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reDactie

Zoals we al vroegtijdig via de website hebben laten weten, is 
Ballenvanger nr. 3 de laatste van dit seizoen. 
Vanwege Coronamaatregelen van de overheid lag ook het voetbal geheel stil 
en zo was het voor de redactie niet meer mogelijk nummer 3 en 4 te laten 
verschijnen. Een aantal artikelen kon gelukkig nog voor de crisis gemaakt 
worden, zodat deze Ballenvanger toch rijkelijk gevuld is. 
Daar er geen competitie meer gespeeld mocht worden, hebben we voor de 
foto van de voorzijde gekozen voor een trainingsmoment van de jongste 
jeugd, die inmiddels weer mocht trainen en als enige groep ook partijtjes kon 
spelen. In deze uitgave alsnog het verslag van de wedstrijd van het G-team 
vorig najaar bij IJsselmeervogels, dat door omstandigheden niet in 
Ballenvanger 2 geplaatst kon worden. De redactie hoopt dat deze voetbal loze 
tijd snel voorbij is en de bal weer kan gaan rollen in competitieverband, 
hoewel dat voorlopig nog wel aan strenge voorwaarden zal moeten voldoen.
Op naar een mooi volgend seizoen.

inleverdatum kopij de Ballenvanger nr. 1 / 2020-2021:
1 september 2020

CoNtriBUtie Per MAANd KWArtAAL hALfJAAr JAAr iNSChriJfGeLd

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

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

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

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

Werkende leden €   5,00 € 14,90 €  29,40 €   58,20

Begunstigers/donateurs €   5,00 € 14,90 €  29,40 €   58,20

trainingsleden €   8,00 € 23,80 €  47,10 €   93,20

G-jeugdteam € 11,50 € 34,20 €  67,60 € 133,90 €  5,00

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

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

foto: Jan Koers

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

scwestervoort.nl 

ik begin voordat ik mijn column ga schrijven meestal met het 
nog even doorlezen van de laatste column. Want staan daar nog 
dingen in waar ik in het nieuwe stuk kort op terug kan komen? 

In die laatste column, geschreven tussen Kerst en oud en nieuw 2019, staat dat ik 
haast moet maken met het schrijven ervan omdat de druk van de hoofdredacteur van 
de Ballenvanger grote proporties aan gaat nemen. Dat doe je dan meteen natuurlijk 
en dat allemaal om die prachtige Ballenvanger maar op tijd te kunnen laten 
uitbrengen. 
De volgende keer dat ik contact heb met de redactie is als de vraag van hen komt of 
we de Ballenvanger van april maar niet moeten schrappen. Wat een tegenstelling en 
wat een ontwikkelingen de laatste maanden. Terwijl iedereen zich opmaakt voor 
spannende kampioensraces, een strijd om al dan niet te degraderen of gewoon lekker 
op weg is naar een gezellig competitieslot gaat in maart de stekker eruit. Volgens de 
krant is de laatste keer dat dit is gebeurd 75 jaar geleden na Dolle Dinsdag in de 
Tweede Wereldoorlog. Cynischer kan haast niet: terwijl we op het punt staan die  
75 jaar vrijheid uitgebreid te gaan vieren, slaat het coronavirus zeer hard toe. Weg 
vrijheid, weg normaal leven. Wat overblijft is een samenleving waarin letterlijk het 
overleven centraal staat. En dan zie je hoe betrekkelijk in dit geval voetbal is. 
Maar we zijn gelukkig weer op weg naar een beetje normaal. Weliswaar nog 
voorzichtig, maar er gloort hoop. Sinds een paar weken wordt er weer getraind. Op 
deze plaats wil ik een zeer groot woord van dank richten tot alle mensen die dit 
mogelijk hebben gemaakt en nog steeds mogelijk maken. Want er moet aan een 
groot aantal regels voldaan worden om überhaupt te mogen trainen. Dan zie je 
waarin Sportclub Westervoort groot is. Binnen de kortste keren is er van alles 
geregeld en draagt een groot aantal vrijwilligers hun steentje bij.
Hoe het allemaal gaat aflopen, weten we nu nog niet. We leven van de ene 
persconferentie van Mark Rutte naar zijn volgende: wat mogen we vanaf nu wel of 
wat nog steeds niet? Gaan we in september weer gewoon voetballen zonder de 
anderhalve meter in acht te hoeven nemen, mogen we het clubhuis weer in en 
kunnen we ons op gaan maken voor de kermis of zit dat er dit jaar ook niet in? Ik 
hoop dat iedereen zich realiseert waarom we dit allemaal moeten doen of juist niet 
mogen doen: Dat is gezond blijven!! Tot gauw! 

John Kemper, voorzitter



corona

sportcluB en corona
en toen was het stil....

de dijk schreef in 2008 “een man weet niet wat 
hij mist maar als ze er niet is dan weet een man 
pas wat hij mist”.  Welnu, vervang “een man” 
door “een voetballer”, “hij” door “hij of zij” en 
in plaats van “ze” neem je “sportclub” en je 
begrijpt waar we naar toe willen.

Het ene moment ga je 1, 2 of 3x per week naar sportclub 
en dan ineens BOEM, de hele boel plat. Hoe moeilijk ook, 
we proberen een aantal positieve dingen uit de corona tijd 
te halen.  Voorop gesteld dat corona een diep trieste zaak is 
en dat voetbal totaal onbelangrijk is ten opzichte van al het 
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leed dat is en wordt geleden.  Maar het is juist hierom dat 
we beseffen hoe zeer we het spelletje missen. 
Geen voetbal op TV, geen voetbal op Naederhuyse doet ons 
beseffen dat…..
• we de geur van het groene gras op veld 3 missen
• we het samen juichen missen
• we de niet te zuipen koffie uit de kantine missen
• we die van de pot gerukte teamgenoot  missen
• we zelfs die irritante scheids missen

Hou dit gevoel vast als we straks weer los mogen. Het zal 
de banden versterken!



corona

Concreet:
Digitale creativiteit: Vooral in de jeugdteams werden 
challenges gedropt met spectaculaire en soms hilarische 
filmpjes als gevolg. Dit hield niet alleen de beweging maar 
ook de humor erin. Zie ook de foto’s van de JO8 en de 
MO15.
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Koen Grob (JO14-1) mist het voetbal zo erg dat hij spontaan 
een spandoek heeft gemaakt van zijn eigen voetbalcluppie. 
Niet omdat hij hiermee zo nodig in het clubblad wil, maar wij 
vinden het te leuk om het laten liggen. 

De treffende videoboodschap van Lenn uit de JO8-2: Meer 
dan 10.000 mensen bekeken deze boodschap met talloze 
warme reacties van leden, niet leden en andere 
verenigingen als gevolg. 

De spontane actie van de JO12-1 en JO13-1: Met hulp van 
sponsoren 200 bossen bloemen kopen bij de plaatselijke 
bloemist Richard van de Bloemenhoek en deze aanbieden 
aan bewoners van zorginstelling Hamerstaete, Westerstaete 
en de Meridiaan.
Al dit soort dingen laat je blauwwitte hart een beetje 
sneller kloppen!

Door: Michel

trainen in coronatijD
de jeugd mag weer trainen, dus zijn de 
trainingen voor jeugdteams weer opgestart.
Afhankelijk van het verloop van een aantal proefsessies 
vooraf is vanaf 11 mei met een compleet schema 
begonnen. Het een en ander is gebonden aan een strak 
protocol dat is opgesteld door het NOC NSF en naar het 
voetbal is “vertaald” door de KNVB. De nodige 
voorbereidingen zijn getroffen op het sportpark. Voor 
jeugd van 12 t/m 18 jaar geldt de 1,5 meter regel. 

Trainingen worden in aangepaste vorm gegeven.
Ouders mogen niet op het sportpark aanwezig zijn 
tijdens de trainingen. De jeugd moet thuis douchen en 
naar de wc. Elke training wordt beëindigd door de 
omroeper van dienst met een luide sirene, zodat de 
volgende groep kan beginnen aan zijn training.
Fijn dat er weer gevoetbald mag worden. 

Wij wensen alle jongens en meiden veel plezier!

Door: Jan
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in memoriam

chris BuDel 
overleDen

op 20 januari 2020 is op 75-jarige leeftijd 
Chris Budel na een kortstondig ziekbed 

onverwacht overleden.

Chris was vanaf 1976 lid van Sportclub Westervoort 
en hij heeft tot zo’n tien jaar geleden in diverse 

teams gevoetbald. Hij bleef daarna nog een jaar of 
vijf op de donderdagavond trainen. Nadat dit ook 

stopte, werd hij een vaste bezoeker van het clubhuis 
op de donderdagavonden. Hij dronk zijn biertje in het 
vaste groepje aan de hangtafel achterin het clubhuis. 
Chris was een graag geziene gast met altijd goede 

zin en ook steeds in voor een geintje.

We verliezen in Chris een trouw lid. Hij is op  
27 januari gecremeerd.

We wensen zijn vrouw Maria, zijn dochter Sandra, 
zijn schoonzoon Janno en kleinzoon Maverick en 

verdere familie heel veel sterkte toe voor de 
komende tijd.

Namens het bestuur en leden van Sportclub 
Westervoort

John Kemper, voorzitter

jan peperkamp 
overleDen

op maandag 10 februari 2020 is Jan 
Peperkamp plotseling overleden. Vorig jaar 

nog werd Jan op de nieuwjaarsreceptie 
gehuldigd vanwege zijn 75 jarig 

lidmaatschap van Sportclub Westervoort.  

Hij heeft jaren, voornamelijk als linksbuiten, in het 
eerste elftal gevoetbald en daarna nog een groot 

aantal jaren in het veteranenteam. Bladerend door 
het historisch archief op de website van Sportclub 

kom je hem dan ook nog op een groot aantal foto’s 
tegen. 

Jan bleef zich verbonden voelen met Sportclub en 
niet alleen door zijn lidmaatschap. Hij bezocht nog 
zeer regelmatig samen met Piet van Workum de 

thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Jan was iemand, die zichzelf eens in een interview in 
de Ballenvanger omschreef als een rustig iemand, die 

soms eigenwijs is, maar wel ergens voor staat. En 
Sportclub zelf noemde hij een warme en gezellige 
club. En in die omschrijving paste Jan precies: een 

hartelijke, betrokken en zeer vriendelijke man. 
Jan: we gaan je missen!

We wensen zijn vrouw Miep, zijn kinderen, hun 
partners en (achter-)kleinkinderen heel veel sterkte 

toe voor de komende tijd!!

Namens het bestuur en leden Sportclub Westervoort,
John Kemper, voorzitter



algemeen
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afscheiD joris Boss
op vrijdag 31 januari heeft de redactie van de 
Ballenvanger op gepaste wijze afscheid genomen 
van Joris, die eind vorig seizoen gestopt is met 
zijn bijdragen voor de Ballenvanger.

Er werd afgesproken in eetcafé Rubens op het Jansplein te 
Arnhem. Bij deze gelegenheid was het merendeel van de 
redactieraad en uiteraard Joris met partner aanwezig. 
Onder genot van een gezellig diner werd nog nagepraat 
over de periode, die Joris heeft doorgebracht in de 
redactieraad, waarvoor hij sinds januari 2010 zijn bijdragen 
heeft verzorgd. Tevens heeft hij in die periode voor heel veel 
nieuwe ideeën in de Ballenvanger gezorgd.
Nadat de inwendige mens voorzien was, richtte de 
voorzitter kort het woord tot Joris en overhandigde hem en 
zijn partner een dinercheque namens sportclub en een 
mooie bos bloemen.

Door: Jan
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langs De zijlijn wim BleijenBerg

trainers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. deze editie van ons 
clubblad laten wij de nieuwe hoofdtrainer van heren 1 van volgend 
seizoen vertellen over wat hij precies gaat doen. Namens Sportclub 
Westervoort willen we jou van harte welkom heten op onze mooie 
club en wensen we je heel veel succes toe het aankomende seizoen. 
Aan het woord Wim Bleijenberg.
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langs De zijlijn wim BleijenBerg
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Naam: Wim Bleijenberg 
Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Huissen 
Partner: Ja, ik ben 20 jaar samen en 3 jaar getrouwd met 
Manon
Kinderen: Ja, twee dochters, Babet van 18 en Kiki van 14. 
Babet volleybalt en Kiki voetbalt bij RKHVV onder 15.  

Werk:
Ja, bij VBI. Dat zit aan de overkant van de pont, aan de kant 
van Huissen. Ik werk op de afdeling salarisadministratie.

Wat zijn je hobby’s? 
Veel sporten, ik doe aan crossgym. Verder vind ik het leuk 
om te kijken bij de sporten van mijn dochters en om leuke 
dingen te doen met mijn gezin. 

omschrijf jezelf in vijf woorden:
Potverdikkeme hé. Sportief, sociaal, ambitieus, perfectionist 
en een control freak. 

hoe zou jouw huidige elftal jou omschrijven? 
Ik train nu Heren 1 van GSV’38, ik denk en hoop dat ze mij 
omschrijven als een betrokken, sociale en prettige 
persoonlijkheid. Dit is mijn derde jaar hier, ik heb ook vijf 
jaar bij GVA gezeten maar ben daar weggegaan omdat ik 
bang was dat het te ‘eigen’ werd. Ik ging veel kaarten met 
de jongens bijvoorbeeld en heb nu nog steeds dagelijks 
contact. Ik vind het belangrijk dat je goed door een deur 
kan met de jongens, met de meesten heb ik een goede 
band.

Waarom heb je aankomend seizoen voor  
Sc Westervoort gekozen?  
Het is een hele leuke en ambitieuze vereniging. De ervaring 
die ik hier in de bestuurskamer had sprak mij aan. Ik heb 
toen met één van de Grobjes gesproken en dat gaf een 
goed gevoel. Alles is goed geregeld hier, het is een gezonde 
club. Na het eerste gesprek in november was ik al 
enthousiast, ik heb in totaal drie leuke en duidelijke 
gesprekken gehad.

Wat is je eerste indruk van het team?
Ik ken ze als tegenstander dit seizoen, Sportclub speelde 
toen goed voetbal. Ze hebben zich goed versterkt, er 
staat een brede selectie. Er zijn genoeg mogelijkheden en 
uitdaging zat. 

Wat is je ambitie voor volgend seizoen?
Afhankelijk van hoe dit seizoen eindigt. Als we in deze 
klasse blijven dan is promotie de doelstelling. Mocht 
Sportclub dit seizoen al promoveren dan is het doel om 
een stabiele derdeklasser te worden.

hoe lang zit je al in het trainersvak? 
Al 15 jaar. Ik ben begonnen bij ESA, eerst bij de jeugd en 
toen als assistent bij het eerste. Dit heb ik twee seizoenen 
gedaan. Vervolgens heb ik twee jaar bij Jonge Kracht 
gezeten, anderhalf jaar als assistent en een half jaar als 
hoofdtrainer in de eerste klasse. Dit was wel wat, als 
‘Blauwe’ uit Huissen aan de slag bij de ‘Rooien’. Daarna 
heb ik drie jaar FC Zutphen getraind en toen vijf jaar 
GVA, beide in de vierde klasse. Nu ben ik dus bezig met 
mijn derde jaar bij GSV’38, ook in de vierde klasse.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Je bent er 24 uur per dag mee bezig. Maandagavond 
begint het met het maken en voorbereiden van de 
trainingen. Op dinsdag en donderdag trainen, ik wil er 
graag op dinsdag ook als eerste zijn voor gesprekken met 
de spelers. Ook probeer ik de thuiswedstrijden van het 
tweede te bekijken, zodat ik ze aan het werk kan zien 
mochten wij ze nodig hebben bij het eerste. Dan 
natuurlijk op zondag de wedstrijd en daarna lekker 
afsluiten. 

hoe combineer je het trainersvak met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Komt altijd tussendoor, ik kan het niet uitschakelen. 

hoeveel uur steek je er in de week in? 
Zet de teller maar aan. Minimaal 15 uur gok ik. 
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langs De zijlijn wim BleijenBerg

Voetbal je zelf ook?   
Niet meer, veel spierblessures gehad dus ik ben op mijn 30e 
gestopt. Ik ben ooit begonnen bij RKHVV, vervolgens heb ik 
in de jeugd van Vitesse en de Graafschap gespeeld. Daarna 
ben ik weer teruggegaan naar RKHVV en heb ik ook nog bij 
Be Quick Zutphen gespeeld. De laatste jaren in mijn carrière 
heb ik bij ESA gevoetbald, met vrienden. Bij ESA heb ik ook 
mijn trainersdiploma behaald.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk? 
Het is een grote vereniging, waar heel veel mensen actief 
betrokken bij zijn. Ik wil me verdiepen in de club, in de 
mensen en in de cultuur. Je bent niet alleen trainer van 
Heren 1, ik wil de rest graag ook goed leren kennen. Bij 
GVA kende ik inmiddels ook veel jeugd, de dames en de 
vrijwilligers. 

Wat maakt het trainersvak zo leuk?  
Het is echt mijn passie en het is me met de paplepel 
ingegoten. Mijn opa Wim heeft bij Ajax en het Nederlands 
elftal gevoetbald, mijn vader heeft bij Vitesse gespeeld en 
was hier bij Sportclub in het seizoen ’80-’81 trainer. Als je 
zelf niet meer kan voetballen, is het trainersvak het leukste. 
Je probeert een geheel te maken van het team en de staf. 
Het is een mooie afwisseling van de 40 uur die ik op 
kantoor zit, het is fijn dat je veel tijd kan steken in je passie.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens je trainerscarrière?
Het afscheid bij GVA, ze hadden speciaal voor mij een 
afscheidswedstrijd geregeld met een gemixt team van 
jongens die ik heb getraind. Iedereen was er, familie en 
vrienden maar ook supporters. Dat was heel bijzonder.

Wat vind je minder leuk aan het vak?  
Dat je er maar 11 op kan stellen. Je moet wel eens jongens 
teleurstellen. Heel veel goede jongens moeten op de bank 
blijven en dat zijn niet altijd leuke dingen. 
Voel je je gewaardeerd voor hetgeen wat je doet?  
Ja, in de regel wel. 

op welke manier voel je je gewaardeerd?
Hoe mensen je benaderen. Een goede band met 
bestuursleden en daar proef je waardering uit. Ook vanuit 
de spelers krijg je waardering. Wat je geeft, krijg je terug. 

op welke manier zou je je (nog) meer gewaardeerd 
kunnen voelen?
Maak het niet belangrijker dan het is. 

Waarom zouden anderen mensen ook trainer 
 moeten worden? 
Er moeten er niet teveel komen, haha. Het is leuk om in een 
groepsverband je ei kwijt te kunnen en om je passie over te 
kunnen brengen op de spelers. Heb er spijt van dat ik niet 
eerder mijn diploma heb gehaald, ik ben te lang 
doorgegaan met blessures. 

hoe kan de club het volgens jou aantrekkelijker 
maken om trainer te worden? 
Geen idee. Denk dat hier alles goed geregeld is. 

Wat wil je nog meer kwijt?
Eigenlijk niet, ik heb heel veel zin in om na de 
zomervakantie te beginnen. Ik kijk er enorm naar uit, maar 
eerst lekker naar Kroatië op vakantie!

Door: Aafke en Laura



pechvogel van het kwartaal

pechvogel van het kwartaal…
lynn Bouwman van De mo15

Pfffff, je hebt pechvogels en je hebt 
pechvogels. Lynn Bouwman voetbalt in het 
meidenteam, de Mo15.  Nou ja voetbalt, Lynn 
staat al een jaar buitenspel vanwege 
blessures en haar geduld wordt nog steeds op 
de proef gesteld.

Lynn voetbalt al vanaf haar 6e bij sportclub is en is wat 
je noemt “een liefhebber”. Ze leeft en slaapt met een 
bal en is op het veld haar leeftijd (12) een paar jaar 
vooruit. Kijken naar teamgenoten vindt ze moeilijk, puur 
en alleen vanuit frustratie omdat ze zelf op het veld wil 
staan. 

het ziekenboegverhaal van Lynn:
Vorig jaar mei ging het mis. Er werd een liesbreuk in 
Rijnstate vastgesteld. Een zeldzame blessure bij meisjes 
op jonge leeftijd.

In juni 2019 krijgt zij een trap tegen haar rechter enkel 
in de voetbalkooi van school. Zware kneuzing, rust en 
veel fysiotherapie.

In september 2019 is de enkel goed en wel hersteld 
maar slaat het noodlot alweer toe op de 2e training. Een 
ongelukkige trap in het gras leidt tot een inscheuring 
van de enkelband(en). Wederom rust en fysiotherapie. 
Voordeel is wel dat de liesklachten zijn verdwenen.

In januari 2020 is de enkel hersteld maar na 4x mee 
trainen spelen de liesklachten weer op. 
De sportarts in Papendal heeft onderzoek gedaan en 
ander letsel uitgesloten.

Een operatie wordt in Radboud gepland om de liesbreuk 
te herstellen maar helaas is er door corona lange 
wachttijd. Eind april werd ze geopereerd met helaas een 
teleurstellend resultaat, geen liesbreuk zichtbaar.

Nu herstellen en ze popelt om weer samen met de 
meiden van de MO15-1 op de grasmat te kunnen 
ballen. Bij aanhoudende klachten zit er niks anders op 
om verder te ‘dokteren’ en naar een oplossing te 
zoeken.

Lynn, in corona-taal gesproken: Hou vol, het komt 
goed!!!!

En de blauwwitte snoepzak van onze voorzitter hou je 
tegoed. Hij komt hem persoonlijk overhandigen!

Door: Michel

scwestervoort.nl De Ballenvanger / 13



scwestervoort.nl 14 / De Ballenvanger

jeugDcommissie

De jeugDcommissie stelt zich voor
de jeugdcommissie! een vereniging kan niet 
zonder… in deze ballenvanger nemen we een 
kijkje in de keuken wat deze commissie allemaal 
doet.

De Jeugdcommissie (JC) heeft als belangrijkste doel dat de 
jeugd met plezier kan voetballen. Alles wat nodig is om hen 
te laten voetballen wordt geregeld door de JC. Denk aan 
materialen, indelingen (velden, trainingen, kleedkamers), 
organiseren van team- en ouderbijeenkomsten, zaalvoetbal 
organiseren, eindtoernooien stimuleren, ingrijpen bij 
conflicten of escalatie en communicatie (jeugd gerelateerd). 
Voetbaltechnische zaken (kwaliteitsbepaling, tactiek, 
opstellingen enz.) behoren uitdrukkelijk niet tot de taken 
van de JC. De commissie vergadert 1x in de maand waarbij 
de opkomst erg hoog is. Ook ondersteunt zij de Technisch 
Jeugd Coördinator bij bijvoorbeeld de werving en de 
contacten met de trainers en onderhoudt zij nauw contact 
met vrijwel alle andere commissies en het hoofdbestuur. De 
JC bestaat sinds dit seizoen voornamelijk uit nieuwe leden 
(allemaal vrijwilligers die al jaren actief zijn bij de club), 
behalve Jos die al vele jaren als coördinator van de 
onderbouw actief is, en Michel die inmiddels ook al wat 
langer bij de club hoort. Wij stellen de leden graag aan 
jullie voor….

niek koenders
Ik ben voorzitter van de JC. Naast de JC zit ik bij 

SCW ook in het bestuur van BASN. Ik ben op 
mijn 5e lid geworden van deze prachtige club 

en sindsdien nooit meer weggegaan. 
Ik zit in de JC, omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen 
aan Sportclub Westervoort.
Een grote uitdaging voor ons als jeugdcommissie is dat wij 
het streven hebben dat alle kinderen met plezier voetballen 
bij onze club en dat hier ook alles voor gefaciliteerd is.   
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we met een enthousiaste groep vrijwilligers 
alle faciliteiten kunnen blijven bieden waar 
behoefte aan is binnen de club, we met de 
selectieteams op een acceptabel niveau spelen en 
dat alle kinderen plezier hebben aan het voetballen 
bij Sportclub Westervoort!

michel van enckevort
Mijn rol in de JC is hoofd notulist. Ik mag naast 

de JC bij SCW ook graag fluiten, schrijven voor 
de ballenvanger en wat andere klusjes doen. 

Mijn band met SCW is ontstaan, doordat mijn 
kids voetballen in JO15-1 en MO15-1.
Ik zit in de JC, omdat toch iemand het moet doen. Daarbij 
hebben we een leuk clubje bij elkaar. Een grote uitdaging 
kijkend naar de jeugd is om cultuur en gedrag binnen de 
perken te houden.
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we een organisatie hebben neergezet, waar de 
hele club op kan bouwen.

joy Bouhuys
Mijn rol in de JC is coördinator middenbouw 

JO13 - JO15. Naast de JC ben ik ook speler/
coach bij het tweede elftal. Daarnaast 

ondersteun ik Thieme de Rooij bij de JO15-1. Ik 
voetbal zelf al sinds 1985 bij Sportclub Westervoort dus de 
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club is een groot onderdeel van mijn leven. Ik zit in de JC, 
omdat ik vaak hoorde dat er onvrede heerste bij de ouders 
over het technisch jeugdbeleid de afgelopen jaren. 
Daarnaast vond ik dat alleen de ontwikkeling van de 
grootste talenten aandacht kreeg. Ik ben van mening dat 
iedereen zich op elk niveau door moet kunnen ontwikkelen. 
Vanuit mijn rol als middenbouw coördinator heb ik meer 
invloed op zaken die in mijn ogen verbeterd kunnen 
worden, heb ik meer contact en kan ik sparren met de 
Technisch Jeugd Coördinator.
Als ik puur naar de middenbouw kijk, is de grootste 
uitdaging voor mij om normen en waarden nageleefd te 
krijgen. Je merkt dat in deze leeftijdsgroep hormonen 
langzaam beginnen op te spelen. Met name jongens willen 
graag stoer doen en zichzelf bewijzen, wat soms gepaard 
gaat met de nodige problemen. Sommige ouders 
verwachten dat trainers de rol van opvoeders op zich 
nemen, maar zo werkt het helaas niet. 
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we op die datum een duidelijk jeugdbeleid 
hebben waarin alle kinderen plezier beleven, maar 
zich ook op voetbaltechnisch en tactisch vlak 
kunnen ontwikkelen. dit betekent dat we 
leeftijdsgroepen samen moeten voegen en in de 
overgebleven leeftijdsgroepen meer moeten 
werken met schaduwteams.

kelsey willems
Mijn rol in de JC is algemeen lid & coördinator 

meiden/vrouwen. Naast de JC ben ik ook 
teammanager bij Vrouwen 1, lid van de 

toernooi-commissie en speelster van het 
7x7 vrouwenteam. Mijn band met SCW is goed! Ik ben er 
meerdere dagen in de week te vinden en ga er (meestal) 
met plezier heen. 
Ik zit in de JC, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan 
de ondersteuning van de jeugd, maar niet persé meer op 
het veld. Daarnaast vind ik het belangrijk en leuk om mee 
te denken over 'jeugdbeleid'. Toen er na vorig seizoen 
enkele vacatures kwamen bij de JC ben ik hier op in 
gegaan. 
Een grote, maar ook meestal leuke, uitdaging is om ervoor 

te zorgen dat de jeugd elke week weer met veel plezier kan 
voetballen met fijne trainers voor de groep. Daarbij willen/
moeten wij als JC zorgen voor duidelijke kaders met daarin 
ook oog voor naleving van de normen en waarden, die we 
als club nastreven.  
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we dan de lijn die we vanaf de start van dit 
seizoen hebben ingezet, hebben kunnen 
doortrekken met z'n allen. Maar dat doen wij 
uiteraard niet alleen, ook de begeleiding van de 
teams en andere disciplines van Sportclub 
Westervoort werken daaraan mee. 

tanja Dahm
Ik zorg voor de pupil van de week en dat er één 

van de Jeugdteams loten verkoopt bij thuis-
wedstrijden van het eerste elftal. Daarnaast 

houd ik mij bezig met de Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) voor onze vrijwilligers. Naast de JC ben ik bij 
SCW leidster (tegenwoordig teammanager geloof ik) bij de 
JO12-1. Daarnaast organiseer ik samen met Simone Nass en 
Nicole Stevens ieder jaar de X-Masbingo. Ik ben lid van de 
jubileumcommissie en speelster van het 7x7 vrouwenteam.
Mijn band met SCW is mij met de ‘paplepel’ ingegoten. 
Vroeger liep ik er al rond als mijn broers en zusje speelden 
en mijn moeder is er al jaren actief. Ik ben op mijn 12e 
gaan voetballen en heb totaal 23 jaar in Dames 1 gespeeld. 
Sinds dit seizoen speel ik bij het 7 x 7 team. Daarnaast 
voetbalt de rest van het gezin ook en ben ik daar trouwe 
supporter.
Ik zit in de JC, omdat ik ben benaderd of ik iets kon 
betekenen bij de JC. In eerste instantie paste dit niet heel 
goed qua tijd, maar de taken die ik heb overgenomen van 
Natasja Bouwman zijn prima te combineren. Daarnaast is 
het ook interessant om te horen wat er allemaal speelt 
binnen de club/ jeugd en om hier een bijdrage aan te 
leveren waar dat kan.
Ik denk en help mee daar waar nodig en mogelijk. 
Uitdagingen zijn er altijd.
ik hoop kijkend naar mijn rol met de JC op 1-1-2022 
bereikt te hebben, dat iedereen gehoor geeft aan 
het verzoek om een VoG aan te vragen. een VoG is 
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namelijk een belangrijk onderdeel van het 
preventie- en integriteitsbeleid van een 
vrijwilligersorganisatie. 

isabel van Burik
Ik zit in de JC als afgevaardigde van de 

toernooicommissie en de Jeugd Activiteiten 
Commissie (JAC). Ik ben actief in de JC sinds 

de start van dit seizoen. Naast de JC ben ik 
ook betrokken bij de JAC en de toernooicommissie. 
Daarnaast ben ik actief binnen het 7 x7 vrouwen voetbal 
nadat ik afgelopen seizoen bij vrouwen1 gestopt ben. Ik 
ben al 25 jaar actief lid. Daarbij ben ik actief binnen de 
verschillende commissies. Ik zit in de JC, omdat mij dit is 
gevraagd om zo een betere connectie te hebben tussen de 
verschillende commissies.
De grootste uitdaging kijkend naar de jeugd is, dat we 
iedereen betrokken houden bij de club en dat er een  
nieuwe generatie vrijwilligers opstaat in de toekomst.
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we een paar mooie toernooien voor de jeugd 
neergezet hebben en dat we weer gezellige 
pupillenweekenden kunnen organiseren.

jos van hoof
Mijn rol in de JC is coördinator onderbouw JO8 

- JO12. Ik ben sinds 2002 actief in de JC. 
Naast de JC ben ik bij SCW ook actief bij de 

reserve zaterdagcommissie. Mijn band met 
SCW is ontstaan doordat mijn zoon er gevoetbald heeft. 
De reden dat ik in de JC zit is om mijn bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van onze jeugd op technisch en 
sociaal/emotioneel vlak. Mijn grootste uitdaging is om de 
normen en waarden te bewaken en hopelijk door onze 
jeugdopleiding de jeugd naar een hoger niveau te 
brengen, jeugdspelers door laten stromen naar het eerste 
elftal en iedere jeugdspeler een plezierige 
sportvereniging te bieden.
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we in de toekomst een aantal spelers zien 
spelen in ons 1e elftal en dat we iedere speler een 
plezierige omgeving kunnen bieden om te kunnen 

sporten. en, dat we een gezonde, stabiele en veilige 
vereniging blijven voor alle leden.

frans putman
Mijn rol in de JC is coördinator bovenbouw JO16 

- JO19. Ik ben actief in de JC sinds de start 
van dit seizoen. Naast de JC ben ik bij SCW 

ook supporter. 
Vanaf mijn 6e jaar ben ik  actief bij sportclub. Ik ben 
begonnen als voetballer. Ik heb alle elftallen doorlopen tot 
aan het eerste elftal toe (half seizoen). Vanaf mijn 16e heb 
ik veel jeugd- en seniorenelftallen getraind. Door 
omstandigheden ben ik in 2015 een poosje gestopt als 
actief lid, maar ben nu weer terug. Ik zit in de JC, omdat er 
zoveel behoefte is aan ondersteuning bij de vereniging  en 
ik vind dat je als lid een verantwoordelijkheid hebt om iets 
te doen, al is het maar een uurtje. Ik heb mij dus weer 
beschikbaar gesteld en dat is nu als jeugdcoördinator. De 
grote uitdaging voor de jeugd is om ze bij elkaar te houden, 
en als ze de leeftijd hebben, naadloos over kunnen stappen 
naar de senioren, dat is goed voor sportclub.  
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat we met de JC de organisatie op peil kunnen 
houden en dat er voor elk team kader en 
ondersteuning is.

annemiek vlijm
Ik ben algemeen lid JC, kerntaken organisatie en 

cultuur. Ik ben sinds 2019 actief in de JC. 
Naast de JC ben ik bij SCW ook supporter. 

Mijn band met SCW is ontstaan door mijn 2 
zonen, die al heel wat jaren bij Sportclub in de jeugd 
voetballen. Ik zit in de JC, omdat er behoefte is aan mensen 
die organiseren, bewaken en ingrijpen.
De grootste uitdaging kijkend naar de jeugd is fair en 
transparant beleid en zorgen, dat normen en waarden 
worden nageleefd. 
ik hoop met de JC op 1-1-2022 bereikt te hebben, 
dat de jeugd nog steeds met plezier aan het 
voetballen is. 

Door: esther



uit De historie - henk snelDer

het spreekt voor zich dat we als redactie heel 
graag een artikel over “good old” henk 
Snelder in de ballenvanger wilden opnemen. 
even leek corona roet in het eten te gooien 
maar niets van dat alles geldt voor mister 
Snelder. henk is wat je noemt een 
persoonlijkheid die met zijn tijd mee gaat en 
doorpakt.

“70 jaar liD!!! hoe Dan!?!” 
 ...vraag Dat maar aan De weleDele heer snelDer
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Hij beantwoordt vragen per mail, belt na een week om te 
informeren naar de status van het artikel, komt de foto’s 
persoonlijk afgeven onder voorwaarde, dat hij ze terug 
krijgt. Henk heeft samen met zijn vrouw zelf een facebook 
pagina. That’s the spirit!

erelid van onze mooie vereniging met een  cijferlijst 
waar henk oprecht trots op mag zijn:
85 jaar oud
85 jaar bewoner van Westervoort
70 jaar lid van sportclub
55 jaar getrouwd met Mini 
2 zonen, Rex en Chiel 
2 kleinkinderen, Joni en Jente
40 jaar gewerkt als onderwijzer (en adjunct directeur) bij 
Rijn IJssel college.

Laatbloeier:
Henk is pas op 15 jarige begonnen als voetballer. Hij was 
als linksback van het 3e elftal niet te passeren, stoomde 
door naar ons 1e elftal en sloot in stijl af bij de veteranen. 
Tegenwoordig vervult hij de rol van erelid en supporter. 
Regelmatig pikt Henk nog een wedstrijd van ons 
1e elftal (heren) mee. Hij geniet van de mooie 
accommodatie, de goede sfeer en de inzet van de spelers 
op het veld. 

Mooie herinneringen:
Absoluut hoogtepunt in zijn periode als 1e elftalspeler was 
de promotie naar de 4e klasse. In zijn laatste jaren als actief 
voetballer bij de veteranen was Henk “international”. 
Bernard Wienholts organiseerde wedstrijden in Duitsland 
tegen lokale veteranen. Geweldig!



Gerrit Rutjes, Dick Tiecken waren geweldige spelers om 
samen mee te ballen. Johan Willemsen was een 
geweldenaar tussen de palen en met Wim Erdhuizen 
raakte je niet uitgelachen. Nog steeds hebben Henk en 
Wim plezier samen. 

We moeten niet klagen als het water in de douche koud 
is. Toen Henk voetbalde op het “weiland” bij Wieleman 
had je een wasbakje met een klein beetje water. Word je 
hard van en is de opmaat voor een 70 jarig glansrijk 
lidmaatschap. 

en Sportclub Westervoort anno 2020? 
“Een prachtige, gezellige en goed georganiseerde 
vereniging met een mooie accommodatie en een goed 
functionerend bestuur.” Daar doen we het voor, dacht ik 
zo. 

Henk, bedankt voor je bijdrage aan ons mooie clubblad 
en al hetgeen je ons de afgelopen 70 jaar hebt gegeven. 

Door: Michel
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aDverteren in  
 De Ballenvanger

Kosten voor het adverteren met 4 plaatsingen per 

jaargang in ons clubblad, de Ballenvanger: 

• voor een 1/4 pagina:  € 100,00

• voor een 1/2 pagina:  € 175,00

• voor een 1/1 pagina: € 250,00

Afmetingen van de advertenties:

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

• 1/2 pagina advertentie:  150 x 102 mm

• 1/1pagina advertentie:  150 x 220 mm
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De Blikvanger jasper van Den oosterkamp

hoewel heel Sportclub Westervoort deze 
fantastische vrijwilliger waarschijnlijk al 

wel kent van menig keuken- en 
kantinedienst willen we graag meer weten 
over wat Jasper bezig houdt op en naast 

het voetbalveld. hij vertelt graag over wat 
hij precies doet en wat het 

vrijwilligerswerk nou zo leuk maakt.
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Naam: Jasper van den Oosterkamp
Leeftijd: Ik ben in mei 38 jaar oud geworden.
Woonplaats: Ik woon in Arnhem Rijkerswoerd. Ik ga altijd 
met de bus naar Sportclub en ben dan ruim een uur 
onderweg. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind 
het heerlijk om in de bus te zitten. 
Partner: Nee.
Kinderen: Nee.

Werk: 
Ik werk 36 uur bij Eldenstaete te Arnhem. In dit 
verzorgingstehuis zorg ik voor het ontbijt, de koffie of de 
thee. Het is een kleinschalige instelling, ik zorg voor zes 
bewoners. Dit doe ik met heel veel plezier al meer dan 
twintig jaar. 

Wat zijn je hobby’s? 
Ik luister graag naar muziek, maar ik maak ook zelf muziek 
op mijn keyboard. Daarnaast lees ik boeken over voetbal en 
heb ik een seizoenkaart van Vitesse. 
Na mijn eigen wedstrijd op zaterdag wil ik nog wel eens 
een restaurantje pakken met mijn moeder. Het liefst ga ik 
dan naar Pinoccio of naar Happy Italy. Italiaans eten is mijn 
lievelingseten. 

omschrijf jezelf in vijf woorden:
Zorgzaam, sociaal, beleefd, respectvol en sportief. 

Voetbal je zelf ook?
Ja, bij het G-team. Dit doe ik al ruim 10 jaar. Ooit heb ik bij 
Quick 1888 gevoetbald in Nijmegen, toen woonde ik nog in 
Huissen. We moesten toen tegen Sportclub Westervoort 
voetballen. Omdat mijn moeder en ik gingen verhuizen naar 
Arnhem heb ik besloten om hier te komen spelen, 
voornamelijk vanwege de afstand. 

Wat voor positie speel je?
Rechtsback. Maar als mijn teamgenoten blessures hebben, 
neem ik hun positie over. Die afwisseling vind ik leuk, als de 
trainer het ook goed vindt. Maar rechtsback blijft een leuke 
positie.

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Kantine- en keukendienst. Zondag draai ik kantinedienst of 
keukendienst als Vitesse niet speelt. Gelukkig is dit goed te 
plannen. Sommige weekenden spelen Heren 1 en Vitesse 
beide thuis, dan moet ik helaas wel een keuze maken. 

hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?  
Ongeveer 10 jaar als vrijwilliger. Ik ben destijds ingewerkt 
door Harry Wanders. Dat was geweldig! 

hoe zouden medevrijwilligers jou omschrijven?
Ik denk sociaal naar andere mensen toe, maar ook heel 
aardig en beleefd.
Daarnaast geven de medevrijwilligers mij een hoop 
vertrouwen, anders kan je het werk niet aan.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Naast mijn eigen baan wilde ik ook iets voor Sportclub 
betekenen. Toen heeft Harry Wanders mij aan de mouw 
getrokken. Hij heeft veel tijd voor mij gehad en het kantine- 
en keukenwerk goed uitgelegd. Ik had wel het voordeel dat 
ik de taken al goed kende, omdat ik het werk van bakken 
en diensten draaien al kende van mijn stage bij de 
McDonalds. 

hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden? 
Ik hou er op zondag rekening mee en plan mijn weekenden 
dan goed in. Leuke dingen doe ik dan op zaterdag. 

op welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Om de week op zondag. Vroeger draaide ik ook nog wel 
eens op zaterdag, maar dat werd te veel. 

hoeveel uur steek je er per week in? 
Mijn zondagdienst is altijd van 12.00 tot 16.00 uur. 

Volg je ook andere teams binnen Sc Westervoort?
Nadat ik op zaterdagochtend om 9.45 uur mijn eigen 
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wedstrijd heb gevoetbald blijf ik altijd nog even hangen 
met mijn team. Ik kijk dan in de middag naar Westervoort 3 
of 4, afhankelijk welk team speelt. Eigenlijk kijk ik naar alle 
teams die op zaterdagmiddag voetballen, mits het zonnetje 
schijnt.
Als ik op zondag in de keuken sta dan ga ik wel eens in de 
deuropening staan en dan hoor ik dat er een goal is 
gevallen bij het Heren 1. Zo maak ik toch nog iets mee van 
de wedstrijd. Dat vind ik leuk. 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
 vrijwilliger te werken?  
De waardering die je ervoor terugkrijgt. Het is een nette 
club. 

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Ik heb al wel eens aangegeven om een cursus tot 
scheidsrechter te volgen. Maar het tekort was destijds al 
opgelost. 

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Ik ben overal aan gewend. 

Wat zou je als eerste veranderen als je het voor het 
zeggen hebt bij Sc Westervoort?
Ik vind het goed zoals het nu is, er hoeft niks veranderd te 
worden. De kantine is heel mooi. Echt een pluspunt. 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van het 
 vrijwilligerswerk?
Ja, goh, poeh, poeh. Iets heel geks? ‘Wat een lastige 
vraag!’ zegt Jasper.
Het leukste vind ik om een bierfust te vervangen. Ik ben 
altijd blij als het bier op is, dan kan ik deze weer gaan 
vervangen! Destijds is er door de kantinecommissie een 
bieravond georganiseerd, waarbij we een soort cursus 
kregen over het tappen van biertjes etc. Dat was een 
geweldige avond. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
De sociale contacten die je met elkaar opbouwt. Ze zeggen 
vaak: ‘Jasper, leuk dat je er weer bent!’ Ik krijg dan ook 
heel veel complimentjes, dat het goed gaat en dat je te 
horen krijgt dat je goed hebt gewerkt. 

Wat vind jij minder leuk aan het vrijwilligerswerk?  
Je kan bijvoorbeeld niet zeggen: ik laat het minder leuke 
klusje voor iemand anders liggen. 

Wat is het spannendst dat je hebt meegemaakt 
 tijdens het vrijwilligerswerk? 
Ik heb nog nooit iets spannends meegemaakt. 

Wat krijg je er zelf voor terug?  
Toch wel de waardering. Ik vind het fijn om dat te horen 
van de andere vrijwilligers of de supporters. 

Ben je al wel eens vrijwilliger van het jaar 
geweest? 
Nee, nog nooit. Dat zou ik best wel eens willen worden… 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Het is leuk en ik zou zeggen: probeer het vooral. Ook 
omdat je een leuk praatje hebt achter de bar.

Wil jij tot slot nog wat kwijt?¬
Ik blijf doorgaan met het vrijwilligerswerk en het voetballen. 
Zolang de gezelligheid en de sfeer hetzelfde blijft, blijf ik 
hier. Hier ligt mijn hart. 

Door: Aafke en Laura
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column

niks voor mij.
dit artikel gaat niet over bierdrinken. hoewel dat tegenwoordig voor mij trouwens ook niks is. Niet 
1 of 2, maar meer dan een paar dan hé. Vroeger niet. ik stond met de Kermis ’s morgens als eerste 
bij hugen voor de deur en verliet ’s middags acht liter later, als laatste het pand. om er ’s avonds 

weer fris terug te keren. Zonder fysieke ongemakken én weer helder van geest. en de volgende dag 
weer van voor af aan. Getuigen? Genoeg!

Vanaf vier glazen beginnen ze nu op te spelen; mijn darmen protesteren hevig. er ontstaat een 
chemisch proces waar AkzoNobel jaloers op zou zijn….. ik kan de volgende morgen nog precies 

vertellen waar het gesprek over ging maar sta wel de rest van de avond of middag met 
samengeknepen billen en een sputterende sluitspier. elk volgend slokkie belandt in de Sloggi.

Hier is voldoende pils. De donkerharige man op de foto 
is Anton. Hij heeft een aanstekelijke lach én een 
fluwelen trap. Niet dat hij thuis dik velours op de 
treden naar boven heeft liggen; hij kan prachtig een 
bal wegschieten. Hij wordt geflankeerd door de 
Groppies. Nee, u ziet niet dubbel, het is een eeneiige 

tweeling. (AH-cassiére: ‘Wilt u de kassabon? 
Spaarzegels? ‘Groppies’ erbij? Bij elke 10 euro aan 
boodschappen, krijgt u er een. Heeft u het 
verzamelalbum al?’) Ronald ‘Mister Wise Guy’ ziet in 
de verte een vliegende krokodil. Ik denk dat hij een 
hele sterke maag heeft; of ie de dag erna nog iets kon 
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vertellen, is onbekend…. Ik dwaal af… Waar wilde ik 
wel naar toe ? 

Oh ja, het Familievoetbaltoernooi! Liever gezegd: daar 
wil ik eigenlijk helemaal niet naar toe. Voetballen voor 
de gezelligheid is niks voor mij. Een klein kind dat door 
een fanatieke vader van vier meter afstand de bal vol in 
het gezicht geschoten krijgt, zodat ie bij het slapen gaan 
geen nachtlampje meer aan hoeft, omdat het gezichtje 
nog steeds nagloeit. Leuk. Niet sportende nichten die 
met geleende tennisschoenen, geheel onschuldig en 
belangeloos, je achillespees ruïneren, omdat hun 
volumineuze been naar voren zwaaide, toen je hen net 
met de bal aan je voet voorbij bent gelopen. Ha ha ha.  
Of dat je ’s morgens begint met 12 spelers en bij 
wedstrijd 2 nog maar 5 fitte over hebt. Niks voor mij 
dus.  
De foto hierboven is van de afterparty  ervan uit 2018.

Ondanks dat er familie van mij meedoet, ga ik niet 
kijken. Het toernooi is altijd op 2e Pinksterdag. Dan ga 
ik bij Wieleman Gildebier drinken. Ja, liever dat nog….

worD sponsor
 van Deze 

mooie cluB!

Voor informatie kijk op 

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met 

contact@basnwestervoort.nl



Dames-1
BovEn: Anne MAtser, MArieke de Groot, sAnne Berentzen, evA keMper, Lisette tAp, LunA piepLenBosch, LAurA MAtser.
MiDDEn: hAn vAn inGen, keLsey WiLLeMs, MALon vAn den BerG, Gerdine BethLeheM, AnneBeth diepeveen, Lynn GeenAcker, 
AAfke keMper, fLeur vAn de kAMp, christeL vAn den Born, BiAncA GAL.
onDER: sheridA WiLLeMsen, dAphne vAn de Brink, MArco WiLLeMs, MArco Benders, Linsey derksen en JoëLLe Joosten.
verA vAn AALten ontBreekt op de foto.







voorwoorD

Nooit zal het meer worden zoals het was. de komende tijd/ jaren zullen wij ons 
blijven aanpassen naar een nieuwe situatie. het nieuwe voetbal zal ontstaan, 
BASN gaat mee in deze verandering.

De corona-tijd heeft tot gevolg gehad, dat BASN haar jaarlijkse activiteit in juni niet heeft 
kunnen laten doorgaan, het aantrekken van nieuwe sponsoren voor Sportclub Westervoort 
echter wel. 
Zo heten we de volgende sponsoren hartelijk welkom bij Sportclub:
•  ‘t Wencop Hoveniers, dat het onderhoud verricht aan de grasvelden van sportclub 

(sponsorbord)
• DenneD (sponsorbord)
• Vectori.nl (sponsorbord) Een interview met Vectori vinden jullie elders in het blad.
De komende maanden gaat BASN zich voorbereiden op een nieuw voetbalseizoen. Daar waar 
nodig zullen wij ons aanpassen en rekening houden met algemene Corona maatregelen.

Ik ga ervan uit dat wij elkaar weer bij onze activiteiten zullen begroeten. Wij wensen iedereen 
een gezonde periode toe.

Namens BASN,

Maurits Pelgrim(voorzitter) en overige bestuursleden Jan Koers(secretaris), Edwin Peters 
(penningmeester), Mirjam Koenen (kleding), Paul Koenen (sponsorzaken), Niek Koenders en 
Bennie Heijmen, 

hoi dames en heren, jongens en meisjes,
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“soms hoop je Dat je het mis heBt”
door de vroegtijdige stop van de competitie 
hebben we allemaal de teamtassen al kunnen 
inleveren.

Vol goede moed aan de slag gegaan om de tassen te 
controleren. Daar startten we inderdaad mee, maar al gauw 
zonk de moed in onze schoenen.
Vooropgesteld, een groot aantal tassen zag er keurig uit 
(waarvoor complimenten voor de teamleiding), maar helaas 
kom je ook ellende tegen.

Teamtassen, die niet compleet zijn en waarin zelfs complete 
wedstrijdtenues ontbreken. Ja, zelfs niet gewassen kleding 
kwamen we tegen. 
Dan maar gauw aan de uittenues beginnen, dat zal vast 
beter gaan, hoop je. 
Maar helaas, blijkbaar is men erg gecharmeerd van de 
zwarte shirts want daar ontbreekt een groot aantal van 
(zelfs na herhaaldelijk opnieuw tellen). Moeten dus 
opnieuw aangeschaft worden, als ze niet alsnog ingeleverd 
worden.
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kleDingcommissie

Dit betekent een grote schadepost voor de vereniging. En 
zeker in deze Coronatijd heeft de club het financieel al niet 
zo makkelijk door mislopen van diverse inkomsten.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het geld aan 
andere dingen kan worden uitgegeven, extra budgetten 
bijvoorbeeld voor activiteiten voor de diverse elftallen of 
verbeteringen/onderhoud aan onze sportaccommodatie. 
We hebben de sportkleding in bruikleen van de club, dus 
duik je kledingkast in, wellicht heb je per ongeluk wat 
vergeten in te leveren.
Laat het vervolgens weten aan de kledingcommissie 
kleding@scwestervoort.nl 
Op deze manier maken we onze penningmeesters weer 
heel blij.

Een extra bron van inkomsten voor de club vormt de 
webshop. Deze is op de internetpagina van Sportclub 
Westervoort rechts bovenin te vinden. 
Van iedere aankoop gaat een leuk bedrag naar de clubkas. 
Dus door middel van uw aankoop in onze webshop steunt 
u onze vereniging.
Wij hopen dan ook dat u dit allemaal massaal zult doen. 
Ook de wedstrijdsokken met het logo van Sportclub 
Westervoort zijn via deze webshop te bestellen.
U krijgt van de kledingcommissie bericht wanneer het 
bestelde kan worden opgehaald.

Heeft u vragen over artikelen of heeft u suggesties voor 
nieuwe items op de webshop dan kunt u met ons contacten 
via kleding@scwestervoort.nl

Zorgen voor een financieel gezonde voetbalvereniging 
begint bij jezelf.
Blijf Gezond, Blijf Sterk, tot gauw!

Door: de kledingcommissie
pupillen / junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf je 
sportkleDing
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sponsorinterview met sanicompany

hygiëne staat hoog 
in ons vaanDel
eigenaar van Sanicompany is Marc Buitink. hij 
heeft het bedrijf in 2018 overgenomen van de 
vorige eigenaar. het bedrijf is gevestigd in 
Westervoort en didam.

onze kernvoorwaarde is snelle 
levering tegen een betaalbare prijs 

het bedrijf
Marc: “Sanicompany is een verhuurbedrijf, dat zich 
specialiseert in de verhuur van mobiele badkamers, 
toiletwagens, douchewagens en koelwagens. 
Verhuur van mobiele badkamers geschiedt aan bedrijven, 
campings, evenementen en aan particulieren die hun 
badkamer gaan verbouwen of renoveren. Bij verbouw van 
een badkamer kan men tijdelijk niet douchen en wij zetten 
een unit voor de deur om dit probleem op te lossen. Ook 
hebben we vele leveringen aan grote bouwbedrijven in het 
land die renovaties uitvoeren, badkamers plaatsen of 
verzekeringswerk uitvoeren.”

historie
het ontstaan van Sanicompany: Het bedrijf is 10 jaar 
geleden opgericht door de vorige eigenaar. Die was in 
eerste instantie begonnen met een badkamer, toiletwagen 
en een koelwagen en heeft dit in 10 jaar flink uitgebreid. In 
de zomer van 2018 heeft Marc het bedrijf overgenomen en 
dat is intussen alweer uitgebreid met nieuwe wagens.

hoe in didam terechtgekomen: De vorige eigenaar zat 
al op deze locatie in Didam, een mooie nieuwe hal op een 
klein industrieterrein aan de Koningsweg. 
De naam Sanicompany bestond ook al en deze heeft Marc 
tevens overgenomen. 

hoe in deze branche terechtgekomen?
Na 8 jaar verhuurervaring opgedaan te hebben bij Boels 

verhuur, waar Marc gewerkt heeft als regio account-
manager, werd het tijd om voor zichzelf te beginnen.

Verhuur:
Marc: “Wij verhuren de volgende objecten:
➤  Badkamers: Naast enkele badkamers zijn er ook 

dubbele badkamers (met twee toiletten en twee 
douches) speciaal voor de projecten, campings en 
evenementen.

➤  douchewagens: Deze wagens (met 4 douches) 
worden o.a. verhuurd aan festivals en campings. 

➤  toiletwagens: Deze worden ingezet bij een klein 
feestje van 25 tot festiviteiten van 600 à 700 personen.

➤  Koelwagens: Deze wagens, groot en klein, worden aan 
evenementen verhuurd. 

➤   Mobiele douches, mobiele toiletten, mobiele 
invalidetoiletten en plaszuilen.”

Prioriteit op korte termijn: De prioriteit voor Marc en 
zijn vrouw is het bedrijf binnenkort te gaan 
professionaliseren. 
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gaan we bij het ophalen van de wagen na of er iets van de 
geleverde accessoires ontbreekt. Aanvullende opties (zoals 
langere afvoerslang, pomp of extra gasfles) kunnen direct 
aangeklikt worden en daarna krijgt de klant de volledige 
prijs in beeld. Snelle levering is onze kernvoorwaarde.”

Werkzaamheden 
Personeel: Marc doet het meeste werk zelf en heeft geen 
vaste personeelsleden. December, januari en februari zijn de 
rustige maanden. 
Marc: “Verder is er onderhoud nodig aan de wagens, zoals 
kleine reparatiewerkzaamheden en natuurlijk het 
schoonmaken van de wagens. Bij de badkamers en de 
douchewagens leveren wij altijd een nieuw douchegordijn 
mee.
Ook bezorgen wij de wagens op locatie en sluiten dan ook 
alles voor de klant aan.”
 
Acquisitie
Marc: “We doen wel aan acquisitie, maar niet extreem 
actief. Daar is simpelweg te weinig tijd voor. Wel hebben wij 
goede contacten met bouwbedrijven, en de organisatoren 
van grote evenementen.
Tevens is er veel mond-op-mond reclame, doordat klanten 
tevreden zijn met het product en de kwaliteit, die wij 
leveren.”
Marc: “Ik doe daarnaast veel met facebook en verspreid 
visitekaartjes en flyers. Ook blijken klanten uit het hele land, 
familie en bekenden naar Sanicompany te verwijzen, die het 
bestaan ervan nog niet kenden.”

Klantenkring
Onze klantenkring is groot. 
Marc: “Ons werkgebied is eigenlijk de gehele Benelux.”

relatie met sportclub
De relatie met sportclub is tot stand gekomen via 
schoonvader en bestuurslid Edwin Peters van businessclub 
BASN. Marc voetbalt zelf niet, maar zijn zoontje van 2 is 
bloedfanatiek met een bal en zal in de toekomst vast gaan 
voetballen.

Door: Jan

Daarbij gaat SaniCompany aan de slag met een compleet 
nieuw verhuurprogramma, waar de klant straks online 
direct een badkamer, toiletwagen of koelwagen kan 
reserveren. Voor Marc zit er een facturatieprogramma en 
voorraadbeheerprogramma aan vastgekoppeld, hetgeen 
een stuk efficiënter werkt

hoe gaat huren van een wagen in zijn werk?
Marc: “De klant vraagt telefonisch of per mail een offerte 
aan en nadat deze akkoord is leveren wij de gewenste 
wagen (badkamer, douche of toiletwagen) op locatie af.
Ook kan de klant de meeste wagens zelf afhalen in Didam.”

Website:
De kosten van de wagens worden allemaal op internet 
vermeld via een soort webshop, waar alle te huren objecten 
op staan (o.a. 5 soorten badkamers: mobiele badkamer met 
boiler, mobiele badkamer met geiser, unit met wc, unit 
zonder wc en DIXI douches). De wagens zijn helemaal 
compleet met nieuwe trekker, douchegordijn, stroomkabel, 
afvoerslang en prullenbakje. Via een aanwezige checklist 
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Gerard Smink (heren 1) en Joeri Jansen(oud-
voetballer en rustend lid) zijn oprichters en 
eigenaren van Vectori.nl. de online woonwinkel 
wordt sponsor langs het veld.

ontstaan
Op 31 mei 2020 is het precies één jaar geleden, dat Vectori 
het online levenslicht zag. 

Gerard: “Joeri had het idee, ik had al een eigen bedrijfje 
en toen dachten we: waarom niet? Zo is het balletje gaan 
rollen. We kennen elkaar door en door, dus kennen we 
elkaars zwakke en sterke kanten.
Klagen doen we niet, maar omdat Joeri fulltime als 
commerciële binnendienst man bij Dachser werkt en ik 
fulltime als taxateur bij Donatus aan de slag ben, zitten er 
veel avonduren en weekenden in ons bedrijf. Het begin was 

daarom best pittig en eigenlijk na een halfjaar merkten we 
pas substantiële groei.” 

Joeri: “De mensen moesten ons zien te vinden, dat is niet 
makkelijk in een jungle van online woonwinkels. Hoe wij 
ons nu onderscheiden komt door onze unieke 
klantenservice. We zitten erboven op en krijgen daardoor 
veel positieve reacties. Dat uit zich ook in de verkopen door 
het hele land en zelfs al in flink wat orders uit België.”

Gerard: “Wij werken samen met een aantal 
toonaangevende merken in de woonwereld zoals: Kick, 
Label51 en Veer Carpets. Er zit soms een order bij, die toch 
niet helemaal naar wens is voor de klant. Dat is voor ons en 
onze partners geen probleem. We zorgen ervoor dat het 
geld dan binnen 1 dag weer is teruggestort, nadat het 
product retour wordt gestuurd. Zo proberen wij te 

nieuwe sponsor vectori.nl



concurreren met fysieke winkels. Bij ons kun je het product 
namelijk toch niet eerst even aanraken.

Verdeling
Joeri: “ik ben de man van de website, de klantenservice en 
de contacten met de leveranciers. Gerard schrijft de teksten, 
doet de boekhouding en houdt onze social media-kanalen 
Instagram en Facebook bij. Maar eigenlijk gaat alles wel in 
goed overleg. De laatste tijd besteden we ook wat 
dingentjes uit, dat scheelt een hoop inleeswerk kan ik je 
vertellen, haha.”

toekomst
Gerard: “De voetbalmentaliteit zit in ons. We willen 
ontwikkelen en groeien, en daarbij kort blijven dekken op 
onze klantenservice. Het is leuk dat we nu bordsponsor 

worden bij ons ‘cluppie’, daarmee hopen we ook 
bewustwording te krijgen in Westervoort, namelijk dat 
Vectori.nl uit lokale ondernemers bestaat. In ons 
sponsorcontract zit geen clausule voor bordschade. Daarom 
hopen we wel dat Joep Gerretzen aankomend seizoen de 
bal binnen de lijntjes houdt.”

tot slot wensen wij een ieder op het mooie 
sportpark een goaltastisch seizoen !

Door: Joeri en Gerard

(Advertentie)

met de actiecode scwestervoort
krijg je €5,- korting op onze
website vectori.nl



man of the match en pupil van De week seizoen 2018-2019

MotM: tycho Kaak met 
BASN-voorzitter Maurits Pelgrim

MotM: Joël Nibaële met 
BASN-penningmeester  

Edwin Peters

MotM: Julian hensen

PvdW: Milan hoogland 
met trainer Harold Dengerink en 

Tycho Kaak

PvdW: Niek Legerste met 
zijn zusje, trainer Harold Dengerink 

en Joël Nibaële

PvdW: Puck Arends met 
trainer Harold Dengerink en 

Julian Hensen

Man of the Match (MotM) van het 1e elftal in de 
thuiswedstrijden van sportclub in het afgelopen 
seizoen. Niet bij alle thuiswedstrijden was er een 

Man of the Match. 

Bij die thuiswedstrijden ook een foto van de 
Pupil van de Week (PvdW) met trainer harold 

dengerink en de Man of the Match.

thuiswedstrijd tegen loil thuiswedstrijd tegen sprinkhanen

thuiswedstrijd tegen angeren
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MotM: Julian hensen met 
BASN-voorzitter Maurits Pelgrim

MotM: Gerard Smink met 
BASN-voorzitter Maurits Pelgrim

MotM: Bert van Looyengoed 
met BASN-voorzitter  

Maurits Pelgrim 

MotM: tycho Kaak met 
BASN-penningmeester  

Edwin Peters

PvdW: remo Peters met trainer 
Harold Dengerink en  

Julian Hensen

PvdW: ian Gouders met trainer 
Harold Dengerink en Man of the 

Match Gerard Smink

PvdW: thimon reijmer met 
trainer Harold Dengerink en  

Bert van Looyengoed

PvdW: Mick hermsen met 
trainer Harold Dengerink en  

Tycho Kaak

thuiswedstrijd tegen gva

thuiswedstrijd tegen ’t peeske thuiswedstrijd tegen gsv ’38

thuiswedstrijd tegen rvw

(Advertentie)
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jeugD

speeDsoccer!
daar waar het gros van de jeugdteams in de 
winter deelneemt aan de zaalcompetitie valt de 
oudere jeugd normaal gesproken buiten de boot. 
Maar dit jaar niet! dankzij de BASN! 
Zij maakten mogelijk dat de Mo15, de Mo19, de 
Jo16, Jo17 en de Jo19 konden speedsocceren in 
Zieuwent. een soort zaalvoetbal maar dan met 
boarding en daardoor een stuk sneller. de 
reacties waren zeer enthousiast. Zie hieronder 
een verslag van de Mo19 en de Jo19. Vanuit de 
gedachte: beelden zeggen meer dan woorden 
ook de nodige actiefoto’s. ook de Mo15 stuurde 
een aantal leuke actiefoto’s toe. 

mo19
De meiden hadden er zin in en we vertrokken op tijd. Daar 
aangekomen  was de zaal beschikbaar. We mochten de zaal 
al in en hadden zo ruim 2,5 uur de tijd. Best lang 2,5 uur 
met elf meiden. Maar goed, we kunnen altijd eerder 
stoppen, dachten we. Binnen een mum van tijd waren de 
meiden omgekleed, normaal gesproken is dat overigens wel 
anders! In de hal heerste een lekker sfeertje. De muziek 
stond aan en dit beviel de meiden wel. De warming up 
verliep dan ook soepel en ritmisch. Hierdoor ontstond het 
idee om de warming up voortaan altijd op muziek te gaan 
doen. We zijn benieuwd met wat voor een playlist de 
meiden op de proppen komen. Om de ze aan het voetballen 
met boarding te laten wennen hebben we een paar 

trainingsvormen gedaan en een shoot out wedstrijd. 
Vervolgens hebben we twee partijen gemaakt en zijn aan 
de wedstrijd begonnen. In het begin verliep dit ontzettend 
chaotisch. De meiden waren dol enthousiast maar vergaten 
te voetballen. Even later ging dit een stuk beter, er volgden 
wonderschone combinaties, er werd handig van de 
boarding gebruik gemaakt en er werd volop gescoord. De 
meiden genoten met volle teugen. En waar we vooraf 
dachten dat als er geen energie meer inzat, we eerder 
zouden stoppen, hebben we de 2,5 uur tot op de laatste 
seconde volgemaakt. Helemaal gesloopt maar met een 
voldaan gevoel ging de muziek weer aan en stapten ze met 
z’n allen onder de douche. Na een klein half uurtje waren 
ze klaar en onder het genot van een hapje en een drankje 
werd er volop nagepraat. De meiden kunnen, met dank aan 
de BASN, terugkijken op een bijzonder geslaagde dag...wat 
ons betreft voor herhaling vatbaar. Volgens de meiden zelf 
was het: “In een woord fantastisch!”
“Het was geweldig, maar ook pittig vermoeiend.”
“Ik vond het erg leuk om een keer in de zaal te voetballen, 
een goede onderbreking van de winterstop!” 
“Zwaar maar wel heel leuk. Het was een geslaagde 
middag!” 
“Vond het een ontzettende leuke middag.”

Door: Pascal Zweers
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Na twee uur ballen en een verfrissende douche waren de 
jongens, net als vroeger, erg content met een frietje en een 
frikadel of kroketje. 

Sportclub bedankt voor het mogelijk maken van dit alles!

Met plezier (een licht gekneusde vinger en nog gevoelige 
neus) denk ik terug aan een geslaagde middag.

Door: ronnie Vink

Basn bedankt!!!

jo19
Een hal, een veldje van 30x15, boarding en netten rondom, 
een bal en 20 enthousiaste voetballers: dat waren de 
ingrediënten van een geslaagde voetbalmiddag in 
Zieuwent.

Drie teams bestaande uit spelers van JO17-1 en JO19-1 
speelden op het groene, enigszins verouderde tapijt van het 
sportcentrum in Zieuwent. Ik schrijf tapijt omdat het de 
naam kunstgras eigenlijk niet mag hebben. Desalniettemin 
werd er telkens sportief gestreden voor de winst in de korte 
wedstrijdjes van een kwartier.

Net als in de zaal konden de meer technisch begaafde 
jongens hun hart ophalen en vlogen de Zidane's en Akka's 
je om de oren. 

Als keeper moet je in zo'n zaaltje ook je mannetje staan 
met schoten van 60km per uur op slechts een paar meter 
van het doel. Voor doorgewinterde keepers als Dani en 
Wouter geen probleem. Voor gelegenheidskeepers als 
ondergetekende best een uitdaging. Ik heb bijvoorbeeld 
geleerd dat je ook met je gezicht doelpunten kunt 
voorkomen...
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even voorstellen

reDactie van cluBBlaD De Ballenvanger
een ballenvanger is een hoog hekwerk bij een speelveld; meestal achter de doelen of langs 

een parkeerplaats, weg of watergang. Ballenvangers worden dan ook veel rondom 
openbare speelterreinen, bij scholen en sportverenigingen geplaatst. Maar veel belangrijker, 

het is ook de naam van ons fantastische clubblad. elk kwartaal valt hij weer bij jullie op de 
mat. onderstaande mensen leveren bloed, zweet en tranen om dit te bewerkstelligen en 

daarom willen we ze graag aan jullie voorstellen.
rogier de Keijzer ontbreekt op de foto.
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Allereerst, hoe komt de Ballenvanger tot stand?
Voorafgaand aan het tot stand komen van elke 
Ballenvanger wordt door de redactie 4 maal per jaargang 
vergaderd en worden de taken verdeeld (wie zorgt voor 
welk artikel). Zo worden eigen vaste columns verzorgd door 
voorzitter John Kemper, Rob Gerretzen, voorzitter Maurits 
Pelgrim van BASN en Frank Arends. Zodra alle artikelen 
binnen zijn, worden ze gecorrigeerd en naar Walter 
Bouwman gestuurd. Hij zet de Ballenvanger in elkaar en 
verricht altijd weer een knap staaltje werk. Als dit klaar is 
volgt nog een laatste correctieslag en de Ballenvanger 
wordt dan opgestuurd naar de drukker: Drukwerk Planet. 
Vervolgens worden de ballenvangers voor Westervoort door 
REKO Verspreidingen voorzien van een sticker met 
adresgegevens en daarna wordt het clubblad bij leden, 
begunstigers en anderen bezorgd. De Ballenvangers buiten 
Westervoort worden per post verstuurd.

Met trots stellen we aan u voor:

jan koers
ik ben Jan Koers, 71 jaar oud en ben de voorzitter 
van de Ballenvanger commissie. 
Ik verzorg de verslagen van vergaderingen (4 per seizoen) 
en ben eindredacteur van de Ballenvanger. Ik ben al 25 jaar 
(sinds 1994) betrokken bij de Ballenvanger. Het leuke van 
de Ballenvanger is dat we met het gehele team de inhoud 
van de Ballenvanger verzorgen, zoals die nu verschijnt. Ook 
leuk zijn de fijne reacties, die we altijd krijgen op het 
clubblad.
Minder leuke kanten kan ik niet zo snel bedenken. De 
ballenvanger blijft een uitdaging. Naast de Ballenvanger 
ben ik secretaris van businessclub BASN, lid van de 
communicatiecommissie en verzorg het programmablaadje 
voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 

walter Bouman
ik ben Walter Bouwman, 45 jaar oud en ik 

verzorg al ruim 10 jaar de opmaak voor 
de Ballenvanger. 

Dit betekent onder andere: 

- Alle verzamelde tekst- en beeldbestanden ontvang ik via 
de eindredactie. 
- D.m.v. een opmaakprogramma verwerk ik het materiaal 
volgens een stramien in de pagina’s, na de proef volgt de 
definitieve eindredactie en verstuur ik de bestanden naar de 
drukker.
Aangezien ik zelf en mijn kinderen altijd (en nog) met veel 
plezier bij Sportclub hebben gevoetbald, probeer ik op deze 
manier ook iets bij te dragen voor de vereniging. Daarnaast 
geeft een clubblad een leuke inkijk in de activiteiten en 
betrokkenheid van de leden binnen de vereniging. Naast mijn 
vrijwilligerswerk bij de Ballenvanger ben ik ook een tijdje 
trainer en leider geweest, momenteel ben ik de vaste 
grensrechter bij het team van mijn zoon Jesper bij de JO16-1.

michel van enckevort
dag lieve mensen, ik ben Michel van 
enckevort, alweer 47 jaar oud en sinds 
twee jaar ben ik actief voor de 
Ballenvanger. Ik ben verantwoordelijk voor de prachtige 
stripverhalen en “wat er over blijft”! Het leuke van het 
schrijven voor de Ballenvanger zijn de leuke reacties. 
Daarnaast is het interviewen van onze leden leuk werk om 
te doen. Minder leuk is dat het soms lastig is om de 
doelgroep in te schatten. 
Naast mijn vrijwilligerswerk bij de Ballenvanger fluit ik 
wedstrijden, ben ik lid van de jeugdcommissie en ben ik 
speler/leider van het 7 tegen 7.

anne matser
Als je je afvraagt wie die geweldige 

schrijfstijl heeft dan moet je hier even 
verder lezen. ik ben Anne, 27 jaar en ik 

schrijf sinds 2012 stukjes voor de 
Ballenvanger. Samen met Aafke en Laura worden er 
prachtige “verhalen langs de zijlijn” en “verhalen van het 
kwartaal” geschreven. We hebben een gezellige commissie 
waarmee we jaarlijks een etentje organiseren. Daarnaast is 
de belasting dermate klein dat het voor mij makkelijk te 
combineren is met mijn drukke bestaan. Naast het schrijven 
van stukjes ben ik trainster van het G-jeugd team en ben ik 
als fysiotherapeut op woensdagavond op de club te vinden.  
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laura matser
ik ben Laura Matser, 25 jaar en ik schrijf 
net als mijn zuster sinds 2012 stukjes 
voor de Ballenvanger. Samen met Aafke en 
Anne schrijf ik onder andere de prachtige literaire teksten 
voor ‘langs de zijlijn’, ‘verhaal van het kwartaal’, ‘de 
blikvanger’ en de stelling. Het leuke van het schrijven voor 
de Ballenvanger is het interviewen van de leden. Je leert 
mensen (beter) kennen en dan meestal onder het genot van 
een goudgele rakker. Wat het minder leuk maakt is het 
uitwerken van de interviews. Daar gaat soms aardig wat tijd 
in zitten. Soms zijn de leden wat schuw om op de gevoelige 
plaat vastgelegd te worden, wij maken toch helemaal geen 
close-up beelden? Naast mijn vrijwilligerswerk bij de 
Ballenvanger zit ik nog in de website commissie. 

aafke kemper
hallo allemaal, ik ben Aafke Kemper, 

inmiddels alweer 25 lentes jong. Nadat 
Amanda van Burik met pensioen ging, 

heb ik zo’n 4 jaar geleden het stokje van 
haar overgenomen als lid van de Ballenvanger. Zoals 
te lezen is in de stukjes van de gezusters Matser werken we 
samen aan verschillende vaste rubrieken. Dankzij de 
interviews vanuit de Ballenvanger leer je nieuwe mensen 
kennen, of je leert mensen juist beter kennen. De gezellige 
contacten, in combinatie met een Japanse witkuif, maken 
het zo leuk om te doen. Het mindere punt is dat je je nog 
wel eens vergist in hoeveel tijd het kost om de interviews 
en andere stukjes uit te werken. Naast lid van de 
Ballenvanger, ben ik ook lid van de clubhuiscommissie en 
speel ik zelf in Vrouwen 1. 

rogier de keijzer
ik ben rogier de Keijzer, 19 jaar en ik zit 
nu een half jaartje bij de Ballenvanger. Ik 
doe tot nu toe vooral interviews voor de Ballenvanger. Wat 
het leuk maakt is het contact met verschillende mensen 
binnen Sportclub Westervoort maar het minder leuke er aan 
zijn de deadlines (hier ben ik iets minder goed in). Verder 
geef ik training aan de JO16-1 en ben ik keeper bij het 
tweede elftal, of ik maak ergens anders speelminuten.

esther hermsen
ik ben esther hermsen (43), het ‘jongste 
lid’ van de Ballenvanger-redactie en zit 
nog in de proeftijd. Van jongs af aan kom ik 
al bij Sportclub. Vroeger als supporter van mijn broertjes, 
tegenwoordig sta ik langs de lijn om mijn kinderen aan te 
moedigen. 
Ik vind het belangrijk om als vrijwilliger bij de club een 
steentje bij te dragen en draai mijn hand er niet voor om 
teksten te schrijven. Vandaar dat ik (onder lichte druk van 
...) nu aan dit gezelschap ben toegevoegd.

cynthia Degen
ik ben Cynthia degen en 43 jaar oud. toen 

onze zoon Quincy 6 jaar was, is hij 
begonnen bij de Champions League. 

Vanaf de zijlijn heb ik hem altijd 
aangemoedigd en inmiddels is mijn takenpakket als 
vrijwilliger al behoorlijk uitgebreid. Als Die Hard 
Soccer Mum ben ik een supporter, chauffeur, vaste 
wasmoeder, BHV-er, organisator van activiteiten, staf bij ons 
volgende toernooi in Denemarken, verzorger, barkeepster, 
wandelende agenda, deelnemer in de spelersgroepsapp 
(pfff), fruitboer, fotografe en gezelligheidsmens bij het team 
van JO15-1. Michel heeft mij vorig jaar gevraagd of ik de 
foto’s wilde maken voor de Ballenvanger. Een hele eer en 
een leuke aanvulling van een hobby aan mijn takenpakket 
als vrijwilliger. Nadeel is dat het soms ook baggerweer is 
tijdens het maken van de foto’s. Ook is het nog wel eens 
zoeken naar een gaatje in mijn drukke agenda voor het 
schieten van plaatjes bij het juiste team. Tot nu toe gaat het 
best aardig. Hopelijk zijn jullie als lezer tevreden met mijn 
plaatjes. Wellicht kan ik mijn rol bij de redactie van de 
Ballenvanger in de toekomst uitbreiden, maar voor nu vind 
ik het wel even genoeg zo. Mochten jullie mij een keer 
spotten (niet moeilijk met mijn haarkleurtjes) met camera? 
Vraag dan gerust of ik even wat plaatjes wil schieten van 
jullie team. Ik doe het graag.

Door: Aafke, Laura en Anne
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het g-team van sportcluB naar 
 ijsselmeervogels

op woensdagavond 13 november 2019 heeft het G-team van sportclub een wedstrijd gespeeld 
tegen het G-team van iJsselmeervogels in Spakenburg. dit team wordt o.a gecoacht door    
ex- topvoetballer Jaan de Graaf (bekend van AZ), geheel rechts op de foto.

Het team plus kader en familie, vrienden en bekenden en 
afgevaardigden van de 3 besturen,  in totaal 40 personen 
vertrok per bus vanuit Westervoort om 17 uur.
In de bus was voor de inwendige mens gezorgd en kon een 
broodje en een drankje genuttigd worden. De stemming bij 
het G-team kwam er al snel in, toen toepasselijke muziek 
werd ingezet door de chauffeur.

Toen we omstreeks 18.30 uur arriveerden in Spakenburg, 
was er nog niemand van IJsselmeervogels aanwezig om ons 
te verwelkomen. Dat gaf enige vertraging, maar mocht de 
pret niet drukken. En dat was uiteindelijk nog voordelig 
ook, daar het vanaf 19 uur begon te regenen en vrijwel 
ophield, toen er afgetrapt werd.

Dat gebeurde om half acht op een heel veld, daar beide 
teams daar voldoende spelers voor in het veld konden 
brengen. De meegereisde sportclub-supporters konden van 
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pupillen / junioren / senioren / keepers / kader

scwestervoort.nl/Basn/weBshop

weBshop
   Bestel zelf je 
sportkleDing

een levendige wedstrijd genieten en daar het G-team van 
sportclub veel sterker dan de tegenstander was,  won het 
de wedstrijd met 1-5. 

Na de wedstrijd was er nog een samenkomst in de kantine 
van IJsselmeervogels, waar onder het genot van een hapje 
en een drankje nog een waar feest werd gevierd door alle 
aanwezigen onder aanvoering van Lars Wigman, die 
fantastisch voor de vrolijke noot zorgde.

Het gehele uitje werd uitstekend verzorgd door Edwin 
Stevens, Bennie Heijmen en Edwin Peters, die namens BASN 
zorgde voor de financiële bijdrage aan het G-team.

Moe maar voldaan, werd omstreeks 21.45 uur de terugreis 
naar Westervoort aanvaard.

Door: Jan
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De stelling van Deze Ballenvanger luiDt als volgt:
a) het is goeD Dat De trainingen weer worDen opgestart!
B) het is nog te vroeg om alweer te gaan trainen!

welk van De twee heeft jullie voorkeur?

marijke koekkoek: a
mee eens, het liefst

zo snel mogelijk weer starten, 
sporten is gezond voor je.

Bob van veen: a 
Mee eens, het is goed dat de trainingen 
langzaam aan weer opgestart worden, 

beginnend bij de jeugd. Nadat de scholen weer 
zijn gestart, moet het ook mogelijk zijn de oudere 

jeugd en senioren weer te kunnen laten trainen, mits 
ze de regels hanteren en zodoende voldoende 

afstand van elkaar houden. Ik denk ook dat er goed 
gekeken moet worden naar het aantal teams/spelers 

dat er tegelijkertijd is. Bij het opstarten van de 
samenleving is het goed dat mensen hun sport weer 

kunnen beoefenen en daardoor ook weer wat 
positiever om zich heen kunnen kijken. Dit kan 

helpen om als uiteindelijke winnaar van het veld te 
stappen!!

chiraag lodia: a 
mee eens, het is goed om even lekker 
bezig te zijn. om weer andere mensen 

te zien. gewoon aan de regels 
houden en vooral genieten.

remco hermsen: a 
Mee eens, goed dat de trainingen weer 

worden opgestart! Als iedereen de regels en de 
protocollen naleeft is dit een mooie stap. Het is 

positief voor zowel de fysieke als mentale 
gezondheid. Je ziet je teammaatjes weer en je kunt 

weer lekker met sport bezig zijn. Als je van voetballen 
houdt is er niets mooier dan om dat op het 

voetbalveld te doen. Dat zie je als trainer goed terug 
in het spelplezier bij de kinderen.

Door: esther De stelling
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puzzel cristiano ronalDo

De overgebleven letters vormen 
de maand waarin Cristiano 
Ronald jarig is.

doelpunten
duur
Juventus
Linksbuiten
Lissabon
Manchester
Portugees
Prijzen
real Madrid
rechtsbenig
records
rijk
topscorer
Voetballer
Zeven

vanwege de coronacrisis publiceren we
dit keer twee puzzels, daar Ballenvanger
nummer 4 niet meer verschijnt dit seizoen.



puzzel grasmaaier
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De overgebleven letters vormen 
de naam van een machine waar 
maaiers door kunnen worden 
aangedreven.

Bosmaaier
draad
Grasresten
Grastrimmer
Klepels
Kooimaaier
Maaiboom
Maaidorser
Machines
Messenkooi
Mulchmaaier
ondermes
robotmaaier
Sikkel

prijspuzzels
Stuur de oplossing vóór 1 september naar de redactie op het e-mail 
adres: ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaars worden gepubliceerd in de volgende ballenvanger en 
ontvangen een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze 
webshop. De prijs wordt thuis bezorgd.

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 2:
Wim Meuleman

de puzzel is dit keer gewonnen door:
Kian Valk

Pupillen - Junioren - Senioren

win een 
caDeauBon

van € 10
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column

tot volgenDe week!
het was woensdagavond 11 maart om een 
uurtje of tien in de avond. onze dirigent sloot 
de fijne repetitie af met de woorden : 
“Jongens, we zijn op de goede weg, maar we 
moeten er nog wel ff tegenaan.”

Voor de concerten van 27 en 29 maart hadden we 
immers nog maar twee woensdagen om te oefenen, dus 
inderdaad, nog even vol aan de bak, die opdracht 
kregen we van Gido mee naar huis. Na afloop zoals 
altijd nog even een afzakkertje nemen bij Wieleman in 
de kroeg. Lekker ouwehoeren over van alles en nog wat. 
Over Ajax, PSV, Feyenoord, Sportclub Westervoort, Ernst 
Mosch, OBK 100 jaar, Mnozil Brass, graszoden, 1Stroom, 
de optocht van 12 april, nogmaals over van alles. Soms 
pittige discussies, maar vooral veel humor met 
wederzijds respect. Om 22.56u betaalde ik contactloos 
mijn rekening, liep de kroeg uit met de woorden : “Tot 
volgende week!”

Het is vandaag woensdagavond 20 mei om een uurtje of 
tien in de avond. Ik ben net klaar met mijn twaalfde 
serie in twee weken op Netflix. De kinderen zijn naar 
bed en we kijken samen nog even Chateau Meiland 
terug van afgelopen maandag. Morgenvroeg samen met 

Mees en Puck rekensommen maken op Snappet en even 
chatten met de meesters en de juffen van De Brug. 
Morgenmiddag het grasmaaien, FaceTime gesprekken 
voeren met collega’s, bellen met cliënten en een ijsje 
eten bij Huis ter West. Na het eten gaan we 
waarschijnlijk een rondje dijk lopen, om vervolgens moe 
maar voldaan op de bank te ploffen om te kijken naar 
de dertiende Netflixserie op een rij. Wanneer we vlak 
voor het slapen gaan dan nog even zappen langs Beau 
en Op1 zullen we weer beseffen dat we, ondanks de 
situatie, als gezin niks te klagen hebben, het kan veel 
erger!

We zitten nu 66 dagen in de Intelligente lockdown, als 
we blijven doen wat van ons gevraagd wordt, dan 
kunnen we later in het jaar weer ouwehoeren over Ajax, 
PSV, Feyenoord, Sportclub Westervoort, Ernst Mosch, 
OBK 100 jaar, Mnozil Brass, graszoden en 1Stroom. Dan 
komt Zalencentrum Wieleman weer in beeld op mijn 
Rabobankapp en kunnen we elke woensdagavond weer 
tegen elkaar zeggen : “Tot volgende week !”



Aart Willemsen installatieservice
Aerofil Zonwering B.V.
Aris - Velperbroek
Arnhemse Wegenbouw B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade
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.
de tovenier
feestcentrale
Garage Lammers
hair by Leo

hart for her
hobbycentrum evers
hoveniersbedrijf ‘t Wencop
huis ter West
Jansen tractoren
JANfLeUr Arnhem
Joop van oort Grondwerken
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

Pennekamp fietsen
Petra Koenders Voetverzorging
Praktijk voor fysiotherapie van der 
Vliet
Pranger Bouw 
rené Wigman transport
Schoonmaakbedrijf drost en Zonen BV
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
Vectori.nl
Vitaro

overige  sponsors

AB / inbev
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

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
Metron Bouwadvies
Mierèl Schilderwerken B.V.
o´ MAGGio
Parallel Accountants & Adviseurs
Pelgrim B.V.
PeMa

Perfetto Asbestos removal B.V.
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

Basn leDen



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

seizoen 2019-2020




