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REDACTIE

De redactie hoopt dit seizoen weer de reguliere 4 nummers uit te 
brengen. Dat zal met de huidige coronamaatregelen nog een klus 
worden, want hoe langer deze duurt, hoe minder artikelen we 
kunnen maken. 
Op het moment van schrijven zitten we nog volop in de coronacrisis, helaas. 
Dat betekent geen competitievoetbal. En dat heeft zeker consequenties gehad 
voor het vullen van de Ballenvanger. Zo konden door verscherpte maatregelen 
enkele interviews geen doorgang vinden en is ook helaas de jaarlijkse foto van 
de selectie als gevolg hiervan niet doorgegaan. De middenposter is dit keer 
van het G-team en de foto op de voorzijde is van de JO13-1.

Selectiefoto
Deze foto wordt zoals gebruikelijk in elke uitgave van de Ballenvanger 
geplaatst. Als gevolg van de verscherpte huidige corona maatregelen is het 
niet mogelijk gebleken tijdig een foto te maken van de selectie voor het eerste 
elftal. In deze eerste uitgave van de Ballenvanger van dit seizoen kunnen we 
de foto dus nog niet plaatsen.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 2 / 2020-2021:
29 december 2020

CONTRIBUTIE PER KWARTAAL HALFJAAR JAAR INSCHRIJFGELD

Senioren (vanaf 19 jaar) € 63,90 € 126,50 € 250,30 €  5,00

Junioren (van 13 t/m 18 jaar) € 52,00 € 102,90 € 203,70 €  5,00

Pupillen (van 7 t/m 12 jaar) € 46,10 €   91,20 € 180,50 €  5,00

G-senioren € 38,60 €    76,50 € 151,30 €  5,00

G-trainingsleden € 23,80 €   47,10 €   93,20

Champions League (ukken) € 38,60 €  76,50 €  151,30 €  5,00

Trainingsleden € 23,80 €   47,10 €   93,20

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

Begunstigers/Donateurs € 14,90 €   29,40 €   58,20

Gewijzigde contributies per 1-7-2019.
Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.

Foto: Cynthia Degen

LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE 

Ben je verhuisd of heb je een nieuwe bankrekening? 

laat het ons dan weten. 

Je ontvangt dan bijvoorbeeld ons mooie clubblad op het 

juiste adres en er ontstaan geen problemen bij het 

innen van de contributie. 

 

CONTACT

Graag via het emailadres  

ledenadministratie@scwestervoort.nl 

 

BANK- EN GIRONUMMERS

Rabobank Arnhem / Westervoort:  

NL35RABO036.97.50.330 

ING: NL32INGB0002405432
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VOORWOORD

SCWESTERVOORT.NL 

Ik heb in het verleden, dat moet ik eerlijk toegeven, wel eens 
stiekem wat stukjes uit eerdere columns geplukt en daarna met 
wat kleine aanpassingen in de nieuwe column gezet. Want ja, je 
moet het toch elke keer ergens over hebben. Gelukkig heb ik 
een levendige fantasie en komt er telkens wel “iets” naar 
boven. 

Maar dat iets blijkt dan uit navraag bij mijn vrouw of mijn medebestuursleden weer 
niet altijd even handig of gepast te zijn. Ik wil namelijk nog wel eens wat cru zaken 
formuleren. In mijn tijd op ’t Benkske met Hans bij het Moesaete was dat niet zo’n 
probleem, maar als voorzitter moet je wat voorzichtiger zijn. 
Maar nu is dan toch het moment gekomen om zowel eerlijk toe te geven dat ik een 
stuk uit de column van juni heb gekopieerd, maar daarnaast ook voldoende reden 
voel om nu eens recht voor de raap uit de hoek te komen. In juni schreef ik: We leven 
van persconferentie van Mark Rutte naar zijn volgende persconferentie: 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? 
Op het moment van schrijven is de persconferentie er net weer geweest. Voetbal mag 
voorlopig nog, maar geen toeschouwers meer langs de kant. Hoe lang nog? Kantines 
gaan weer dicht en over de afgelaste kermis wil ik het helemaal niet hebben. Wat ik 
wel zeggen is dat we het helemaal aan onszelf te danken hebben. Wat gaan mensen 
er toch ongelooflijk laks mee om. Kijk naar de donderdagen in het clubhuis de 
afgelopen weken. Kijk naar de toeschouwers die ondanks het verzoek om anderhalve 
meter afstand te houden dicht tegen elkaar kruipen. Kijk naar de overvolle dug-outs. 
Klachten: nee, joh, ik word er toch niet ziek van. Nee, jij niet, maar een ander wel 
verdorie!
Mensen: laten we ons nu uit eigen beweging aan de noodzakelijke regels houden en 
spreek elkaar er op aan. Want het is niet alleen de verantwoordelijkheid van het 
bestuur, de clubhuiscommissie of de Corona vrijwilligers om als politieagent op te 
treden. We moeten dit echt met z’n allen doen. Wellicht gloort er dan binnenkort 
weer hoop aan de horizon. Anders vrees ik voor een lange, donkere voetbal loze 
winter….

John Kemper, voorzitter
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LANGS DE ZIJLIJN

SCWESTERVOORT.NL 6 / DE BALLENVANGER

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 vier mannen die afgelopen zomer een bijzondere vrijwilligerstaak op zich 
hebben genomen. Aan het woord Jan Prins, Arie van de Rhee, Bas Brugmans en Mehmet Sahin, die 
tijdens de corona tijd doordeweeks toezicht gehouden hebben op onze velden om zo de jeugd te 
kunnen laten voetballen.
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Namen: Jan Prins, Arie van de Rhee, Bas Brugmans, 
Mehmet Sahin (ontbreekt). 
Woonplaats: Allen in Westervoort.
Werk: Iedereen is van zijn welverdiende pensioen aan het 
genieten. 

Welk vrijwilligerswerk hebben jullie gedaan?
“Nou bijna niks”, grapt Jan. Wij zijn vooral aanwezig 
geweest voor de kinderen en hebben ze een beetje in de 
gaten gehouden. Dat was al voldoende. 

Kenden jullie elkaar al?
Nee, maar het was onderling heel leuk en we hebben 
elkaar goed leren kennen. Jan en Bas kennen elkaar wel 
van gezicht vanwege het zwemmen bij de Pals.
Toen ons vrijwilligerswerk erop zat zijn we bij Bas 
uitgenodigd voor koffie en wat lekkers. We hebben lekker 
bijgepraat, dat was een mooie afsluiting. 

Hoe zijn jullie hier bij Sportclub als corona 
 vrijwilliger terecht gekomen? 
Bas:  Via de Westervoort Post, ik kreeg het krantje binnen 
en ik zag het artikel staan op de voorpagina. Ik zei tegen 
mijn vrouw; dit ga ik doen! Vervolgens heb ik direct een 
mailtje gestuurd en zo geschiedde het. 
Arie: Ik zag inderdaad ook de advertentie in de Westervoort 
post. Ik dacht ja, zoveel heb ik nou ook weer niet te doen 
en het leek mij leuk. Toch had ik meer respons verwacht op 
de advertentie, maar zo met zijn vieren ging het goed hoor 
en was het prima.
Jan: Ook ik zag het artikel in de Westervoort Post, ik ben nu 
al drie jaar gepensioneerd en ik wil graag vrijwilligerswerk 
doen. Ik dacht nu met corona kan je mooi afstand houden 
van elkaar.  

Zijn jullie al eens eerder met Sportclub in aanraking 
gekomen?
Bas: Jazeker, mijn zoon Joost heeft hier jarenlang 
gevoetbald en inmiddels ken ik aardig wat mensen hier. 
Toen ik op een woensdag voor het eerst de “Corona-
dienst” draaide, kwam ik hier aan en toen zat de club van 
100 hier. Ze zagen mij aan komen lopen en toen zeiden ze 
gelijk “daar komt er één aan hoor, heb je de meetlat bij 
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LANGS DE ZIJLIJN

je?” Ik ben gelijk helemaal door de mangel heengegaan 
door de mannen. Dat was wel mooi hoor!
Arie: Ja, mijn kinderen hebben hier gevoetbald. Maar nu 
kom ik hier al jaren niet meer. De kinderen voetballen niet 
meer bij Sportclub. Ik ben er wel altijd als de vriend van 
Roxanne tegen Sportclub moet voetballen, hij speelt bij 
Groessen in het eerste. Of als Vr1 tegen ex-RKHVV’ers 
moest voetballen, kwam ik ook altijd. Roxanne heeft hier in 
de jeugd gespeeld en is vervolgens vertrokken naar RKHVV. 
Jan: Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat ik hier al 
eens eerder ben geweest (dochter Lan Lan heeft hier een 
lange tijd gevoetbald).

Doen jullie ook ander vrijwilligerswerk?
Arie: Ik was vrijwilliger bij Hossa. Daar heb ik twee keer bij 
geholpen, als controleur bij de ingang en de toiletten. 
Daarnaast heb ik ooit de D3 getraind, de dames heb ik ook 
nog getraind in het begin toen mijn dochter Roxanne er 
nog trainde. 
Bas: Ik heb heel lang bij de stichting jeugdevenementen 
gezeten. Wij organiseerden de kindervakantieweek. Dat 
was dan aan het eind van de vakantie, daar heb ik heel veel 

plezier aan gehad. Maar het mooiste was nog dat ik er ook 
een week vrij voor kreeg van mijn baas. Dat was toen de 
overheid, dan vulde je netjes de formulieren in en nam je 
een boekje mee. Dat legde je voor aan je chef en toen zei 
hij: ‘je hoort hier niet thuis, je bent gewoon de hele week 
vrij.’ Dat kun je je nu haast niet meer voorstellen. 
Jan: Bij Sc Westervoort weinig. Toen mijn dochter Lan Lan 
met haar 15de begon te voetballen kwam ze in de C4, ik 
heb daar toen een seizoen gevlagd. Dat was leuk om er 
elke wedstrijd bij te zijn.  Verder bij de vereniging in de 
muziekwereld, zingen is namelijk mijn hobby. Daarnaast 
heb ik in ’93 bij de ‘Vrienden van de Waaij’ gezeten. Die 
zou eigenlijk dicht gaan, hier heb ik richting de gemeente 
wat brieven voor geschreven, zodat die zonder al te veel 
gedoe open kon blijven.

Hoe hebben jullie dit gecombineerd met je andere 
dagelijkse bezigheden? 
Jan moest af en toe uit de hangmat komen. Je moet het 
gewoon inplannen en er tijd voor maken. Eigenlijk hoef je 
niks meer nu je met pensioen bent. Dat is wel makkelijk, 
want je hoeft je agenda hiervoor niet om te draaien. We 
zitten allemaal relaxed in ons vel en volgens mij komen we 
ook zo over. Mensen die vrijwilligerswerk doen staan vaak 
positief in het leven en dat helpt natuurlijk bij dit soort 
werk.
Jan: In de zomer liggen mijn hobby’s eigenlijk altijd wel stil. 
Dus je hoeft niks en nu met Corona al helemaal niet. Het is 
net een grote vakantie. 
Bas: Ik zwem twee keer in de week en af en toe dan geef ik 
wel eens aquarobicsles, al staat dat door corona natuurlijk 
op een laag pitje. Dus daar heb ik rekening mee gehouden. 
Daarnaast geniet ik van de kleinkinderen en ga lekker vaak 
kamperen met de caravan. Als het een beetje weer is en de 
vooruitzichten zijn goed, dan pakken we hem en zijn we 
weg. 

Welke dagen/momenten waren jullie als vrijwilliger 
actief? 
We zijn begin augustus begonnen met vrijwilligerswerk, tot 
dat de schoolvakantie weer voorbij was (ruim vier weken). 
We hebben de dagen bij toerbeurt ingevuld. We moesten 
met vier man vijf dagen opvullen (maandag tot en met 
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vrijdag), daarom hadden we een rooster opgesteld waarbij 
iedereen een dag in de week moest en dat rouleerden we. 
Rond een uurtje of 12 waren wij er en rond 16 uur gingen 
we weer. Gemiddeld waren er een stuk of 20/25 kinderen 
tot een jaar of 16/17. In het begin was het heel heet, toen 
kwamen er niet zoveel kinderen. We hebben het zelfs een 
week niet geopend, toen het boven de dertig graden was. 
Andere keren stonden de kinderen al om 12 uur aan de 
poort.

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? 
Ja, we bekijken de uitslagen van Heren 1 en Vrouwen 1 
(Bas alleen Heren 1).
Bas: Ik kijk altijd in de krant wat het eerste heeft gedaan. 

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Soms werd het park niet netjes achtergelaten en bleef er 
afval liggen. 
Jan: Ja, ik ben wel een keer bij de neus genomen. Er 
kwamen twee jongens en een meid aan zonder bal. Ze 
gaven aan dat hun vrienden onderweg waren met een bal. 
Ik ging ervan uit dat dat zo was, het is natuurlijk geen 
hangplek. Dus ik heb ze een beetje in de gaten gehouden. 
Uiteindelijk gingen ze weer en ik zei nog ‘ruim het netjes 
op’. Toen kwam ik daar vervolgens en er lag van alles.

Wat was het leukste wat jullie afgelopen zomer 
hebben meegemaakt?
Bas: Dat is wel een grappig verhaal. Er staan achter bij het 
sportpark allemaal bramenstruiken. Dus ik ging bramen 
plukken. Had ik uiteindelijk een hand vol met bramen en 
dan waren de jongens aan het voetballen en dan zei ik: ‘ik 
heb lekker vers fruit voor jullie’. Sommige kinderen kenden 
het helemaal niet. De ene spuugde het zo uit en de andere 
wilde nog wel meer. Dat was wel leuk!
Jan: Een ochtend rond 12 uur was ik helemaal alleen. Toen 
zat veld 2 helemaal vol met meeuwen, die daar lekker 
wormpjes aan het pikken waren. Het was zo rustig, echt 
prachtig. Zo zie je Sportclub Westervoort eens van een hele 
andere kant. Daarnaast is het ook geweldig om te zien dat 
die jongelui er toch echt van genieten.  
Arie: Zoveel heb ik niet echt meegemaakt. Maar voordat de 
kinderen er waren ging ik altijd even de vuilnisbakken langs 

om te kijken of er flesjes met dopjes waren. Deze spaar ik 
namelijk voor de blindengeleidehonden. Zo ben ik ook nog 
effectief bezig geweest voor het goede doel. 

Zouden jullie na deze ervaring nog meer bij  
Sc Westervoort willen doen? 
Ligt eraan wat, we zijn al gevraagd als gastheer bij de club 
voor de zaterdagochtenden. Maar dat komt niet lekker uit. 
Mocht het nog eens nodig zijn, dan is dit wat wij nu 
hebben gedaan zeker voor herhaling vatbaar. 

Voelen jullie je gewaardeerd voor jullie 
 vrijwilligerswerk?
Ja. Je merkte aan de jongelui dat ze het leuk vonden. Op 
die manier voel je je zeker gewaardeerd. 
Houden jullie het in deze vreemde “corona-tijd” nog een 
beetje vol?
Ja, we rollen er goed doorheen. We hebben er (nog) geen 
last van. Uiteraard houden we er wel rekening mee en je 
mist ook wel de contacten. 
Bas: Mijn kleindochter was jarig en dan wordt er wel 
rekening gehouden met het aantal man dat uitgenodigd 
wordt. Dan zit je maar met een heel klein clubje bij elkaar. 
Jan: Vanaf 1 maart zijn wij gestopt met het plannen van 
afspraken. Maar afgelopen zomer met mooi weer hadden 
we wel weer dingen ondernomen, omdat het buiten kon. 
Wij zijn gewoon heel voorzichtig. 

Wat wil je nog meer kwijt? 
Bas: Ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan.
Jan: Ik ben toch wel blij dat ik in mijn jeugd niet op 
kunstgras speelde, ik vind het helemaal niks. Daarnaast zou 
ik zo snel mogelijk het hele sportpark rookvrij maken, roken 
hoort niet bij sport!
Arie: Ik vind het kunstgras wel lekker zacht lopen.

En zo bleef het nog lang gezellig in de bestuurskamer… 
Heren, namens Sportclub Westervoort ontzettend bedankt 
voor jullie inzet afgelopen zomer. Hopelijk zien we jullie snel 
weer op sportpark Naederhuyse.

Door: Laura en Aafke
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JEUGDIGE JEUGDTRAINERS
Hoog tijd voor de introductie van een nieuw dreamteam. Mag ik u even voorstellen aan de 
splinternieuwe trainersstaf van de JO12-3: 

Wat maakt deze mannen zo uniek?
Los van het feit dat ze goede maatjes van elkaar zijn en al 
jaren in hetzelfde team spelen hebben ze dit seizoen ook 
nog eens als collectief de trainersjas aangetrokken. 
Blijkbaar hebben de mannen nog ruimte in hun agenda 
naast school, het bijbaantje, zelf voetballen en hobby’s 

zoals voetballen en vissen. Daar waar ze ook voor de 
Playstation hadden kunnen kiezen vinden ze het blijkbaar 
veel leuker om echte spelers aan te sturen. 

Als vereniging vinden we het fantastisch dat jeugdspelers 
ook jeugdtrainer zijn of worden. Zij weten immers als beste 
wat er bij de jeugd leeft, kunnen de jonkies de nieuwste 
tricks en skills leren en zijn daarbij wellicht ook de trainers 
van de toekomst. Hoe dan ook, op mijn vraag of ze mee 
wilden werken aan een artikel in het clubblad was de 
bedenktijd zo’n 1,5 seconde. Ook op een vooraf 
toegestuurd vragenlijstje werd al gereageerd voordat de 
lijst verzonden was. Het enthousiasme spat er werkelijk 
vanaf bij deze mannen. Toen we op een maandagavond 
hadden afgesproken om wat foto’s te maken tijdens de 
training kon ik al bij de ingang van het sportpark zien dat 
de mannen op het veldje achter de tribune aan het trainen 
waren. De stoom van hard zwoegende spelers was 
zichtbaar tot bovenin in de lichtmast en ook het geluid 
verraadde overduidelijk dat er op die plek zeer fanatiek 
getraind werd. 

Ryan Verhaaf  
15 jaar, de 

opstomende rechts 
back van de JO16-2

Guus Krechting  
15 jaar 

onvoorspelbare 
rechts buiten van de 

JO16-2

Ramon Strating  
15 jaar, niet te 

passeren verdediger 
van de JO16-2

David Addink  
16 jaar, de toverende 

midmid van de  
JO16-2
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JEUGDTRAINERS

SCWESTERVOORT.NL 

Het enthousiasme en fanatisme wekt vooral 
nieuwsgierigheid op naar de mannen en hun team. 
Hier volgt een korte Q&A (Question and Answer, 
vraag en antwoord…oftewel ik stelde een paar 
vragen en de mannen gaven antwoord).

Hoe is het zo gekomen dat jullie nu actief zijn als 
trainer?
Guus kwam op het idee om trainer te worden. David vond 
het een goed en leuk plan en Ryan en Ramon wilden graag 
helpen. Met zijn vieren niet alleen handiger bij het verdelen 
van de taken, het is vooral ook veel gezelliger!

Wat maakt het leuk?
Het is leuk om de kinderen iets te leren. Vooral ook als je 
ziet dat ze echt progressie maken.

Wat is minder leuk?
Het zijn jonge kinderen die soms moeite hebben met 
luisteren of met concentratie. En wat helemaal niet leuk is, 
is dat ze elkaar soms uitschelden. Dit accepteren wij 
uiteraard niet en dan grijpen we dus ook in.

Hoe krijg je het allemaal geregeld?
Het trainen en zelf spelen is makkelijk te combineren. Het 
lukt helaas niet altijd om bij de wedstrijden aanwezig te 
zijn. Dit i.v.m. werk en/of we zelf dan moeten voetballen. 
Gelukkig neemt dan één van de ouders het van ons over. 
Daar zijn we blij mee en dankbaar voor.

Wat is jullie onderlinge rolverdeling?
David is de ‘hoofdtrainer’. Hij neemt vaak het voortouw. 
David en Ramon verzorgen de training op maandagavond 
en Ryan en Guus geven training op de woensdagavond.

Wie is er streng en wie zorgt voor de sfeer?
Guus is het gekst maar ook het fanatiekst. Hij probeert het 
aan de ene kant iedereen naar de zin te maken maar durft 

de kinderen ook aan te spreken als dat nodig is. Ryan 
verzorgt vooral een stukje conditie- en krachttraining. Niet 
leuk maar wel nodig. Streng zijn is soms dan ook 
noodzakelijk.
Ook Ramon en David zijn van de gezelligheid en de goede 
sfeer. Toch moet er op de maandag wel degelijk serieus 
getraind worden. David heeft de regie en deelt vooral de 
opdrachten uit. Het is vooral Ramon die zorgt voor de 
goede sfeer. Hij helpt perfect mee en probeert vooral ook 
iedereen tevreden te houden. 

Vertel eens iets over jullie team
We hebben een topteam. Ons team bestaat uit 9 jongens 
en een meisje en dat gaat onderling prima. Er zijn een paar 
spelers die nog het één en ander kunnen leren maar er zijn 
er ook een paar die al verdraaid goed kunnen voetballen. 
Voor de rest is de stemming vaak goed en is het een heel 
gezellig team.

Hebben jullie als trainers ook een bepaald doel?
Ja, twee doelen zelfs. In ééntje moeten we scoren en van de 
ander mag het netje niet bewegen. Nee, serieus…we willen 
ze graag beter maken door ze wat te leren en natuurlijk is 
het ook leuk om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen.

That’s the spirit mannen! Respect voor jullie 
enthousiasme en jullie inzet. Hou dat vast!

Door: Michel

BAL001_2021_def_CC15.indd   11 11-11-20   17:21



SCWESTERVOORT.NL 12 / DE BALLENVANGER

COLUMN

BRILSTAND, STOFZUIGER, ZIEKENHUISBAL
Ik hou van taal, Taal is zeg maar echt mijn ding. Goeie zinnen, fraaie woorden, mooie klanken; 

smullen. Ook ben ik een voetbalfan. Technische hoogstandjes, tactische vondsten en strijd. Maar hoe 
staat het eigenlijk met het voetbalvocabulaire? Een (voor)beschouwing.

Er is niet één voetbaltaal. Algemeen Beschaafde 
PenaltyPraat bestaat niet. Er zijn, zoals bij elke taal, 
uitsluitend verschillende dialecten. Hier ziet u een 
actiefoto van zo’n dialectspreker, nl. de 
voetbalbestuurder. Op de foto staat overigens ook een 
deejay en laat ik nu toevallig ook een muziekliefhebber 
zijn. Maar het Nederlandse Voetballied behandel ik een 
andere keer. Misschien. 

De voetbalbestuurder zegt normaliter dingen als:  ‘De 
afgelopen vier jaar zijn de contributies redelijk 
ongemoeid gelaten.’ Dan weet je dat er vanaf nu 

maandelijks 5 euro bijkomt. Of: ‘Weliswaar laten de 
prestaties de laatste weken te wensen over, maar wij 
blijven vierkant achter onze trainer staan.’ M.a.w. hij 
haalt de Kerst niet. Of, zoals hierboven, het 
onschuldige: ‘Geachte aanwezigen, beste mensen die 
Sportclub Westervoort een warm hart toedragen. Ik wil 
jullie allen van harte welkom heten.... etc.’
De supporter daarentegen roept doorgaans hele 
andere dingen. Vaak kort. ‘Booee’ was lang populair en 
‘Blinde’. ‘Hoerenjong’ ook, maar dat is toch alweer drie 
lettergrepen. Ik stond lang geleden naast een 
supporter die ook shirtsponsor was. Tijdens die 
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wedstrijd riep hij telkens: ‘Allemoal, nor veure!’ of  
‘Allemoal, nor achtere!’, afhankelijk van waar de bal 
zich op dat moment op het veld bevond. Deze tactiek 
zou zelfs voor Louis van Gaal revolutionair zijn maar 
het was dan ook bij onze zustervereniging.

De trainer gebruikt vaak kwart zinnen. Onnavolgbare 
wartaal wordt doorspekt met flarden ‘een goed 
resultaat neerzetten’, ‘met de punt naar achteren’ of 
‘de lange bal hanteren.’ ‘Meer in het duel komen’ en 
‘zuivere strafschop’ blijkt na onderzoek het meest 
gebezigd.
De speler zegt nauwelijks iets; zij die mediatraining 
hebben gehad al helemaal niet. En dat is maar goed 
ook. Ooit hoorde ik een spelertje het over ‘geitenkaas’ 
hebben, terwijl hij verdediging van de tegenstander 
bedoelde. En ‘Italianen kennen niet van je winnen 
maar je ken wel van ze verliezen.’ Tsjah...
De commentator zorgt echter wel voor verrijking. Wie 
kent niet de klassiekers ‘Zijn we er toch weer 
ingetuind.’ en  ‘Dit is een goed stel, hoor!’ Hugo 
Walker ( ‘Komt dat schot!’ ), Frank Snoeks ( ‘Bij een 
normale keeper had ie in het doel gegaan, maar ja er 
staat een lange keeper.’ ), Jack van Gelder ( ‘Is dat 
lekker? Ja, dat is lekker.’), allemaal 
voetbaltaalvirtuozen. Maar zij worden ook juist betaald 
voor hun wedstrijdwoordgebruik. 

Is er een taal die zich bij uitstek voor de voetbalsport 
leent? Jazeker! ‘A tremendous header’ is gevaarlijker 
dan ‘een fraaie kopbal’ en je wordt liever Campione 
dan Kampioen, toch? Eerlijk zeggen! Mijn voorkeur is 
DUITS. Aussenseiter, Bananenflanke, Doppelpass, 
Dreierkette, Fallrückzieher, Hackentrick, Mittelstürmer, 
Pfostenschuss, Schicksalspiel, Schlachtenbummler, 
Vorentscheidung.... Geniessen! Op nummer 1: 
Laufpensum.

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

SCWESTERVOORT.NL/BASN/WEBSHOP

WEBSHOP
   BESTEL ZELF JE 
SPORTKLEDING
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VERHAAL VAN HET KWARTAAL

Namen: Arie van Laar en Malon van den Berg. 
Leeftijden: Respectievelijk 49 en 31 jaar jong. ‘Volgend jaar 
feest’, aldus Arie.
Woonplaatsen: Westervoort en Arnhem.
Partners: 
Arie: Debby van Laar.
Malon: Boy Bischoff.
Kinderen:
Arie: Ik heb drie dochters: Tessa, Lieke en Sanne.
Malon: Ik heb een dochter, Tess.
Werk: 
Arie: Op dit moment even niet. 
Malon: Examensecretaris en roostermaker in het particulier 
onderwijs in Arnhem.

Wat zijn jullie hobby’s? 
Arie: Voetballen kijken. Ik heb een seizoenkaart bij Vitesse. 
Verder druk met het gezin, familie en vrienden.
Malon: Tennissen, voetbal kijken, voetballen en veel uitjes 
met het gezin of met familie of vrienden op pad.

Omschrijf jullie in vijf woorden.
Sportief, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaar, 
gezelligheid creëren. 

Hoe zijn jullie bij Sc Westervoort terecht gekomen?
Arie: Tessa wilde gaan voetballen, we hebben eerst bij 
AVW’66 gekeken maar uiteindelijk voor Sportclub gekozen. 
Het gevoel was beter bij Sportclub, omdat het wat 
gezelliger was. Ik heb daar altijd geholpen als leider, 
assistent-trainer, scheidsrechter en grensrechter. 

Trainers en teammanagers zijn onmisbaar 
voor een voetbalclub. Deze editie van ‘Het 
verhaal van het kwartaal’ laten wij de staf 
van het nieuwe Vrouwen 2 vertellen over 
wat zij precies doen. Namens Sportclub 
Westervoort willen we jullie heel veel 
succes wensen dit seizoen. Aan het woord 
Arie van Laar en Malon van den Berg.
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Malon: Ik voetbalde bij RKHVV, dat liep niet zo lekker meer. 
Ik had het niet meer naar mijn zin daar en ik kwam al wat 
vaker in Westervoort. Ik speel nu ongeveer 10 jaar hier. 

Waarom hebben jullie dit seizoen voor  
Sc Westervoort VR2 gekozen?  
Arie: Leffe Blond. Nee, ik heb het altijd leuk gevonden om 
wat te doen. Het was eerst niet te combineren met het 
werk, maar nu wel. 
Malon: Ik wilde eigenlijk sowieso stoppen met voetbal, ik 
ben overgehaald door Kes om toch te gaan voetballen in 
VR2. Ik ben gestopt met mijn vrijwilligerswerk bij de 
tennisclub en we hadden nog geen teammanager. Dus ik 
dacht, dan pak ik het wel op om ook wat vastigheid te 
creëren.

Wat is jullie ambitie voor dit seizoen?
We moeten de stappen blijven zetten waar we de 
afgelopen maanden mee begonnen zijn. Als dat zo 
doorgaat, moeten we bovenin mee kunnen doen. De top 5 
moet kunnen. Wat we in de training oefenen, willen we nog 
wat meer terug zien in de wedstrijd. We zijn een heel nieuw 
en divers team. Sommigen zijn net begonnen met voetbal, 
anderen komen uit de jeugd of zijn weer begonnen na 
gestopt te zijn. We moeten één team worden met zijn allen.

Arie, hoe lang zit je al in het trainersvak? 
Ik heb met Gerald Bongers samen de C3 getraind, ook heb 
ik de MO-17 een half jaar getraind. Dus ruim 1,5 jaar in 
totaal. 

Malon, hoe lang zit je al in het teammanagers vak?
Bij het moment van het interview 5 weken. 

Wat komt er allemaal bij kijken?
Arie: De technische eindverantwoordelijkheid ligt bij mij. 
Waar trainen we op, trainingen voorbereiden en op zoek 
naar nieuwe oefeningen. In het begin was het nog meer 
zoeken en afstemmen, dat gaat steeds beter. Op basis van 
de wedstrijd kijk je naar welke oefeningen je op de training 
moet doen.  
Malon: Je moet eigenlijk alle randzaken regelen. De kleding, 

het was schema, het rijschema, een scheids- en grens-
rechter regelen, de tegenstander opvangen. Dat is soms wel 
lastig, omdat ik zelf ook speel. Je bent veel aan het zoeken, 
in het begin was er wat onduidelijkheid en vragen waarmee 
de meiden dan bij mij terecht konden. Ik ben ook een soort 
tussenpersoon tussen de trainer en de speelsters. Je moet 
daarin ook je weg vinden. Ook met corona is het wat 
lastiger om de zaken te regelen.

Hoe combineren jullie het begeleiden van VR2 met 
jullie andere dagelijkse bezigheden? 
Arie: Nu is het goed te doen, in verband met het werk. 
Straks wordt dat weer lastiger, dan ga ik op maandagavond 
de training voorbereiden. 
Malon: Voor mij scheelt het dat ik zelf ook voetbal, ik moet 
er dan toch al zijn. Het is vooral lastig met de oppas, omdat 
Boy ook voetbalt. Ik train ook maar 1x per week, we 
hebben hier afspraken over gemaakt in het team. Alle 
speelsters met kinderen trainen eigenlijk maar 1x, omdat 
alle mannen ook bij Sportclub voetballen. 

Hoeveel uur steken jullie er in de week in? 
Arie: Ongeveer 8 tot 10 uur.
Malon: Nu ook zoiets. We hebben veel moeten regelen, 
omdat het echt een nieuw team is. Straks als het allemaal 
loopt denk ik een uur of 2. 

Voetballen jullie zelf ook?   
Arie: Dat mag geen naam hebben. Een paar jaar geleden 
heb ik wel meegedaan met het 45+ team.
Malon: Ja, in mijn eigen team dus! Ik voetbal vanaf de 
E’tjes bij RKHVV en daarna bij Sportclub Westervoort.

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk? 
Malon: Het dorpse, waardoor het heel gezellig is. Je komt 
elkaar vaak tegen, iedereen blijft ook wat vaker hangen. Het 
is gebruikelijk dat iedereen nog wel een drankje gaat doen in 
de kantine. Als je eenmaal legendarische busreisjes met VR1 
hebt meegemaakt, wil je niet anders. Het verloop is niet 
groot, de meesten spelen al jaren hier.
Arie: De gemoedelijkheid en de gezelligheid. Ik ben eigenlijk 
import, maar je leert zo ontzettend veel mensen kennen hier.
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Wat maakt het zo leuk om in de staf van VR2 te 
 zitten?  
Het is een leuk team dat graag wil voetballen, vooral 
gezelligheid in combinatie met presteren. De meiden zijn 16 
tot en met 35 jaar, een leuke gevarieerde groep. Het is een 
mooie uitdaging, we kunnen alleen maar groeien want het 
is allemaal helemaal nieuw.  

Wat vinden jullie minder leuk?  
Deze corona tijd is gewoon minder leuk, omdat je onzeker 
bent over de aantallen. Je hebt de ene dag 19 mensen, dan 
moet je mensen afbellen en vervolgens worden er mensen 
verkouden waardoor je weer moet schakelen. Daar hebben 
we van geleerd, je moet proberen zo lang mogelijk te 
wachten om keuzes te maken. Ook is het soms lastig dat je 
bepaalde keuzes moet maken, die niet voor iedereen leuk 
zijn.

Voelen jullie je gewaardeerd voor hetgeen wat je 
doet?  
Ja, de speelsters waren positief. Ze vonden het fijn dat er nu 
begeleiding is. Het loopt nu allemaal ook wel. 

Waarom zouden andere mensen ook trainer of 
teammanager moeten worden? 
Arie zegt nogmaals: Leffe Blond. Maar een Chouffje gaat er 

ook prima in hoor, als er maar alcohol in zit: daar gaat mien 
reputatie. Het is gewoon leuk, je ontmoet mensen, je kan 
wat voor anderen betekenen en dat geeft voldoening. 
Malon: Er zijn ook altijd vrijwilligers nodig, dus als je wat 
voor je team kan betekenen moet je dat doen. Je kan het 
ook goed combineren, vooral als je het samen doet. 

Hoe kan de club het volgens jullie aantrekkelijker 
maken om trainer/teammanager te worden? 
Malon: Er is niet echt wat geregeld, we hebben het zelf 
opgepakt. Misschien iets meer mensen 
verantwoordelijkheid geven om het dan te regelen, iemand 
die het coördineert. 
Arie: Het kan helpen als je een paar mensen hebt die 
bijvoorbeeld een rondje appen of bellen en hierin de leiding 
nemen, zodat het niet blijft liggen.

Willen jullie nog wat kwijt?
We hopen dat het een leuk seizoen gaat worden, waarin 
we gewoon lekker kunnen blijven voetballen. Hopelijk blijft 
de vrouwentak ook groeien binnen de club. 

P.S. We zoeken nog sponsoren voor de trainingspakken en 
de tassen. Arie zoekt ook nog een biersponsor. 

Door: Aafke en Laura
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IN MEMORIAM

BERNARD VAN BEERSUM 
OVERLEDEN

Op zondag 7 juni is op 89-jarige leeftijd 
Bernard, alias Beerntje, van Beersum 

overleden. 
Bernard was jarenlang terreinknecht bij Sportclub 

Westervoort, al sinds Sportclub nog speelde op het 
oude veld aan de Hamersestraat tegenover 

Westerstaete. Bernard verhuisde in 1973 mee naar 
Sportpark Naederhuyse en ook daar heeft hij er nog 
jaren voor gezorgd dat de lijnen getrokken werden.

Hij was een fanatiek supporter van het eerste elftal 
en later ook van zijn kleinzoon Tom toen die bij 
Sportclub ging voetballen. Hij was een kleurrijk 

iemand met een blauwwit hart, welbekend in het 
dorp waar hij rondreed op zijn fiets in de groene 

overall. Wij willen Annie, zijn dochters, zijn 
schoonzoon en (achter-) kleinkinderen van harte 

condoleren met dit grote verlies en we willen Bernard 
van harte danken voor alles wat hij voor Sportclub 

Westervoort gedaan heeft. 

Pieter S., de dorpsdichter bekend vanwege zijn 
gedichten in de Westervoort Post en de Ballenvanger 

heeft een zeer toepasselijk gedicht voor hem 
geschreven. Bernard: waar je ook bent, het ga je  

goed!

Namens bestuur Sc. Westervoort
John Kemper, voorzitter

Bernard van Beersum,

Mien naef vrug: heij’t al geheurd?
en ik vraog: wat?
Hij zeit: Bernard is gestörve...
ik zeg: van Beersum, meen ie dat?
Hij lut mien dan de kaort zien,
ik laes um rustig deur.
Un biezonder mins is hen gegaon,
un mins blauw wit van kleur!
Gebore daor in Duuve,
haos negetig jaor trug.
Ik dink efkes an mien sportclub tied,
wah geet’ allemaol toch vlug.
Negetientweeëntachtig wördt Bernard,
Supporter van ut jaor.
Blauw wit wördt bij zien huus,
ut zebrapad en niemand vin ut raor...
As gebore Duuvenaor,
was Bernard geïntegreerd.
Zien blauw wit hart dah juichte,
as sportclub hah gepresteerd.
Ooit wonne ze in Duuve,
dus ging Bernard op de step.
Steppend trug naor Westervoort,
Iets waor wie ut nou nog aover heb...
Ök was ie altied bezig,
meh zien hande in de klei.
Zo miek Bernard in de buurt,
menig höfke blij.
Op zien fiets meh schöp en hark,
tot op hoge laeftied,
altied an ut wark.
Un afscheid in beslaote kring,
ut is toch ök wel klote. 
Terwijl der zo veul minse,
van um hebbe genote.
Ik condoleer Annie en familie,
veul sterkte met gemis.
We zulle Bernard misse,
hij was un prachtig mins.

PieterS
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VAN HET HOOFDBESTUUR

DE NIEUWJAARSRECEPTIE GAAT VANWEGE HET CORONAVIRUS NIET DOOR
Gezien alle (corona)ontwikkelingen is het belangrijk om de website en evt. social media in de gaten 
te houden voor wat betreft dringende zaken en/of mededelingen.

BABYCORNER

Otis Tobe Jansen
Soms nemen de kleinste dingen

de meeste ruimte in je hart

Op 4 juni 2020 is om 01.07 uur Otis 
Tobe Jansen geboren. Hij woog 3700 gram 

bij geboorte en was 54 cm lang. De ouders 
zijn Jorn en Milou Jansen. Trotse opa is Bert 
Jansen. Hij heeft Otis direct ingeschreven als 

jongste lid van de Club van 100.

Lois Hengelman
Op 1 oktober 2020 is om 17.51 uur 

Lois Hengelman geboren.
De ouders zijn Kim en Jordie Hengelman van 

Zaterdag 2.

Kaj Schuilenburg
Op 26 augustus 2020 is Kaj 

Schuilenburg geboren. De ouders zijn 
Jasper Schuilenburg, die zo’n 25 jaar bij 

sportclub heeft gevoetbald in verschillende 
teams en Iris de Groot, die jarenlang in 

Vrouwen 1 heeft gespeeld.

Djori Snelders
Op 18 augustus is om 01.21 uur Djori 
Ardi Aya Snelders geboren. De ouders 
zijn Ferry Snelders en Barbara Krechting. 

Papa heeft even geen team door een lastige 
blessure, maar gaat het volgend seizoen 

weer proberen. 
Mama tennist aan de overkant van sportclub.
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POSTER G-TEAM

VOOR: NIEK SCHUT, JEREMY RUTGERS, MICHEL SCHRADER, PIM ASSIES, JEROEN LENTINK
MIDDEN: JULIAN ZIEGLER, DANIEL DE VRIES, SARINA ONCK, JAIMY JANSEN
ACHTER: GERARD VAN WEELDEN, HANNIE SCHUT, HENK ZIEGLER ,GEURT VAN LOENEN, LAURA REINDERS
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VOORWOORD

Eigenlijk zouden wij nu met z’n allen volop 
willen genieten van Sc Westervoort. Op het 
moment van schrijven zitten wij in de 2e Lock 
down. Rest nu alleen nog trainen voor de jeugd. 
Wij houden ons allen aan de regels, heel goed!

Dat betekent dat wij vanuit BASN in ieder geval tot het 
einde van dit jaar geen ledenbijeenkomsten organiseren 
tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal op 
zondag. 

Ook andere reguliere activiteiten staan nu op een laag 
pitje. Onze algemene ledenvergadering gepland in 
zalencentrum Wieleman kon ook geen doorgang vinden 
en wordt doorgeschoven naar volgend voorjaar.

Ondanks deze crisis hebben we nog wel enkele nieuwe 
sponsoren mogen begroeten:
• De Tovenier, kleedkamerdeursponsor
• J. Evers Bouw, sponsor van tassen voor Westervoort 5
• Keurslagerij Wilfred Kersten, sponsor van 
inloopshirts voor Westervoort 5

Ik ben heel benieuwd hoe deze situatie zich blijft 
ontwikkelen. Wij wensen iedereen een gezonde periode 
toe.

Namens BASN,

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

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

DE BALLENVANGER / 23SCWESTERVOORT.NL 
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ALLES, WAT MET DRUKWERK EN SIGN1) TE 
MAKEN HEEFT, ZIT ONDER ÉÉN DAK 
Het bedrijf
Drukwerk Planet verzorgt voor kleine en grote bedrijven het 
complete drukwerk- en Signpakket, dus alles wat met 
drukken en beletteren te maken heeft. Dat doen zij o.a. 
voor veel horecabedrijven, verenigingen, Retail bedrijven, 
accountantskantoren en veel MKB bedrijven. Het drukwerk 
omvat onder meer brochures, folders, flyers, kranten en 
clubbladen.  Het bedrijf is gevestigd aan de Mercatorweg 
18 te Arnhem.

Historie
Hoe in de grafische wereld terechtgekomen:
Johan: “Heel toevallig ben ik in de grafische wereld 
terechtgekomen. Ik heb ooit lang geleden geleerd voor 
instrumentmaker. Ik kon kiezen, of ik werd orthopeed of 
tandtechnicus. Ik heb een paar dagen op proef gewerkt, 
maar dat leek me niets, altijd in de witte jas lopen. 
Op dat moment werd er bij een grafisch bedrijf in Velp een 
graveur gevraagd om clichés te maken. Dat vak bestaat al 
lang niet meer. Ik heb dat een half jaar gedaan en toen zei 
mijn baas, jij moet in de verkoop, daar ben je veel beter in 
en zo ben ik dus in de drukkerij beland. 
Daarna heb ik de grafische MTS in Utrecht gedaan. Dat 
was een heel brede opleiding, je moest alles van de 
grafische industrie weten, allerlei technieken. Deze 
opleiding doen ze niet meer tegenwoordig, dat is nu een 
meer gerichte opleiding drukker of ontwerper 
geworden.”

Ontstaan van Drukwerk Planet:
Het bedrijf, waar Johan in 1989 werkte, ging failliet. Hij 
heeft toen samen met een paar collega’s de drukkerij 
overgenomen. JP Offset  groeide uit naar een groot grafisch 
bedrijf met een drukkerij en een litho afdeling met 
meerdere vestigingen en over de 100 man personeel.
In 2009 heeft hij het bedrijf verkocht en wilde hij het wat 
rustiger aan doen. Toen is Johan alleen begonnen met 

Drukwerk Planet en wisten vele klanten hem snel te vinden. 
In 2018 is het bedrijf overgenomen door GLD Print & Media 
bv. Dat is een moderne drukkerij met een ontwerpafdeling. 
In de Arnhemse vestiging wordt alles digitaal gedrukt en in 
Veenendaal staan twee- en vierkleuren persen met een 
complete afwerk afdeling. Promosign maakt ook deel uit 
van GLD en is gespecialiseerd in groot formaat printen, 
autobelettering en het compleet aankleden van bedrijven 
en evenementen.
Johan:“Daar paste Drukwerk Planet heel goed tussen, 
omdat ik ook voor GLD allerlei drukwerk producties kon 
uitbesteden Zo kon het tegen een concurrerende prijs op de 
Nederlandse markt neergezet worden.” 
GLD Print & Media bv heeft heel veel takken in de grafische 
wereld en Drukwerk Planet maakt daar als 
dochteronderneming onderdeel van uit. Met bijna 50 
medewerkers is GLD een belangrijke speler in de grafische 
en Signmarkt.

Acquisitie: 
Johan: “Acquisitie gaat bijna allemaal vanzelf. Daar hoeven 
we niet veel moeite voor te doen. Onze klanten zorgen 
ervoor dat we nieuwe relaties krijgen door ons aan te 
bevelen.
We hebben alle jaren groei doorgemaakt. Bedrijven die een 
betrouwbare en betaalbare partner zoeken weten ons 
gelukkig goed te vinden.

Klantenkring: 
Johan: “We hebben meer dan 5000 klanten, werken 
landelijk en hebben ook veel relaties in Duitsland en België.
Voor een bekend fietsenmerk maken we alles van etiket op 
de helm tot aan de gebruiksaanwijzing van de fiets  We 
werken veel in de kledingbranche voor modeketens. Ook in 
Westervoort mogen we voor veel bedrijven het drukwerk en 
Signpakket vervaardigen.
Een voordeel is, dat we eigenlijk alles op drukwerkgebied 
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Sponsoring algemeen:
Johan: “Daarnaast maken we al 40 jaar lang alle drukwerk 
en Signing voor Vitesse. Ik heb daarbij een jaar of 12 in het 
bestuur van de Businessclub van Vitesse gezeten. 
Verder heb ik voor de KNWU veel drukwerk verzorgd en 
ben uitgever geweest van Wielermagazine waarmee we 
cosponsor waren van de Skill Shimano wielerploeg.
Ook zijn we  jarenlang hoofdsponsor geweest van o.a. 
Babberich, AVW en VDZ.” 
Johan heeft zelf bij ESCA in Arnhem gevoetbald en daar 
ook nog een paar jaren gehandbald.
Hij heeft zijn voetbalcarrière afgesloten bij de veteranen van 
Presikhaaf. 
In Westervoort heeft Johan nooit gevoetbald, hij is pas in 
1985 in Westervoort komen wonen.

Door: Jan

1) Sign: De meest voorkomende Signing producten zijn: 
belettering, autoreclame, autobelettering, lichtreclame, 
lichtbakken, gevelreclame, neonreclame, reclameborden.

Wij leveren het mooiste
drukwerk snel en

 tegen een betaalbare prijs. 

kunnen, zoals digitaal en conventioneel drukken.
De mensen willen in deze tijd ontzorgd worden en bestellen 
dan alles bij ons, zodat ze niemand anders meer nodig 
hebben.”
Johan durft dan ook te stellen, dat Drukwerk Planet altijd 
de meest concurrerende prijs kan aanbieden.” 
En als het in Nederland te duur is laat hij het drukwerk in 
het buitenland maken. 

Coronacrisis:
Met de drukkerij was het moeizaam, daar heel veel klanten 
even niet bestelden. Dit was niet dodelijk, maar wel even 
minder. In september was het weer op het oude niveau.
De Sign-afdeling heeft dit jaar veel meer werk gekregen, 
met name heel veel corona-gerelateerd werk zoals afstand 
stickers, tussenschotten, acrylplaten en schermen.

Relatie met sportclub en sport in het algemeen:
Johan: “Die relatie is er al lange tijd. We hebben van 
oudsher heel veel sponsoring in allerlei takken van sport 
gedaan, niet alleen voetbal. Voornamelijk omdat we het 
leuk vinden, dat mensen sporten en om daar als 
ondernemer een bijdrage aan willen leveren. Niet in de 
eerste plaats om daar direct veel werk uit te halen. Voor SC 
Westervoort sponsoren we een sponsorbord en verzorgen, 
naast andere drukwerkzaamheden voor de club, het 
clubblad “De Ballenvanger”.
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CEO van het scheidsrechterskorps:

ETIENNE WETTINGFELD

Voor degenen, die regelmatig 
bij sportclub komen is hij al een 
bekende. Voor anderen 
misschien een vreemde eend in 
de bijt. Geen Englishman in New 
York maar een Amsterdammer 
in Westervoort.
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Ondanks zijn bescheiden karakter heeft hij in no time roem 
en faam verworven. Dit door zijn tomeloze inzet, 
diepgaande kennis, ongeremde ambities en vooral ook door 
zijn enorme positiviteit en zijn enthousiasme. De man die 
het liefst blaast op zijn eigen fluit, die vlaggen met 
signaalfunctie (à € 665) wilde bestellen, die als grensrechter 
altijd de sprintende rechtsbuiten inhaalde, die regelmatig 3 
wedstrijden op 1 dag fluit en de man die zichzelf en zijn 
privé leven wegcijfert voor sportclub. Mag ik u voorstellen 
aan een relatief nieuw lid van de organisatiecommissie, de 
trotse voorman van de scheidsrechterscommissie Etienne 
Wettingfeld! Een nadere kennismaking volgt hieronder in 
de vorm van vraag en antwoord. 

Wie ben je en wat brengt jou bij Sportclub?
Mijn naam is Etienne Wettingfeld, geboren (1973) en 
opgegroeid in Amsterdam. Sinds 1999 woon ik in 
Westervoort met mijn vrouw Caroline en in 2003 kwam 
onze zoon Tristan daarbij. Via hem ben ik in de 
voetbalwereld terecht gekomen. Eerst als voetbalouder 
langs de lijn, daarna als assistent scheidsrechter waarbij ik 
vaak voor verwarring zorgde met mijn officiële KNVB tenue 
als men dacht dat ik de scheidsrechter was. Vorig seizoen 
ben ik begonnen als scheidsrechter en dit seizoen heb ik 
naast de rol van scheidsrechter ook die van 
scheidsrechterscoördinator. In mijn vrije tijd doe ik on-line 
schaken en speel ik retro games op retro computers. Elke 
maandag speel ik basketbal (spelverdeler) bij de recreanten 
van de Pigeons te Duiven, waar ik tevens de coördinator 
van de recreanten ben. 
Ik werk bij een hosting bedrijf, Hosted.nl, in Zevenaar. Ik los 
problemen/storingen op en voer projecten uit. Meestal alles 
tegelijk. Vanwege de corona crisis werk ik voornamelijk 
vanaf zolder.

Wat is je rol binnen de commissie?
Binnen de scheidsrechterscommissie ben ik de coördinator, 
met grote ondersteuning van Michel van Enckevort. Het 
grootste deel van de tijd ben ik kwijt aan het koppelen van 
scheidsrechters aan wedstrijden. Meestal is dit geen 
probleem, maar soms valt er iemand plots uit, wordt ziek of 
worden wedstrijden verplaatst naar een moment dat 

niemand kan. Als ik echt niemand kan vinden fluit ik een 
wedstrijd zelf. Daarnaast probeer ik nieuwe scheidsrechters 
te vinden en begeleid ik jonge scheidsrechters.
Sinds kort zijn we toegetreden tot een samenwerkend 
verband tussen diverse voetbalverenigingen wat betreft de 
scheidsrechters, dit biedt de kans elkaars cursussen te 
bezoeken en bij andere clubs te fluiten. Vanwege de corona 
crisis ligt dit helaas even stil.

Doelen van de commissie
Voor mij is het doel elke wedstrijd te voorzien van een 
goede scheidsrechter. Dit seizoen gaat dat ondanks de crisis 
heel goed. SC Westervoort heeft een groep eerlijke 
scheidsrechters die wekelijks te zien zijn. Voor ik 
coördinator werd was het de taak voor JO13 t/m JO19 een 
scheidsrechter te regelen. Langzaam zijn we dit aan het 
uitbreiden met als doel JO12 en alle seniorenteams ook 
wekelijks te voorzien.

Trots op
Waar ik trots op ben is dat al onze scheidsrechters geschikt 
en vooral eerlijk zijn. Als voetbalouder heb ik vaak 
meegemaakt dat bij andere clubs de taak van 
scheidsrechter niet serieus werd genomen. Ik hoop dat als 
tegenstanders horen dat wanneer ze tegen SC Westervoort 
moeten spelen men zegt dat de scheidsrechters daar geen 
thuisfluiters zijn. Ook de trainers zijn erg fijn en positief.
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Uitdaging
De uitdaging is het aantrekken van nieuwe scheidsrechters 
en ze ook behouden. De meeste jongeren komen toch naar 
een voetbalclub om te voetballen en niet om rond te rennen 
met een fluitje. Het liefst heb ik een brede scheidsrechter-
selectie qua leeftijd en geslacht.

Hoogtepunt van je scheidscarrière tot nu toe
Ik heb een keer het eerste team mogen fluiten tijdens een 
oefenwedstrijd, maar het leukste vond ik toen ik eens een 
JO12 team mocht fluiten waarbij de trainer heel verbaasd 
was mij in officieel tenue te zien. Het was de eerste keer dat 
hij een scheidsrechter kreeg en de kinderen vonden het ook 
heel spannend. Die wilden mijn kaarten zien, weten of ik 
wist wat buitenspel was. Ook leuk was toen een KNVB 
rapporteur die voor de scheidsrechter kwam mij als 
assistent scheidsrechter zo goed vond dat hij vroeg of ik 
interesse had om voor de KNVB te gaan vlaggen. Toen er 
weer eens een KNVB rapporteur zat ben ik extra mijn best 
gaan doen, maar deze zei niks!

Aan welke ervaring als scheids heb je slechte 
 herinneringen?
Mijn slechte herinnering is mijn eerste keer als assistent 
scheidsrechter waarbij de begeleiding van de tegenstander 
constant commentaar op mij had en van alles riep, o.a. dat 
ik niet eerlijk was. Na afloop wilde ik eigenlijk al meteen 
stoppen, maar bedacht me later dat ik me ook niet weg liet 
jagen. Gelukkig bleek dit een uitzondering en heb ik nooit 
meer zoiets meegemaakt.

Geef een omschrijving van het clubje scheidsrechters
Ons huidige team van scheidsrechters is een vrolijke groep. 
Meestal zien we elkaar niet lang of vaak, maar de sfeer is 
altijd goed. Dat we elkaar niet vaak of lang zien komt 
omdat we gespreid over de dag op komen dagen, 
afhankelijk van hoe laat onze wedstrijden beginnen.

Wat vind je van de vereniging? 
Bij verenigingen is altijd gedoe, maar bij SC Westervoort 
valt dat reuze mee! Er zijn wel eigenwijze personen of 
sterke persoonlijkheden, maar iedereen bedoelt het goed en 

heeft hart voor de club. Als ik zie wie er allemaal rondlopen 
dan denk ik dat het de komende jaren alleen maar beter 
gaat worden. Het is nu al heel goed en ik denk dat we een 
hele leuke en veilige omgeving bieden voor kinderen om te 
kunnen sporten en zich te verbeteren als voetballer.

Heb je nog een leuke anekdote? 
Er gebeuren elke wedstrijd grappige dingen. Soms denk ik 
dat ik het op zou moeten schrijven en in boekvorm uit moet 
brengen. Erg grappig was (achteraf) toen ik assistent 
scheidsrechter was bij een wedstrijd waar de bezoekers in 
werden gemaakt. De wissels van die ploeg vroegen aan mij 
of ik juichend met ze mee het veld op wilde rennen als ze 
toch nog een doelpunt zouden scoren. Ik zei van wel, maar 
stond vervolgens de hele tijd te hopen dat ze niet zouden 
scoren!

Pas zo'n kleine anderhalf jaar actief als 
scheidsrechter en nu al onmisbaar voor ons cluppie. 
In de hoop dat de KNVB hem niet wegkaapt, hopen 
wij nog lang te mogen genieten van zijn tomeloze 
inzet. Goed bezig Etienne!!! 

Door: Michel
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INTERVIEW

De meesten van jullie kennen Fabian 
ongetwijfeld van gezicht, hij loopt immers al 
sinds zijn 11e rond bij Sportclub. Maar niet 
iedereen weet waarom 2020 voor hem zo’n 
turbulent jaar is. Hij wil graag laten weten wat 
er gebeurd is en hoe het nu met hem gaat.

Fabian: “Op 13 januari 2020 kwam ik terug van het 
teamweekend met het tweede elftal. Tijdens het weekend 
had ik al hele erge buikpijn, maar dat was voor mij niet 
onbekend want dat had ik al 1,5 jaar lang. Ze hebben eerder 
al alles onderzocht, maar er was toen niks aan de hand. Ik 
moest die maandag werken, dat ging echter niet en dus ging 
ik naar de huisarts om bloed te prikken. Mijn ontstekings-
waarden waren heel hoog, daarom dacht de arts aan een 
acute blindedarmontsteking. Ik moest met spoed naar het 
ziekenhuis om een scan te maken, maar daar was niks op te 
zien. Ik dacht ook niet dat er iets ergs aan de hand was, maar 
toen ze een echo van mijn teelbal wilden maken voelde ik 
dat het foute boel was. Ik wist zeker dat het teelbalkanker 
was, want de pijn kwam ook elke keer daar vandaan. Het 
verklaarde ook alles, de buikpijn was het gevolg van de 
uitzaaiingen vanuit de tumor in mijn teelbal. Er waren 
uitzaaiingen in mijn lymfeklieren in mijn buik, bij mijn vorm 
van kanker gebeurt dat ook vaak. 

De dag erna ben ik meteen in Nijmegen geopereerd en is 
de tumor verwijderd. Eerst moet je naar de uroloog voor de 
operatie en vervolgens naar de oncoloog om het 
behandelplan op te stellen. Dat was heftig, want ik kreeg te 
horen dat ik chemo kreeg. Ik kon me niet voorstellen wat 
dat met me zou doen. Een week later, op maandag, ben ik 
begonnen aan de eerste kuur. In eerste instantie zou ik drie 
kuren krijgen, uiteindelijk heb ik er vier gehad omdat het 
ziekenhuis een foutje had gemaakt. Een kuur duurt drie 
weken, waarvan één week intern waarbij je 24/7 aan het 

HOE IS HET NU MET: 
FABIAN GUTIERREZ 
MATTA?
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infuus ligt. Er wordt je zoveel verteld over alle bijwerkingen, 
daardoor dacht ik na de eerste kuur dat het voor mij nog 
meeviel. Maar het werd steeds zwaarder, het is echt een 
roofbouw op je lichaam. Al het geluid en licht komt heel erg 
binnen, je voelt je gewoon heel slecht.

Bij de 1e twee kuren kon ik nog bezoek ontvangen, bij de 
laatste twee niet in verband met corona. Ik lag gelukkig 
niet alleen op een kamer en heb nu ook nog wel contact 
met sommigen. Het was wel heel heftig, je ziet alleen maar 
jonge mensen die kanker hebben. Aan de andere kant was 
het ook fijn om contact te hebben met mensen die in 
dezelfde situatie zitten, omdat je van elkaar begrijpt en 
weet wat je doormaakt. We maakten het samen zo leuk 
mogelijk, je probeert er ondanks alles in het ziekenhuis het 
beste van te maken. 

De tweede week na de eerste chemo begon thuis mijn haar 
uit te vallen. Mijn wenkbrauwen heb ik nog wel lang 
kunnen behouden, die vielen pas uit bij de derde kuur en 
zijn nooit volledig uitgevallen. Ik was 3 maanden kaal, als ik 
nu de foto’s zie schrik ik er wel van. Het klinkt misschien 
gek, maar het was fijn dat mensen konden zien dat ik ziek 
was. Hierdoor hoefde ik niet veel meer uit te leggen, 
mensen begrepen het makkelijker. Dat is nu anders, ik ben 
nog steeds niet 100% fit maar je ziet niks meer aan me. 

Op 20 mei kreeg ik de uitslag van de CT scan, dit was 
gelukkig allemaal goed. Ik moest nog wel geopereerd 
worden. Dat was wel een zware operatie, het duurde vier 
uur en ze hebben eigenlijk mijn hele buik opengemaakt om 
naar de plek achter mijn darmen te kijken. Ze weten van 
tevoren niet wat het is, het kan een vitale tumor zijn die 
zich nog verspreidt, het kan een voorstadium zijn van 
kanker, wat nu niet gevaarlijk is maar later wel gevaarlijk 
kan worden, of littekenweefsel. Gelukkig was het 
littekenweefsel en geen kanker. 

Daarna voelde het gek, je moet je leven weer oppakken en 
dat doe je eigenlijk vrijwel alleen. Er staat geen vaste 
herstelperiode op chemotherapie dus het is bij iedereen zo 
anders. Dat maakt de begeleiding een stuk moeilijker. Ik 
heb nu om de twee maanden controle en af en toe 

telefonisch contact. Ik merk dat ik nog slecht slaap, sneller 
vermoeid ben en niet altijd even lekker in mijn vel zit.

Al die maanden dat je ziek bent sta je in het middelpunt 
van de belangstelling, of je nou wil of niet. Nu zie je dus 
niks meer aan me, iedereen gaat weer door met zijn leven. 
Dat moet ook en dat wil ik zelf ook, maar soms is dat niet 
makkelijk. Ik wil ook graag weer lekker voetballen, maar 
dat moet nog allemaal opgebouwd worden. 

Sportclub heeft in de afgelopen tijd ook heel veel voor me 
betekend, waarvoor ik heel dankbaar ben. Veel mensen 
beseffen denk ik niet wat een club of sociale omgeving kan 
betekenen in zo’n situatie. Als ik thuis zat en bijvoorbeeld 
chemo had gehad, ben ik af en toe toch wel naar de club 
geweest om met de jongens even te ouwehoeren. In het 
begin toen het bekend was dat ik ziek was heb ik heel veel 
berichtjes en steun gekregen. Ook heb ik kaartjes van het 
bestuur en verschillende teams gehad. Zo’n club is dan zo 
belangrijk, wat je niet van tevoren kan beseffen. Het is echt 
een uitlaatklep, het is niet altijd vanzelfsprekend dat je 
zoveel mensen om je heen hebt en het naar je zin hebt bij 
een club. Dat is ook wel weer iets heel moois en bijzonder 
van onze vereniging. Ik hoop dat mensen realiseren hoe fijn 
het is dat je lekker doordeweeks kan trainen en in het 
weekend een wedstrijd mag spelen.

Wat ik belangrijk vind is dat het geen taboe moet zijn om 
over zulke klachten te praten. Deze ziekte komt veel voor bij 
jongens van mijn leeftijd. Maak het bespreekbaar met 
vrienden of familie, je hoeft je klachten niet te verzwijgen 
uit bijvoorbeeld schaamte. Het zijn misschien plekken 
waarvoor je niet zo graag naar de dokter gaat, maar hoe 
eerder je erbij bent hoe beter het is. Je voelt uiteindelijk zelf 
het beste je lichaam aan. 

Mochten mensen vragen hebben stel ze gewoon, dat vind 
ik helemaal geen probleem. Ik hoop dat mijn verhaal hier 
ook wat duidelijkheid schept. Ik sluit nu weer lekker aan bij 
het tweede elftal, ik wil snel weer fit worden en het naar 
mijn zin hebben.”

Door: Aafke en Laura
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Van Team Fenne naar SC Westervoort MO13-1

VAN TIKTOK NAAR TIKKIE TAKKIE
Dat sportclub met de tijd mee gaat blijkt 
overduidelijk bij het splinternieuwe meidenteam, 
de MO13. Voetbal voor the next generation 
oftewel team Fenne 2.0

Hoe is het zover gekomen?
Net na de zomervakantie heeft onze marketing afdeling een 
oproep geplaatst op Facebook en Instagram. Met de 
boodschap "Fenne zoekt meiden om samen mee te 
voetballen" en "Wil jij het nieuwe teammaatje van Fenne 
worden?" werd een mini campagne gestart. Daarop 
stroomden zo veel reacties binnen dat er super snel een 
volwaardig elftal gevormd kon worden!
Direct na de zomervakantie zijn de meiden gestart met 
trainen op de vrijdagavond. Hiervoor werd een verzoekje 

aan alle trainers verstuurd "Wie wil de meiden een keer 
training geven?" Mooi om te zien dat we als Sportclub 
beschikken over enthousiaste en welwillende toptrainers. In 
no time kon het hele schema tot aan de winterstop worden 
gevuld door alle spontane aanmeldingen. Behalve diverse 
jeugdtrainers boden ook de trainer van Vrouwen 1, de 
trainer van Mannen 1, de Technisch Jeugdcoördinator en 
diverse speelsters uit de Vrouwen selectie hun hulp aan. 
Favorietje van de meiden was onder andere Luna 
Pieplenbosch uit Vrouwen 1. Niet alleen haar capaciteiten 
als trainer en speler worden gewaardeerd, ook haar TikTok 
skills worden door veel meiden aanbeden. Zeg nou zelf 
"welk meisje van 10 à 13 jaar oud wil nou niet door een 
beroemde TikTok ster met meer dan 60.000 volgers worden 
getraind?” Dat er na afloop van een leuke training dan ook 
nog een collectief TikTok filmpje wordt gemaakt is een pure 
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bonus. En dat Luna samen met Romy Gal een trainersduo 
vormde maakt het feest compleet. Romy kan namelijk los 
van goed voetballen en training geven ook nog eens heel 
goed foto's en filmpjes maken. 

Het echte werk 
Zaterdag 17 oktober stond de première op de agenda: de 
allereerste wedstrijd!  De meiden moesten het opnemen 
tegen de kersverse kampioenen van de JO11-2. Om extra 
glans te geven aan deze ouverture werd alles uit de kast 
gehaald. Een ceremoniële opkomst met een officieel 
arbitraal duo, namen en rugnummers omroepen door een 
professionele speaker, de championsleague hymne, 
volkslied. Helaas vanwege corona allemaal zonder publiek 
maar toch hebben de trotse papa's, mama's, opa's en 
oma's mee kunnen genieten. De hele ceremonie werd door 
Romy vastgelegd op foto en film. De kampioenen van de 
JO11-2 bleken met 0-4 een maatje te groot maar dat mocht 
de pret niet drukken. De meiden hebben tot het eindsignaal 
gevochten als leeuwinnen en waren euforisch toen ze de 
strafschoppenserie winnend afsloten! Daarna volgde nog 
een huldiging van de kampioenen van de JO11-2 die onder 
luid applaus van de MO13 de schitterende SC Westervoort 
schaal (made by Cynthia Degen) uitgereikt kregen. 

Na de winterstop is het nieuwe meidenteam er helemaal 
klaar voor en gaan ze als kersverse MO13 de competitie in. 
Inmiddels bestaat het team al uit 15 meiden en dit aantal 
groeit gestaag door. 

De grondlegger van het nieuwe team
Het succes van de MO13 is mede te danken aan Anousjka 
Boesveld. Als kersverse coördinator van de meidenteams 
heeft ze het team vanaf de start begeleid en geadopteerd. 
Anousjka heeft er nu naast Julia (MO17) en Ruben (JO13) 
maar liefst 15 voetballende dochters bij.
De MO13 is zonder enige twijfel een sterrenteam in 
wording. Sportclub wenst alle meiden, hun fans en de 
toekomstige trainers/leiders heel veel succes maar vooral 
heel veel plezier!

Door: Michel
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EEN 11-TAL VRAGEN

TESSA EN FELINE
In deze editie van een 11-tal vragen komen aan het woord: 

Tessa Raaijmakers en Feline Mes.

Naam: Tessa Raaijmakers (foto rechts)
Leeftijd: 16 jaar
Woonplaats: Westervoort
Studie: MBO1, Astrum Velp
Team: MO17 
Positie: achterin, voorstopper

Naam: Feline Mes (foto links)
Leeftijd: 16 jaar

Woonplaats: Westervoort
Studie: VWO 4, Candea College Duiven

Team: MO17
Positie: Middenveld

1. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Tessa: Sociaal, gedreven, oprecht, onhandig, eigenwijs
Feline: Vrolijk, sociaal, sportief, gezellig en behulpzaam

2. Hoelang spelen jullie al bij Sportclub Westervoort 
en hoe ben je bij deze club terecht gekomen?
Tessa:  Al mijn vrienden voetbalden hier vroeger en ik 
voetbal hier nu 6,5 jaar.

Feline: Ik voetbal al acht jaar bij Sportclub Westervoort. 
Doordat mijn broers hier al voetbalden, en omdat ik het ook 
heel leuk vond, ben ik ook gaan voetballen. 

3. Van welke trainer of teamgenoot heb je het 
meest geleerd?
Tessa:  Theo Janssen, hij traint ons team al 6 jaar en gaat 
altijd voor de winst, dus traint ons ook daarop.
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Feline: Toen ik nog in een gemengd team zat heb ik veel 
geleerd van Joy Bouhuys. Hij was toen mijn trainer. Sinds ik 
in een meidenteam zit leer ik veel nieuwe en leuke dingen 
van mijn trainer Theo Janssen. 

4. Wat zou iedereen moeten weten over de MO17?
Tessa:  Wij zijn een heel hecht team. We hebben als team 
al veel meegemaakt, maar blijven toch altijd sterk bij elkaar 
als team.
Feline: MO17 bestaat uit een hele gezellige meidengroep 
van 16 speelsters. We zijn een hecht team en dat zie je ook 
goed terug in het veld. Onze trainers/begeleiders hebben 
hier zeker een grote bijdrage in. We spelen nu in de eerste 
klasse en hebben alle wedstrijden tot nu toe nog 
gewonnen. Ik ben heel trots op ons team!

5. Hoe belangrijk is voetbal voor je en waarom?
Tessa:  Voetbal is voor mij heel belangrijk. Ik vind het leuk 
om te kunnen doen en ik mis bijna nooit een training. Het 
maakt al een aantal jaar deel uit van mijn leven en ik kan 
mijn frustraties erin kwijt. 
Feline: Voetbal is heel belangrijk voor mij. School hoort 
eigenlijk voor te gaan (volgens Theo), maar voetbal staat bij 
mij toch wel op nummer één. Daarom zal ik ook niet zo snel 
een training missen. 

6. Wat was je mooiste ervaring als voetbalster tot 
nu toe?
Tessa: Het Nederlands kampioenschap in Leeuwarden.
Feline: Ik heb er eigenlijk meerdere. Als eerste ben ik 
gescout geweest bij de KNVB toen ik negen jaar was. 
Daarnaast heb ik samen met mijn team meegedaan aan de 
Nederlandse kampioenschappen in Leeuwarden. Ook waren 
ons kampioenschap en de toernooien in Venray hele leuke 
ervaringen. 

7. Wie wordt kampioen van Nederland en waarom?
Tessa:  Sportclub Westervoort MO17 hahaha.
Feline: Ik zou het echt niet weten, maar ik denk dat Ajax 
een grote kans maakt. Ze spelen goed samen ondanks dat 
een paar goede spelers naar andere clubs zijn gegaan. 

8. Wat maakt Sportclub Westervoort zo leuk?
Tessa:  Veel mensen van de club kennen elkaar en zien 
elkaar buiten voetbal om ook regelmatig. Mensen van 
Sportclub Westervoort komen niet alleen om te voetballen 
maar ook voor de gezelligheid naar de club en blijven ook 
vaak bij andere teams wedstrijden kijken.
Feline: Sportclub Westervoort is een hele gezellige 
voetbalclub. Iedereen kent elkaar wat heel leuk is. Ook heb 
je bij de thuiswedstrijden veel support langs de kant. 

9. Meidenvoetbal wordt steeds populairder, hoe 
komt dit volgens jou?
Tessa:  Ik denk dat dit komt doordat mensen vroeger 
dachten dat het echt een mannensport was. Het Nederlands 
meidenteam presteert ook steeds beter.
Feline: Ik denk doordat het Nederlands dameselftal het 
heel goed doet. Steeds meer meiden nemen een voorbeeld 
aan de speelsters van het Nederlands elftal. Ook voetballen 
er meer meiden doordat er steeds meer aandacht is voor 
het meidenvoetbal. 

10. Gaat vrouwen/meiden voetbal er net zo fana-
tiek aan toe als heren/jongens voetbal? Wat is er 
echt anders?
Tessa:  Meiden liggen minder snel op de grond dan 
jongens. Ze stellen zich minder snel aan.
Feline: Wij meiden zijn zeker net zo fanatiek en gedreven 
om te winnen als jongens. Bij de profs zie je nog wel grote 
verschillen. De salarissen bij het herenvoetbal zijn veel 
hoger dan de salarissen bij het damesvoetbal.

11: Bedankt voor dit interview. Nog iets, dat jullie 
kwijt willen?
Tessa: MO17 is de toekomst van dames 1!!
Feline: Ik ben trots op onze leiding van de MO17, die er 
altijd voor ons is en die leuke dingen voor ons regelt. We 
hebben zelfs door kunnen trainen in de vakanties. Al met al, 
MO17 is een gezellig en hardwerkend team. 

Door: Esther
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL 

Pechvogel van het kwartaal

IRIS VAN ESSEN  
(SC WESTERVOORT VR2)

Uiteindelijk 4 weken gips, 1 week rust en toen alweer het 
groene gras op om te voetballen. Nu, een dikke maand 
later, is Iris mede door de corona rust (“elk nadeel heb zijn 
voordeel”) pas echt weer pijnvrij en helemaal genezen. 

Normaal krijgen de pechvogels als troost een snoepzak van 
onze voorzitter. Die tijd is Iris inmiddels wel voorbij. We 
doen binnenkort wel een drankje op de goede afloop Iris. Ik 
hoop je stralende glimlach weer snel te mogen zien op één 
van onze velden. 

Door: Michel

Iris valt op door haar stralende glimlach. Ze 
lijkt van nature positief ingesteld en lijkt ook 
altijd vrolijk. Dat ze nu is genomineerd als 
pechvogel van het kwartaal is natuurlijk 
minder leuk. Uit het verhaal hieronder blijkt 
dat deze dame niet alleen heel stoer en sterk 
is. Het bevestigt ook haar positieve inslag, 
soms bekijkt ze de zaken zelfs door een iets 
“te roze bril”.

Iris en voetbal
Iris begon als ukkie in de F3. Na 1 jaar voetballen trok ze 
de keepershandschoenen aan. Vanaf de D-jeugd keept ze in 
meidenteams. De eerste 2 jaren in het team onder leiding 
van Theo Janssen  (MD1). Daarna weer als veldspeler in de 
MC1 onder leiding van Patrick en Bianca Gal en later ook 
Peter Abbink. Ze fungeerde als rotsvaste laatste man. Als 
team zijn de meiden verder gegaan naar de MO19-1 onder 
leiding van Peter Abbink, Pascal Zweers en Maurice Smits.

En waar ging het mis? 
Dit seizoen werd de overstap gemaakt naar de senioren 
waarbij het team is opgesplitst in vrouwen 1 en 2. Tijdens 
een oefenwedstrijd werd gevraagd of ze wilde keepen 
omdat er op dat moment niet genoeg keepers waren. Een 
vervelende botsing zorgde ervoor dat haar hand dubbel 
klapte. Veel pijn maar in de gedachte dat het door de schrik 
kwam toch maar even de wedstrijd afgemaakt. Na de 
wedstrijd moest Bianca Gal de handschoen uit doen omdat 
Iris het zelf vanwege de pijn niet kon. De volgende dag kon 
ze haar hand niet meer bewegen. Toch maar gewoon gaan 
werken en ook nog gewoon rijles gehad. Op aandringen 
van meerdere mensen bij sportclub de dag erna  toch maar 
even de huisarts gebeld. Doorverwezen naar Zevenaar voor 
een foto en wat blijkt: het middenhandsbeentje gebroken!  
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AANMOEDIGEN

AANVALLER

AANVOERDER

BAL

BUITENSPEL

COACH

DOEL

DOELPUNT

GRAS

HOEKSCHOP

INGOOI

JUICHEN

LIJNEN

MIDDENSTIP

PASS

SCHEIDSRECHTER

SCHIJNBEWEGING

SCHOENEN

SHIRT

SLIDING

SPELERS

TOESCHOUWERS

TRAINER

VELD

VERDEDIGER

VOORZET

WEDSTRIJD

Prijspuzzels
Stuur de oplossing vóór 1 november 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 prijspuzzels Ballenvanger nr. 3/4:
Ronaldo: februari
Grasmaaier: tractor

De puzzels zijn dit keer gewonnen door:
Tim van Essen (JO9-1)
M. Evers

Pupillen - Junioren - Senioren

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10
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COLUMN FRANK

BESMET

Het was zaterdag 5 september een uurtje of 
zes in de ochtend. Ik werd wakker met een 
klam gevoel in mijn voeten en een beetje last 
van mijn keel. Ik lag te draaien en kon niet 
meer in slaap komen. Onze slaapkamer deur 
ging open en daar kwam Puck binnenlopen. 
Toen ze bij mij stond, klaagde ze over klamme 
voetjes, een beetje last van de keel en dat ze 
niet meer in slaap kon komen. 

Mees en Rowena hadden nergens last van en sliepen 
gewoon door. Puck en ik probeerden allebei toch nog 
een beetje te slapen. Uiteindelijk zijn we samen naar 
beneden gegaan en hebben even heerlijk rustig naar 
een filmpje van Enzo Knol op een trampoline gekeken. 

Vandaag stond de allereerste wedstrijd van JO9-4 op het 
programma. Ondanks de zenuwen waren we er 
helemaal klaar voor. Puck had immers al een jaar 
ervaring opgedaan in JO8-4 en ik had 3 jaar stage 
gelopen bij Koen de Wijs en Herman Wenting, we waren 
dus beiden door de wol geverfd. 
Uit bij Jonge Kracht, er zijn makkelijker wedstrijden om 
als leider mee te beginnen. De selectie voor het seizoen 
2020-2021 was rond, er waren geen blessures, alle 
talenten zijn gebleven en we hebben op het laatste 
moment Bob Jansen kunnen contracteren als veldtrainer 
voor de maandag en woensdag. Om 11.30u blies de 
scheids op zijn fluitje en was het seizoen officieel 
begonnen. 

Ryan, Dilano, Morris, Sten, Bart en Abdurahman zijn de 
mannen van JO9-4. Het feestje wordt helemaal 
compleet gemaakt door onze meiden. De totale selectie 
van alle JO9 teams bestaat uit ongeveer 36 kinderen 

met de leeftijd van 8 jaar. Als je terugrekent zou je bijna 
zeggen dat er in het laatste kwartaal van 2011 ook een 
soort van Lock down was. “We” hebben, laten we maar 
zeggen, niet stil gezeten toen. Die 36 kinderen bestaan 
uit 32 jongens en 4 meiden. Tatum, Mae, Romy en Puck 
horen bij ons, sterker nog, zij zijn het fundament van ons 
team. Een radslag of een Tiktok dansje om de 
tegenstander af te leiden, we hebben het allemaal in 
huis. Niet gek dus dat we de eerste wedstrijd Jonge 
Kracht met 3 - 6 van de mat af veegden. 

Ook de rest van de wedstrijden gaat naar behoren, we 
hebben weliswaar ook met 18 - 1 van RKHVV verloren, 
maar dat was ietwat geflatteerd. Tussen alle mooie 
momenten door was het hoogtepunt voor Puck toch wel 
de thuiswedstrijd tegen het Loo van Luuk Wanders, 
jawel de zoon van! Als verrassing kwamen Eva en Aafke 
kijken. Nadat Puck ongeveer 52 keer gekeken had of de 
meiden van Kemper haar wel zagen, maakte ze 1 seconde 
voor tijd de 2 - 9, onvergetelijk.

Het is nu zaterdag 17 oktober, ik word wakker zonder 
klam gevoel in mijn voeten en geen last van meer van 
mijn keel. Om 06.00u ook geen zenuwachtige Puck die 
de slaapkamer binnenkomt. Helaas mogen we even een 
tijdje geen competitiewedstrijden voetballen en trainen 
we zelfs zonder publiek. Laten we met elkaar afspreken 
dat als alles straks weer mag, iedereen op zaterdag om 
08.30u komt kijken naar onze jongens en meiden. Ik 
weet zeker dat jullie dan net als ik, direct besmet raken 
met een virus waar je wel gelukkig van wordt, namelijk 
het JO9-4-rus!
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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
Huis ter West
Jansen Tractoren
JANFLEUR Arnhem
Joop van Oort Grondwerken
JOWI Transport
J. Evers Bouw
Keurslagerij Wilfred Kersten
Koenders Totaalbouw
Koenen, nu ook op Kronenburg
KVIK Duiven
KWD
Mastermate Brinkman
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
Wencop Hoveniers

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 
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
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