“sociaal antwoord”).
Tycho bevestigt de uitstekende sfeer en gezelligheid maar
voegt daaraan toe “maar ik streef wel naar het hoogst
haalbare!” (“fanatiek antwoord”).
Komt goed Tycho, periode pakken en via de nacompetitie
naar de 3e klasse volgend seizoen.
Om wie hebben jullie veel moeten lachen?
Ook hier zijn de mannen weer eensgezind: Stan Jansen! Op
het mobieltje van Tycho worden bewegende beelden van
Stan geshowd. Voor herkenning totaal overbodig. Wie kent
onze levende legende Stan alias “Koossie Albers” niet?
Ook voormalig-jeugdtrainer Sjoerd Bisselink was hilarisch.
Op de vraag “Een beetje een clown?” luidt het antwoord:
“Nee, ALTIJD een clown!”
Zijn er teams die je regelmatig gaat aanmoedigen?
Jasper: de JO10-2, broertje Job speelt in dit team. (Dat zeg
ik, sociale jongen die Jasper).
Tycho: de JO17-1. Die jongens spelen hoofdklasse, mooi
om te zien! (Dat zeg ik, fanatieke gast die Tycho).
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Conclusie:
Groot geworden maar in de basis niets veranderd. Het
mooie is dat de mannen nog steeds plezier uitstralen. Ze
denken met een glimlach terug aan hun voetbaltijd in de
jeugd en hebben het nu nog steeds erg goed naar hun zin.
Op de replica van de foto uit 2011 zien we nu, acht jaar na
dato, nog steeds dezelfde stralende koppies.
Mannen, sportclub is blij met jullie (en met Job). Los van het
feit dat jullie een lekker potje kunnen ballen wordt jullie
gezelligheid, sociale karakter maar ook jullie fanatisme
absoluut gewaardeerd.
Door: Michel
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verhaal van het kwartaal

Bezoek van Sinterklaas en
zijn Pieten aan sportpark
Naederhuyse op 27-11-2019.
Sint zat te denken,
wat hij de kindertjes uit Westervoort dit jaar
eens zou schenken.
Een boek, een korfbal of een pop,
na lang denken kwam de Sint er eindelijk op.
Het liefste had het wat met voetbal te maken,
want dit spelletje is nou eenmaal één van de belangrijkste
zaken.
De kids houden wel van een balletje schieten,
als Sint en zijn Pieten jullie ziet spelen, is dat altijd genieten.
Maar wat was er toch aan de hand?
Helaas stonden alle cadeautjes nog in Duitsland.
Gelukkig hebben de kinderen hun cadeautje nu wel binnen
en kunnen ze de mooie Sportclubtas laten zien aan hun
vrienden en vriendinnen.
Het was even spannend of de Sint niet eerder naar huis zou
gaan,
de kinderen gingen bijna op zijn tabberd staan.
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algemeen

Voetbalshirts van
sportclub naar Indonesië
met Hennie Maturan
Rita en Lynn waren er helaas niet bij,
maar wat waren ze mooi in hun pietenkledij!
Maar na een korte pauze waren de kids getemd,
zo had de Sint toch met een langer verblijf ingestemd.
Ondertussen werd er heel veel gedanst en gezongen,
samen met de Pieten hebben de kids heel wat
afgesprongen.
Pepernoten waren er in overvloed,
zelfs in maart volgend jaar smaken die vast nog goed!
Elk team mocht naar voren komen bij Sinterklaas en de
Hoofdpiet,
dan werd er een stukje verteld of zong iemand een lied.
Ook de aanwezige trainers werden nog naar voren
geroepen,
de Sint was erg blij met deze hulptroepen.
De Sint heeft later op de avond nog met de voorzitter staan
praten
en die houdt jullie dit jaar allemaal in de gaten.

Oud jeugdtrainer van sportclub Hennie
Maturan gaat jaarlijks naar Indonesië en traint
daar jeugdteams in de periode, dat hij daar is.
Hij vond het dan ook super, dat hij van
sportclub voetbalshirts voor jeugdspelers mee
kon nemen.
Hennie: “Op 22-10-2019 heb ik namens Sportclub
Westervoort tenues van Sportclub Westervoort
geschonken aan de voetballers van de
scholengemeenschap SMA3 (leeftijd 15-16-17 jaar) te
Purworejo, Midden Java(Indonesia)”.
De spelers en directie waren erg blij en dankbaar
hiervoor.
Ik wens SMA3 veel voetbalplezier met de voetbalshirts.
Hiermee krijgen deze shirts een goede bestemming en
worden weer hergebruikt.
Met vriendelijke groet: Hennie Maturan

Zo kan de Sint controleren of jullie wel lief zijn geweest,
anders komt er volgend jaar misschien geen
Sinterklaasfeest.
Maar de Sint heeft daar natuurlijk alle vertrouwen in,
helaas begint hij zo wel aan zijn afscheidszin.
Tot slot willen Sinterklaas en zijn Pieten nog wat kwijt,
doe dit seizoen goed je best en ga voorop in de strijd.
De Sint en zijn Pieten hopen jullie volgend jaar weer te zien
en dat jullie ondertussen veel wedstrijden hebben
gewonnen bovendien.
Sportieve groet, Sinterklaas en zijn Pieten
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De Stelling

Kunstgras moet permanent
vervangen worden door
natuurgras.

Door: Esther

Frank Arends

Voor iemand met mijn fysieke gestel
zou het heerlijk zijn als er enkel en
alleen op natuurgras zou worden
gespeeld. Overigens zou ik dan nog niet
het eerste elftal halen, hoor!

Bas Kemperman

Ik ben persoonlijk tegen
kunstgras. Je hebt na een
wedstrijdvoetballen of fluiten
namelijk overal last van.
Amateurclubs kunnen alleen
niet zonder. Er kan op kunstgras
namelijk het hele jaar door
gevoetbald worden,en het is
in onderhoud goedkoper.
Maar het liefst zou ik
voetbal helemaal zonder
kunstgras zien.

Ronnie Sessink

Eens, kijk maar naar ons
trainingsveld door de
robotmaaiers zijn zelfs
in decemberde velden nog
prima bespeelbaar. Een
wittebroek hoort bruin
te worden van de modder
niet rood van bloed
door schaafwonden
vaneen sliding op
kunstgras.

Vera Grob en Fleur Weiss (MO-17)

Wij zijn het hier niet mee eens. Wij vinden dat
kunstgrasvelden mogen blijven, omdat je onder
alle weersomstandigheden op kunstgras kunt
spelen. Maar er moeten ook genoeg natuurgrasvelden
zijn, omdat het beter is voor je spieren en het veel
blessures voorkomt.
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Puzzel KNVB

De overgebleven letters vormen
de naam van een oud-bonds
voorzitter van de KNVB.
Amateurs
Arbitrage
Bondscoach
Commissies
Competities
Eredivisie
Oranje
Strand
Van Praag
Veld
Voetbalbond
Voorzitter
Zaalvoetbal
Zeist

Prijspuzzel

Win een
cadeaubon
van € 10

Stuur de oplossing vóór 1 maart naar de redactie op het e-mail adres:
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende ballenvanger en
ontvangt een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze
webshop. De prijs wordt thuis bezorgd.
Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 1:
Vlaai
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Jasmijn de Wijs

Pupillen - Junioren - Senioren
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column

“Column ter gelegenheid van het
100 jarig bestaan van Fanfare OBK uit
Westervoort”
1999
De euro wordt giraal ingevoerd;
Michael Boogerd wint de Amstel Gold Race;
Feyenoord wordt landskampioen;
Lazio Roma wint de laatste editie van de Europa Cup 2;
Charlotte Nilsson wint het Eurovisie Songfestival;
The Rolling Stones treden op in Groningen;
Steffi Graf stopt met tennissen;
Big Brother gaat van start;
De allereerste aflevering van Wie is de Mol? wordt
uitgezonden;
Kermis hits zijn dat jaar: “We’re going to Ibiza!” en
“Blue (Da ba dee)”
Sportclub Westervoort speelt tegen het grote De
Graafschap en verliest met 1-5;
Fanfare Oefening Baart Kunst neemt deel aan het
Topconcours.
Het was woensdag 17 maart 1999, een paar uur voor
mijn 20ste verjaardag. De hele dag had ik al een bietje
zenuwen in de pens. Ik at in de pauze op school maar 3
saucijsjes, nam de verkeerde trein, had niet de goede
schoolboeken bij me, klamme handjes, dan weer warm,
dan weer koud, ik besloot dan ook maar om wat eerder
naar huis te gaan, “legitiem spijbelen” noemde ik dat.
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Die avond mocht ik na een lang voortraject meespelen
met het groot orkest van OBK. Eindelijk was het dan
zover. Ik had in december 1998 mijn A-Diploma gehaald.
Echter mocht ik van Tijmen pas aanschuiven na het
Topconcours, uiteraard heel begrijpelijk.
Om 18.30u reed ik met het rode Opeltje van Ronny
richting Wieleman. De achterklep bleef open, anders kon
de trombone er niet in. Voordat het zover was ging ik
eerst nog even gezellig een bakje koffie drinken aan “De
Mosterdhof” bij Wim, Gerda, Remco en Andrea. Een
goed begin is het halve werk, alles in dat huis was en is
namelijk: OBK.
Een half uurtje later liepen Wim, Remco, Andrea en ik
naar de zaal alwaar dus mijn eerste repetitie stond te
wachten. Als ik zenuwachtig ben, dan kun je dat van
kilometers afstand al zien! Ook Wim was het niet
ontgaan. Bij het binnenlopen van Wieleman hield hij de
deur voor mij open en mompelde op z’n Wims: “niet
druk maken jochie, ik ben er bij”.
Dat hielp tegen de zenuwen. Wat zeker ook geholpen
heeft was het feit dat ik in een hele fijne, goede,
gezellige trombone groep terecht was gekomen. Kris
Willemsen, Rinie Bosveld, Jan Bosveld, Frank Jansen en
Ronny Arends, laat die gasten maar schuiven.

scwestervoort.nl

webshop
bestel zelf je
sportkleding

Om 22.00u, sloeg Tijmen af. Letterlijk moeskapot, stapte
ik in de “wagen” en reed naar huis! Wat een ervaring,
wat een orkest, wat een dirigent en wat wilde ik graag
dat het alweer volgende week woensdag zou zijn.
Nu 20 jaar later ga ik nog steeds met heel erg veel
plezier naar de repetitie. Samen werken aan iets moois,
het blijft een prachtige hobby. Er wordt ook nu goed
muziek gemaakt, met een hele goede dirigent en fijne
medemuzikanten. Vorig jaar heeft dat geresulteerd in
een eerste prijs tijdens een voor ons “Top” concours!
Op 17 november 2018, voordat we het podium mochten
betreden was ik weer erg zenuwachtig en ja, dat was
van kilometers afstand alweer te zien. Echter na het
spelen van de eerste noten waren de zenuwen weg,
alsof iemand tegen mij mompelde “niet druk maken
jochie, ik ben er bij”.
Helaas is dat niet meer het geval. We missen
hem nog steeds!

scwestervoort.nl/basn/webshop
Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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BASN Leden
Advieskring voor Ondernemers B.V.
Autobedrijf Bas Bloemberg
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Bouwman Schilderwerken
Brasserie Hugo’s Westervoort
Club van 100
De Koningspleij
DenneD
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
Mierèl Schilderwerken BV
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

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
JOWI Transport
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
Mobiele Eetheid
Mulder Bouwmaterialen
MvdS Geveltechniek
Notarissen Swetselaar

Petra Koenders Voetverzorging
Pranger Bouw
Praktijk voor Fysiotherapie van der
Vliet
René Wigman Transport
S&S Woningstoffering Westervoort
Siebenheller Bouw
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

Overige sponsors

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

