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REDACTIE

Helaas houden de corona maatregelen aan en is er nog steeds geen 
competitievoetbal mogelijk. Dat houdt in, dat we nog steeds geen selectiefoto 
kunnen plaatsen. Die hopen we nog wel voor het einde van dit lopende 
seizoen te presenteren.
Helaas raken we weer een redactielid kwijt. Ons zeer gewaardeerd redactielid 
Esther Hermsen, die nog wel heeft meegewerkt aan deze uitgave, zal hierna 
stoppen met haar bijdragen voor de Ballenvanger, vanwege opleidingen en 
drukke werkzaamheden. De redactie dankt Esther, ondanks de korte tijd, die 
ze heeft kunnen invullen, voor haar bijdragen en vindt het uiteraard jammer, 
dat ze stopt.
In deze Ballenvanger doen we in het stuk Vacatures een oproep aan hen, die 
zich geroepen voelen in de redactie plaats te nemen. We hebben een leuk 
team en het werk voor de Ballenvanger kost niet teveel tijd.
De middenposter is dit keer een collage van het toernooi om de oliebollencup 
en de foto op de voorzijde is ook van dat toernooi.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr. 3 / 2020-2021: 
10 maart 2021

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 

Geachte aanwezigen, beste mensen die Sportclub Westervoort 
een warm hart toedragen. Ik wil jullie allen van harte welkom 
heten op de traditionele jaarlijkse Sportclub-nieuwjaarsreceptie 
met de even traditionele speech van de voorzitter. Iets wat er nu 
eenmaal bij hoort, je ontkomt er niet aan. 

De column van Rob in de vorige Ballenvanger bracht me op het idee om dit verhaal 
op bovenstaande wijze te openen. Het zijn woorden waarmee ik normaal gesproken 
op Nieuwjaarsdag de mensen even, tussen de drankjes door,  een terugblik op het 
jaar ervoor geef en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Maar de receptie werd 
afgelast, net als bijna alles in 2020. De competitie werd in het voorjaar stilgelegd en 
na de zomer weer opgepakt. Maar helaas: het was maar voor even en weer sloeg 
corona toe.  We zijn nu in afwachting van de werking van het vaccin, wanneer wordt 
wie gevaccineerd en we leven van persconferentie van Mark Rutte, Hugo de Jonge en 
Irma Sluis naar de volgende persconferentie: Wat mogen we nu weer en helaas 
vooral ook wat mogen we niet. Ik hoop dat op het moment dat dit gelezen wordt de 
maatregelen versoepeld zijn, maar of de competitie hervat gaat worden…?

Voor de club zijn het natuurlijk bizarre tijden. De jeugd mag trainen, maar de senioren 
moeten zich op alternatieve manieren fit blijven houden.  Er is met financiële hulp 
van de Club van 100 een prachtige tent neergezet om meer ruimte te creëren om 
coronaproof een biertje te drinken, maar die hebben we nog niet kunnen gebruiken. 
Gelukkig zijn er nauwelijks mensen die vanwege het niet kunnen voetballen de club 
de rug toekeren. Dat geldt ook voor sponsoren. Dit is natuurlijk een fantastisch iets. 
Het tekent het feit dat mensen zich verbonden voelen met Sportclub Westervoort. En 
dat is iets waar we met z’n allen best heel trots op mogen zijn. Laten we dit positieve 
aspect meenemen naar 2021, zodat we volgend jaar met een heel ander gevoel op 
het jaar ervoor kunnen terugkijken. Voor nu: blijf gezond en tot gauw.

John Kemper, voorzitter
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VERHAAL VAN HET KWARTAAL

‘DE BAKKERIJ KOENEN OLIEBOLLEN CUP 2020’
de stoere jongens en meiden van de JO19 en de MO17. 
Iedereen kon zich lekker uitleven en genoot van een 
heerlijke voetbaldag.  
Diverse sponsoren vonden het een dusdanig leuk initiatief 
dat ze spontaan hulp boden in de vorm van verwennerij. Zo 
waren er honderden appels van Fruitkwekerij Stokhorst in 
Groessen, lekkere soep en broodjes van Petra Koenders, 
chocomelk van de Coöp, zakjes chips van familie van Tilburg 
en 500 heerlijke oliebollen van Bakkerij Koenen.  
De organisatie was een onmogelijke opgave die toch met 
glans werd volbracht. Mede dankzij de nodige corona 
coördinatoren, een complete scheidsrechters brigade en 

In een tijd waarin weinig kan en mag was het 
op 21 november één groot voetbalfeest op 
Sportpark Naederhuyse. Sportclub Westervoort 
haalde alles uit de kast en organiseerde voor 
haar volledige jeugddivisie een 
voetbaltoernooi "om je vingers bij af te 
likken". 

Alle jeugdteams speelden onderlinge 7x7 wedstrijdjes 
waarbij de leeftijdscategorieën waren verdeeld over diverse 
poules. De inzet was de Bakkerij Koenen Oliebollen Cup 
2020. Van de kleine ukkies van de Champions League tot 
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‘DE BAKKERIJ KOENEN OLIEBOLLEN CUP 2020’
diverse andere vrijwilligers werd alles in goede banen en 
strakke schema's geleid. 
Zeker in deze sobere tijd extra mooi om de jeugd zo zien 
te genieten. Dikke vette complimenten aan iedereen die 
heeft meegeholpen aan dit succes, met voorop de 
initiatiefnemer en drijvende kracht Niek Koenders. De 
reacties waren dusdanig positief dat resoluut werd 
besloten dat dit editie 1 was van een serie die 
waarschijnlijk nog heel lang zal voortduren. Als er de 
komende jaren ook nog eens publiek wordt toegevoegd 
aan deze formule dan wordt dat de slagroom op de taart 
of beter de poedersuiker op de bol. 

Door: Laura en Aafke
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AAN DE ZIJLIJN

Sinds maart 2020 hebben we te maken met de 
coronacrisis en ook bij Sportclub Westervoort is 
dit natuurlijk goed merkbaar. Nadat de 
competities toen al stil werden gelegd, konden 
we gelukkig weer starten in het begin van het 
seizoen 2020/2021. Helaas werden alle 
wedstrijden vanaf oktober weer stopgezet, de 
jeugd kon nog wel door blijven trainen. Het 
voetbal staat eigenlijk dus ook al een hele lange 
tijd ‘aan de zijlijn’. In deze editie vroegen we 
verschillende mensen die actief zijn binnen 
Sportclub hoe zij deze gekke tijden beleven.

Hein Smink
Hoe vergaat het je in corona tijd?
Deze bijzondere periode gaat mij ook wel goed af. 
Aangezien we niet meer op de voetbalvelden te vinden zijn, 
moet je op zoek naar andere intensieve bezigheden. En die 
zijn er! Zo sla ik in het weekend een balletje op de 
golfbaan en ben ik in de avonduren parttime 
vakkenvuller. En nu hoor ik je denken: ‘Hein Smink in de 
plaatselijke supermarkt?’ Nee, ik vul tegenwoordig de 
vakken van het dartbord! 

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Zo lang het uitgezonden wordt, heb ik daar geen 
problemen mee. 

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub 
 tijdens corona?
Gelukkig mogen we vanaf december weer in groepjes van 
vier trainen. Daarnaast hebben we als clubhuiscommissie 
overzichten gemaakt van de houdbaarheidsdata van de 
producten in ons clubhuis. Verder is het afwachten. 

Wat mis je het meest?
Toch wel het moment vlak voor vertrek naar een 
uitwedstrijd. Bijna elk team heeft wel een persoon die al 
jaren rijles heeft, maar nog steeds geen rijbewijs kan 
bemachtigen. Bij ons is dat Sjoerd Jansen. Maar om niet 
altijd afhankelijk te zijn van anderen, lost onze Sjoerd dit 
vaak op ludieke manieren op. Zo ging hij naar Giesbeek met 
de kano, want dat was toch alleen maar stroomafwaarts. En 
vorig jaar, Loo uit, kwam hij rechtstreeks van een klus met 
de shovel. Toen zijn we over de dijk gegaan om minder 
aandacht van de politie te trekken. Kortom: het is altijd 
spannend waar Sjoerd mee aankomt zetten. En zeg nou 
zelf: waar vind je nog zulke spelers? 

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat 
zien?
Het is te hopen dat we weer ‘gewoon’ een balletje kunnen 
trappen op de velden en een pilsje in ons clubhuis kunnen 
drinken, zonder restricties.

Daphne van den Brink
Hoe vergaat het je in corona tijd?
Wel oké, ik kan gewoon door werken en naar school dus 
daar verandert niet veel aan. Alleen mis ik het voetbal 
wel heel erg en vooral de donderdagavonden… 

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Ik vind dat er geen verschil moet zijn in betaald voetbal en 
amateurvoetbal. Al snap ik wel dat het voor hen echt hun 
werk is en voor ons een hobby (sport) erbij. Maar verder is 
er geen verschil qua aantal personen of het spelletje zelf.

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub 
 tijdens corona?
Contributie door blijven betalen en lid blijven van de club, 
zodat ook Sportclub hier zo goed mogelijk uit komt.

Wat mis je het meest?
De gezelligheid en geouwehoer onderling in het 
team. Ook de wedstrijden op de zondagen mis ik 
heel erg.

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat zien?
Dat iedereen die nu stil ligt weer snel kan beginnen en de 
kantine ook weer snel opengaat, zodat iedereen weer een 
drankje kan nuttigen. 
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Michel van Enckevort
Hoe vergaat het je in corona tijd?
We doen ons ding en we maken er het beste van. 2020 
gaat de geschiedenisboeken in, maar niet bepaald 
omdat het nu zo gezellig was.

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Daar ben ik erg blij mee. Het geeft een stuk afleiding en 
ontspanning in deze tijden waarin vrijwel alles is lam 
gelegd. De sfeer in de stadions is dramatisch, maar zelfs 
wedstrijden zonder publiek beginnen al te wennen.

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub 
 tijdens corona?
Een heleboel. Vooral voor de jeugdteams die gelukkig 
gewoon doorgetraind hebben en ook onderlinge 
wedstrijden hebben gespeeld. Daarbij zit er al weer veel tijd 
in de voorbereiding voor de nieuwe jaargang.

Wat mis je het meest?
De gezelligheid in de kantine en het supporteren 
langs de lijn.

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat 
zien?
Als een feestjaar waarin er heel veel succes te vieren is met 
een absolute recordomzet voor de kantine.

Niek Koenders
Hoe vergaat het je in corona tijd?
Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is een saaie tijd 
natuurlijk, zonder feestjes, kantineavondjes en wedstrijden 
maar daar heeft iedereen last van.

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Ik vind het begrijpelijk en ook fijn dat het betaald voetbal 
door kan gaan. Gedurende de eerste coronagolf lag 
het betaald voetbal ook stil en dat was toch wel 
een gemis. Ik ben blij dat ik nu wel gewoon naar 
Ajax kan kijken!

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub 
 tijdens corona?
Bij de club is het natuurlijk ook rustig nu, de jeugdteams 
trainen nog wel door en mogen onderlinge potjes doen 
maar dat is het ook wel. Toevallig hebben we afgelopen 
week de eerste (coronaproof) editie van de ‘bakkerij 
Koenen’ oliebollen cup georganiseerd voor de jeugdteams, 
een 7v7 toernooi voor alle lichtingen met daarbij chocomel, 
oliebollen en appels voor alle deelnemers en vrijwilligers. 
Een geslaagd toernooi!

Wat mis je het meest?
Ja, dat antwoord is makkelijk: Westje 5! Hopelijk 
kunnen we in januari weer met het team het veld 
op.

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat 
zien?
Ik hoop dat er snel een vaccin komt en dat de competities 
weer worden hervat voor jeugd en senioren en als dat 
gebeurt dan gaat alles vanzelf wel weer draaien op onze 
mooie club!
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AAN DE ZIJLIJN Door: Laura en Aafke

Remco Grob
Hoe vergaat het je in corona tijd?
Eigenlijk best prima hoor, als de stal thuis maar warm is. 
Natuurlijk is het een behoorlijke verandering en de eerste 
maanden gingen nog prima met het begin van de lente. 
Maar nu na ruim 9 maanden mag het wel een keer 
afgelopen zijn, er ontbreekt op dit moment perspectief. Je 
beseft nu wel wat een mooi leventje we normaal gesproken 
hebben. Wel heb ik enorm te doen met een deel van de 
ondernemers die hun reserves in korte tijd zien verdampen.

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Ik vind het allemaal prima. Je kunt er een avond over 
discussiëren of het qua gezondheid allemaal verantwoord is 
(ik denk het wel) maar dat hebben we al genoeg gedaan. Er 
is al zoveel weggevallen voor iedereen, een klein beetje 
vermaak mag best.

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub  tijdens 
corona?
Eigenlijk al het gebruikelijke. Het seizoen 2019/20 is 
financieel afgerond, de jaarvergadering heeft 
inmiddels plaatsgevonden via Teams! Het financiële 
gedeelte gaat gewoon door.

Wat mis je het meest?
Spontaan even uit eten of een borrel drinken met 
vrienden. En voor het eerst sinds ruim 30 jaar geen 
kermis vieren, daar had ik wel last van.  
De woensdagochtend erna was trouwens wel een 
verademing! Ook de wintersport gaat waarschijnlijk niet 
door. Het is allemaal luxe maar het zijn wel de krenten in de 
pap! Op zondag lekker naar het 1e kijken en daarna een 
biertje doen in de kantine, daar heb ik wel weer een keer zin 
in. En natuurlijk ook zelf een balletje trappen met de 7 x 7 
ploeg (45+) en alles wat daar bij hoort…..

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat 
zien?
Niet alleen voor Sportclub maar voor iedereen: lekker gezond 
blijven en langzaam weer opstarten naar het oude normaal.

Johan Bouhuys
Hoe vergaat het je in corona tijd?
Niet slecht! Wij hebben een redelijk grote tuin met 
bomen, struiken, vijver, kippen, bijen, etc., etc. Dus 
nu eindelijk weer voldoende tijd om het nodige 
onderhoud uit te voeren. En als het weer meevalt, zijn 
de tennisbanen buiten gewoon open. Dan kan er nog op 
recreatief niveau getennist worden en, met een door corona 
gelimiteerd aantal vrienden, het geheel afgesloten worden 
met een klein hapje en een drankje in de achtertuin.

Wat vind je ervan dat betaald voetballers nog wel 
door mogen voetballen?
Ik meende dat de spelers en begeleiders van het betaald 
voetbal onder een streng en intensief corona-regiem vallen 
om de veiligheid enigszins te garanderen. Dit brengt hoge 
kosten met zich mee die het amateurvoetbal zich helaas 
niet kan permitteren. Wel jammer, maar wel begrip voor dit 
verschil.

Wat kan je nu nog doen voor of bij Sportclub 
 tijdens corona?
Om de sleur te doorbreken toch proberen kleine 
toernooitjes te organiseren binnen de opgelegde corona-
beperkingen bijv. senioren: 2 tegen 2, jeugd: 4 tegen 4. 
Toeschouwers zijn niet toegestaan, maar het staat de 
toernooi-deelnemers natuurlijk wel vrij om de spelende 
teams aan te moedigen.

Wat mis je het meest?
Het weer onder de mensen zijn. Het weer met mede-
voetbalfanaten ongelimiteerd ouwehoeren over het 
voetbal in het algemeen en de wedstrijden in het 
bijzonder onder het genot van een potje bier…

Hoe hoop je dat 2021 er voor Sportclub uit gaat 
zien?
Dat de coronamaatregelen steeds minder streng worden en, 
ondersteund door een efficiënt en vooral effectief 
vaccinatieprogramma, de velden weer volop bezet kunnen 
worden.
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AFSCHEID
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Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 
november 2020, vanwege de coronamaatregelen 
online gehouden, hebben we afscheid genomen 
van Simone Geurts-Kemper. 

Zij is in 2014 toegetreden tot het bestuur, in eerste instantie 
als 2e secretaris ter ondersteuning van Ans Wolters. Met 
haar toetreden kreeg het bestuur een hoog familiegehalte. 
Naast de gebroeders Grob kwam er dus nu ook een broer 
en zus in het bestuur. Ans is trouwens getrouwd met een 
neef van Simone en John. Verjaardagen voor de familie 
konden nu dus in de bestuurskamer gevierd worden.
Toen Ans terugtrad volgde Simone haar op als eerste 
secretaris. En nu wordt Simone weer opgevolgd door Nancy 
Stevens, die als ik het goed begrepen heb bij vragen nog 
steeds een beroep mag doen op Simone.
Simone heeft tijdens haar bestuursjaren een aantal zaken 
gedegen op de rit gezet, waarvan de belangrijkste waren de 

SIMONE GEURTS-KEMPER NEEMT AFSCHEID ALS SECRETARIS
nieuwe statuten, een AVG-draaiboek en haar bijdrage in het 
opzetten van de voorsteldag. Daarnaast zorgde ze 
natuurlijk voor het notuleren van de vergaderingen, het 
verzorgen van de agenda en het toezenden van de stukken 
voor de vergaderingen. En daarnaast had ze natuurlijk een 
belangrijke inbreng in de vergaderingen zelf.
Simone: bedankt voor alles wat je voor de club gedaan 
hebt! Het is weliswaar een vreemd afscheid zo achter het 
scherm van je laptop, maar we gaan tegen de tijd dat het 
weer mag een keer uit eten met het voltallige bestuur. 
Hierbij alvast een bos bloemen en wijn. Simone: bedankt en 
het ga je goed!

En zoals bijgaande foto’s illustreren, komt er ook 
voor recreatie weer meer tijd.

Namens het bestuur van Sportclub Westervoort,
John Kemper, Voorzitter én broer
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DE BLIKVANGER GEURT VAN LOENEN

het is soms moeilijk om nee te zeggen.
Voor nu is het goed zo, maar ik zeg
nooit, nooit.
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Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. In deze editie van de Blikvanger laten wij Geurt 
van Loenen vertellen over wat hij precies doet bij Sportclub Westervoort. Complimenten voor Geurt, 
waar uw interviewsters werden ontvangen met koffie en vlaai. Zo zien wij dit uiteraard graag!

Naam: Geurt van Loenen.
Leeftijd: 58 jaren jong, ik ben 1 december jarig geweest. 
Ik ben die dag gewoon gaan werken en uiteraard heb ik 
getrakteerd op de lekkerste bamiballen van Beursken uit 
Velp. 
Woonplaats: Westervoort, maar geboren in Apeldoorn. 
Sinds 2011 woon ik in Westervoort in de mooiste straat van 
het dorp.
Partner: Karin.
Kinderen? Nee.  

Werk: 
Sinds 1990 werk ik bij de parketpolitie. Hierbij moet ik de 
orde handhaven binnen de rechtbank en mensen thuis 
ophalen die de boetes niet betalen, oftewel het executeren 
van vonnissen. 

Wat zijn je hobby’s? 
Hardlopen. Ik heb ook sinds twee maanden drumles, ik heb 
gelukkig geen directe buren. Daarnaast ga ik veel naar 
concerten en kijk ik af en toe een goede film.

Omschrijf jezelf in vijf woorden: 
Eerlijk, recht door zee, trouw. 

Voetbal je zelf ook?
Niet meer. Toen ik 7 jaar oud was ben ik begonnen in 
Apeldoorn bij Alexandria. Daar heb ik gekeept tot mijn 20e, 
toen ben ik naar Columbia gegaan. Daar heb ik 4 jaar 
gespeeld. Vervolgens heb ik 2 jaar gekeept in het 1e van SC 
Teuge. Toen ben ik in Arnhem terecht gekomen en bij ESCA 
lid geworden. Ik ben daar een jaar of 15 lid geweest. Toen 
heb ik heel lang niks gedaan en tot slot nog 1 jaar bij VDZ 
in het 8e gekeept. Maar dat was niet echt een succes, ik 
vloog niet meer zo naar de hoek als een jonge god van 20 
jaar oud. 

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Willem van Bussel stopte afgelopen seizoen bij het G-team 
en ik heb eigenlijk het stokje van hem overgenomen. Ik ben 
de contactpersoon naar de KNVB en af en toe woon ik een 
vergadering bij namens Sc Westervoort. Op zaterdag ben ik 
ook aanwezig bij de wedstrijden als leider. Daarnaast fluit 
ik af en toe wedstrijden. 

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?  
De voorzitter, die bij mij aan de overkant woont, heeft mij 
een jaar of 5 geleden gevraagd of ik wat wedstrijden wilde 
fluiten bij het G-team. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.

Hoe zouden medevrijwilligers jou omschrijven?
Ik denk dat ze mij wel een spontane gast vinden! De 
interviewsters beamen dit direct en nemen nog een hap van 
de heerlijke vlaai. Het cultuurtje van voetbalclubs ben ik ook 
wel gewend, dat is ook leuk om lekker met elkaar slap te 
ouwehoeren. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Als er niemand is, ben ik wel iemand die dan inspringt. Je 
hebt altijd vrijwilligers te weinig, dus het is ook goed om je 
steentje bij te kunnen dragen. 

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden? 
Dat past bij mij naadloos in het weekend. Karin werkt altijd 
op zaterdag, dus dan heb ik de dag voor mezelf. Daarnaast 
ga ik ook nog per januari minder werken, dus het is goed te 
doen. 

Op welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief? 
Op dinsdagavond ben ik er soms bij, ook bij de jeugd laat ik 
af en toe mijn gezicht zien. Dit vind ik belangrijk, zo leer ik 
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de spelers en ouders/verzorgers beter kennen. In het 
weekend ben ik er dus op zaterdag. Ik spreek ook met 
mensen af, als ze bijvoorbeeld lid willen worden.
 
Hoeveel uur steek je er per week in?
Dat valt wel mee, normaal gesproken fluit ik ieder weekend 
wel een keer. Gemiddeld zo’n 3 á 4 uurtjes per week. Ik 
reken de tijd niet mee dat ik wel eens koffie ga drinken om 
de spelers beter te leren kennen. Dat is denk ik ook 
belangrijk in mijn rol. 

Volg je ook andere teams binnen Sc Westervoort?
Naast het G-team eigenlijk niet echt. Verder heb ik ook niet 
echt een betrokkenheid bij een team.

Wat zou je nog meer bij Sc Westervoort willen 
doen? 
Het gevaar zit erin dat je steeds meer gaat doen, dat heb ik 
bij ESCA ook meegemaakt. Daar ben ik begonnen als 
keeper. Vervolgens had een jeugdteam geen leider, Geurt 
werd leider. Een ander team had geen trainer, Geurt werd 
trainer. Uiteindelijk was ik zelfs de voorzitter van de 
jeugdcommissie. Zo gaat dat, het is soms moeilijk om nee 
te zeggen. Voor nu is het goed zo, maar ik zeg nooit, nooit.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Ik ben gewend aan korte lijntjes, ESCA was bijvoorbeeld 
een vrij kleine vereniging. Bij Sportclub is het wat lastiger 
omdat je met meerdere factoren rekening moet houden, 
gezien de grootte van de club. Als ik betrokken ben bij een 
team, dan vind ik het wel fijn om dingen zelf te regelen. Zo 
heb ik ook uitshirts geregeld voor het G-team.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt 
 meegemaakt tijdens het uitvoeren van het 
 vrijwilligerswerk?
Ik floot een wedstrijd van het G-team. Er botsten twee 
spelers op elkaar, één van de twee was een vrij stevige 
dame. Ze viel als een blok op de grond en toen vroeg ik of 
alles oké was en of alles weer 100% was. Daarop zei ze: ja 
hoor, maar ik word nooit 100%. Je snapt wel dat ik mijn 
lach in moest houden. Soms zijn er ook spelers die opeens 

een ander een trap geven, je fungeert ook meer als 
spelleider dan echt als scheids. 

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo leuk? 
Het is een bepaalde roeping denk ik. Aan de ene kant doe 
je iets, omdat er te weinig vrijwilligers zijn en aan de andere 
kant is het ook leuk om een stukje dankbaarheid te krijgen. 
Daar doe je het toch voor.

Wat vind jij minder leuk aan het vrijwilligerswerk?  
Ik fluit per definitie geen senioren mannen. Ik heb geen zin 
in mannen die na een lange werkweek al hun frustraties in 
90 minuten op het veld eruit gooien. Dat vind ik doodzonde 
van mijn tijd.

Wat krijg je er zelf voor terug?  
Waardering en ik krijg er zelf ook energie van. Het is leuk 
om te doen. 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Omdat niks vanzelf gaat. Zonder vrijwilligers geen 
vereniging! 

Wil jij tot slot nog wat kwijt?
Dat ik na 5 jaar bijna een blauwwit hert heb gekregen. 
Geurt, bedankt voor het leuke interview en de heerlijke 
vlaai!

Door: Aafke en Laura
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EEN TOESCHOUWER. 
Dat ben ik.  Ik sta er bij en kijk er naar. En niet alleen bij de trainingen en wedstrijden van mijn 

voetballende zoons; bij alles wat er gebeurt, kijk ik toe en probeer er het mijne van te denken. Maar 
wat moet je nu schrijven over het huidige Covidtijdperk? daar is alles al over gezegd of op papier 

gezet. En de verwarring blijft. Wat is er überhaupt nog over van de Belangrijkste Bijzaak in het leven, 
als die bijzaak zelf bijna geheel verdwenen is? Het zestienmetergebied is verdrongen door de 

anderhalvemeter-samenleving. Ik ben ontwricht als de knie van Piet Schrijvers. Of als mijn eigen 
enkels, om actueler bij huis te blijven. En ik niet alleen. De kluts, mijn draai, het gevoel en het ritme, 

balans.... allemaal foetsie. Dankzij FC Covid ‘19.

Dit is een column in een clubblad van een 
voetbalvereniging maar ik weet het allemaal niet meer. 
Natuurlijk staat een mondkapje verdacht veel mensen 
errug goed. En hoewel ik duidelijk geen smetvrezer 
ben (Kom maar eens bij mij thuis kijken!), hoop ik dat 
de afschaffing van de handdruk voor altijd 
gehandhaafd blijft; ik pleit voor een terugkeer van de 

sierlijke buiging als begroeting. Met voldoende afstand 
natuurlijk. Want anders stoot je gelijktijdig je hoofd. 
Wat heef dit met foebal te maken, Robbie? ... Sorry, ik 
lijd aan het Syndroom van Lock Down.
De UEFA werkt aan een drastische spelregelwijziging. 
Er gaat met 9 tegen 9 gespeeld worden op een veld 
verdeeld in 9 vakken, die door een ingegraven, 



IN MEMORIAM

DIEN VAN WORKUM  
 

Op 17 januari 2021 is op 89-jarige leeftijd Dien van 
Workum overleden, één van de grootste supporters 

van Sportclub Westervoort van de afgelopen 
tientallen jaren. Ze zou dit jaar vanwege haar 

60-jarig lidmaatschap gehuldigd gaan worden. Dit 
is er helaas niet van gekomen. 

Dien was de moeder van drie zonen, van wie Theo de oudste 
was en overigens ook de enige, die voetbalde. Ze was van het 

begin af aan een groot supporter van Sportclub en Theo in 
het bijzonder. Naast dit supporteren was ze ook actief in het 

schoonmaken van de tribune en het entreehokje op de 
zaterdagen voorafgaande aan de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal. Dit deed ze totdat haar gezondheid achteruit 

ging en ze het fysiek niet meer aankon. 
Dien kende iedereen en iedereen kende Dien. Ze was een 

ontzettend enthousiast iemand, die altijd positief naar 
Sportclub en de wereld eromheen keek. Ze werd hiervoor 

in de jaren tachtig van de vorige eeuw beloond met de titel 
“ Super Sportclub Supporter”, een door een aantal spelers 

ingestelde titel. Ze was hier zeer blij mee en het werd 
uitgebreid gevierd. 

Ze bleef door de jaren heen Sportclub steunen en ook toen 
het qua gezondheid allemaal wat minder werd, liet ze nog 
regelmatig haar gezicht zien in het clubhuis en op het veld. 

Een van de laatste tastbare dingen die ze voor Sportclub 
deed, was het verrichten van de aftrap bij de Westervoort 

Cup in 2016. 
We willen de kinderen, haar schoonfamilie, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen condoleren met het verlies van Dien en 

hen veel sterkte toewensen voor de komende tijd.
Dien: ontzettend bedankt voor alles wat je voor 

Sportclub gedaan en betekend hebt! We zullen je 
niet vergeten en we gaan je enthousiasme missen.

Namens bestuur en leden SC Westervoort,
John Kemper, voorzitter

Zie gedicht PieterS op pagina 37.
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elektronische ringleiding van elkaar gescheiden zijn. In 
elk vak van iedere partij, één speler die zijn gebied niet 
mag verlaten; een digitale enkelband verraadt 
zoemend een overtreding van deze regel. De speler van 
de verdedigende partij in het vak met het doel mag 
zijn handen gebruiken. Een wedstrijd duurt 15 
minuten. Heb ik ergens gelezen. Echt waar. Toch? 
Marco van Bastenaken Luik werkt het verder uit. Of 
zoiets. Waar gaan we heen? Geen idee.

En hoe is het eigenlijk zo gekomen? Zit een 
buurvereniging uit een aangrenzend dorp soms achter 
de pandemie? Men was natuurlijk bang, dat wij met 
onze selectie van vorig jaar én nu weer met die van dit 
jaar (Martijn Is Back en Welkom Ugur!), doorstoten van 
de 4e naar de 2e klasse. En daarmee de beste club in 
de Liemers worden. Daarom heeft deze vereniging het 
virus in het leven geroepen. Niet de hele vereniging 
natuurlijk, maar hunnie bestuur. Die halen regelmatig 
een Quatro Stagioni bij Appie’s Place en drinken 
allemaal F-pupillenbloed; die van ons gewoon bier. Heb 
ik gehoord, volgens mij....  Sjonge, het is erg met me.

Vindt u dat mijn columns onsamenhangend zijn? Dit 
keer zijn we het eens. Ik weet het ook allemaal niet 
meer en bekijk het maar.
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Soms zeggen beelden meer dan woorden. De 
nostalgie spat van de foto hiernaast af. Het is 

niet alleen een mooie actiefoto. Het is  
SC Westervoort in optima forma. Mocht je 

willen weten waarom, dan volgen hier  
8 argumenten.

1982

•  De foto is van 1982 en gemaakt tijdens de kwartfinale 
van de Arnhem cup. De wedstrijd eindigde in een 4-4 
gelijkspel tegen 2e klasser Velpse Boys. Een knappe 
prestatie van onze blauwwitte leeuwen. Hoe de 
strafschoppenserie is geëindigd, is totaal niet 
belangrijk. 

•  Links op de foto staat Willy Messing. Willy is 
tegenwoordig iets minder lenig, maar wel nog steeds 
zo temperamentvol als in 1982. Hij speelt al een tijdje 
niet meer, maar is met al zijn ervaring en facilitaire 
inzet onmisbaar voor onze vereniging.

•  Daarnaast staat Eddy Peters. Een andere coryfee van 
onze club. 

•  De speler op de achtergrond staat inmiddels op de 
voorgrond. Het is onze preses John Kemper. Nadere 
toelichting is volstrekt overbodig. 

•  Geen idee wie de speler van Velpse Boys is maar het 
was een hele rare man. Waarom? Omdat hij geen snor 
had. 

•  Trainer van SC Westervoort was destijds Hans 
Bleijenberg. Zoon Wim heeft nu net zijn contract als 
hoofdtrainer van SC Westervoort 1 verlengd.

•  Trainer van Velpse boys was op dat moment Rolf 
Oostinga. Een man met een grote historie bij onze 
club. Zijn roerende afscheidsspeech bij het 
kampioenschap van Vrouwen 1 roept nog steeds 
emotie op.

Voor de oplettende kijker valt er nog iets op. Er wordt 
gevoetbald, er is publiek en er zitten 5 man zonder 
mondkapje in de dugout, die bovendien geen 1,5 
afstand tot elkaar bewaren. Het was een mooie 
onbezorgde tijd....smacht smacht.

Omdat het zo'n mooi jaar was nog een tweetal fotos uit 
dit jaar. Zoek zelf maar naar herkenning...

Door: Michel
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HET DEBUUT

ANOUSJKA BOESVELD

Het debuut
In deze nieuwe rubriek stellen we iemand voor 
die nieuw is binnen de club of nieuw is in een 
bepaalde rol of functie. Anousjka Boesveld heeft 
de eer om af te trappen. 

Anousjka is zeker geen nieuwkomer binnen de club maar 
wel nieuw in de organisatie-commissie. Daarnaast zet ze 
zich sinds kort ook al op andere vlakken in voor ons cluppie 
en het goede nieuws is: 'ze wil best nog meer'. Hoog tijd 
voor een nadere kennismaking met deze topper. Aan de 
hand van een 11-tal vragen weten we straks allemaal wie 
Anousjka is. 

Wie is Anousjka Boesveld? 
Ik ben geboren in Meerssen Limburg, maar heb ook in Den 
Haag, Emmeloord (gemeente Noordoostpolder) en Zwolle 
gewoond. Sinds 1996 ben ik woonachtig in Westervoort.
In Zwolle heb ik mijn tienerjaren doorgebracht en voor de 
carnavalisten onder ons: Zwolle staat bekend als de leukste 
carnavalsstad boven de rivieren. Inburgering in het 
carnavalsleven van Westervoort kostte daarom totaal geen 
moeite. Ik ben getrouwd met Karlo Boesveld, hulptrainer 
van de JO13-1, en moeder van 2 kinderen, Julia 15 jaar 
spelend in de MO17 en Ruben 12 jaar spelend in de  
JO13-1. Verder zijn mijn hobby’s lezen en sorry voetbal-
fanaten, maar ik hou van dansen. Vanaf mijn 6e ballet, 
daarna Jazzballet, Streetdance, Zumba en sinds ruim een 
jaar nu Jazzdance bij Blanche te Westervoort. Daar kan ik 
me helemaal in uitleven!

Hoe ben je bij Sportclub terecht gekomen? 
Ik ben in eerste instantie met Sportclub in aanraking 
gekomen via mijn zoon Ruben doordat hij op zijn 6e bij de 
Champions League ging voetballen. Toen Julia op haar 11e 
in de MO13 ging voetballen ben ik een, soms misschien te, 
enthousiaste ouder langs de lijn geworden. Alleen 
aanmoedigen natuurlijk, niet coachen! 

Welke rol(len) vervul je nu en wat heb je eventueel 
in het verleden gedaan (als vrijwilliger)?
Vorig jaar ben ik hulpbegeleider geworden bij de MO15 en 
heb ook wel eens meegeholpen bij de trainingen. Julia 
speelt sinds dit jaar bij de MO17, dus die taak hoefde ik 
niet meer uit te voeren. Na de zomer heeft Michel mij 
benaderd voor de rol van meidencoördinator. Na overleg 
met verschillende personen binnen Sportclub over deze 
functie heb ik aangegeven dat te willen proberen. 
Daarnaast ben ik regelmatig actief als coronacoördinator 
op maandag of woensdag wanneer de jongste leden 
moeten trainen.

Wat zijn je ervaringen tot nu toe in je huidige rol 
als coördinator?
Helaas zijn er door het Coronavirus en de Lock-down 
weinig mogelijkheden geweest om me verder te verdiepen 
in deze rol. Vergaderingen met medecoördinatoren zijn 
uitgesteld en wedstrijden bijwonen van de meidenteams 
waren hierdoor ook niet mogelijk. Wel heb ik me actief in 
mogen zetten bij het opzetten en begeleiden van het 
nieuwe en erg enthousiaste MO13 team met maar liefst 19 
jonge meiden!

Ik werk vanuit huis, dus ik haal
de motivatie vooral uit het
onder de mensen zijn.
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Wat vind je belangrijk binnen je nieuwe rol als 
coördinator van de meiden?
In mijn rol als meidencoördinator zou ik een aanspreekpunt 
en vertrouwd gezicht willen zijn voor de meiden, hun 
ouders/verzorgers en de trainers/trainsters. Daarnaast hoop 
ik een steentje bij te kunnen dragen aan een soepele en 
goede doorstroming van de teams/speelsters naar 
uiteindelijk het Vrouwen 1 en 2. Ik hou me daarbij bezig 
met alle zaken om het voetbal heen zoals b.v. organisatie, 
cultuur en communicatie. Het voetbaltechnische gedeelte 
ligt bij de trainers, de technisch jeugdcoördinator en de 
voetbalcommissie. Daar wil ik mijn vingers niet aan 
branden. 

Wat zie je als een uitdaging het komende jaar of de 
komende jaren?
Zodra er weer wedstrijden gespeeld mogen worden wil ik 
graag bijdragen aan een goede samenwerking tussen de 
trainers en trainsters van de verschillende meidenteams.

Wanneer ben je bij Sportclub te vinden?
Ik heb nog geen duidelijk beeld kunnen krijgen wat nodig is 
of waar behoefte aan is. Zodra er weer wedstrijden 
gespeeld mogen worden, wil ik zoveel mogelijk op zaterdag 
op de club zijn om naar de verschillende wedstrijden te 
kijken. Al zal ik ook regelmatig met mijn dochter meegaan 
naar de uitwedstrijden als betrokken ouder.

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere 
 vrijwilligers?
In de jaren dat ik nu bij Sportclub kom, heb ik niet anders 
dan een goede samenwerking meegemaakt tussen de 
verschillende vrijwilligers. In de korte tijd dat ik vrijwilliger 
ben, geldt hetzelfde, al is dat door de corona 
omstandigheden helaas nog veel te weinig. De Koenen 
Oliebollen Cup in november was mijn eerste ervaring van 
een ontzettend enthousiaste samenwerking en gezellige 
sfeer die er heerst bij Sportclub. Die geslaagde dag was 
zeker ook te danken aan de heerlijke oliebollen.

Wat vind je van de cultuur binnen sportclub?
Naar mijn mening is de cultuur van Sportclub om ieder lid 

plezier te laten hebben in het voetballen en daarbij ieder lid 
te motiveren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 
Hier sluit ik me helemaal bij aan. Je prettig voelen in een 
team en plezier hebben in het voetballen zijn het 
belangrijkst.

Zijn er andere rollen binnen de club die je leuk 
lijken om te doen?
Het lijkt me ook leuk om commissiediensten te draaien 
wanneer er weer wedstrijden gespeeld mogen worden. 
Niek/Ronald: jullie mogen me op de lijst zetten!

Vrijwilliger zijn kost tijd en moeite. Waar haal je de 
motivatie vandaan?
Ik werk vanuit huis, dus ik haal de motivatie vooral uit het 
onder de mensen zijn. Bij Sportclub kom je met veel 
verschillende mensen in aanraking en werk je regelmatig 
nauw samen. In de vorige ballenvanger schreef Fabian 
Gutierrez dat het lid zijn van een club/vereniging in je dorp/
stad een belangrijk sociaal gebeuren is. Je hoort ergens bij 
en bent een onderdeel van een club/vereniging. Je sociale 
netwerk wordt groter en daardoor worden evenementen in 
je dorp ook veel leuker. Je leert je medemens kennen en 
staat voor elkaar klaar indien dat nodig is. Daarnaast is het 
plezier wat kinderen aan voetbal en aan elkaar beleven erg 
mooi om te zien. Ook hun sociale netwerk wordt vergroot 
door onderdeel te zijn van een club. Daar haal ik mijn 
motivatie uit.

Tja, wat moet je daar nou aan toevoegen. Dit zijn de 
vrijwilligers die vaak in de schaduw staan maar op de 
achtergrond heel veel werk verrichten. We mogen als 
Sportclub onze handen dicht knijpen met Anousjka net als 
met al haar collega vrijwilligers. 

Anousjka, succes in je nieuwe rol. Met jouw 
enthousiasme en positieve energie ga je 
ongetwijfeld een hele mooie bijdrage leveren aan 
onze meiden en vrouwentak, de groeibriljant van 
onze vereniging. Zet um op!

Door: Michel
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VOORWOORD

Allereerst wenst het BASN-bestuur al haar 
sponsoren een voorspoedig, gezond en sportief 
2021.

Alle activiteiten van BASN liggen vanwege corona nog 
steeds stil, dus ook geen voetbal helaas, vandaar dat we 
jullie weinig nieuws kunnen bieden.
Deze periode raakt ons allen zeer.
Laten we hopen, dat vaccinaties een oplossing zijn, 
indien voldoende beschikbaar, zodat we elkaar weer 
snel op de velden terug zien.

Wij wensen iedereen, zowel privé als zakelijk, een 
gezonde periode toe dit jaar.

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,
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DE SPELERSBANK

OP DE SPELERSBANK BIJ DE FAMILIE STEVENS
Voetbal, iedereen is er mee opgegroeid, of je nu wil of niet. De liefhebbers 
spelen actief bij een voetbalvereniging en kijken iedere week naar Studio 
Sport, de haters hebben zich maar aan te passen en zoeken voor de 
zondagavond een andere hobby. Binnen SC Westervoort zijn er genoeg 
gezinnen waar meer dan 50% van de gezinsleden actief zijn bij ons cluppie. Tijd 
om eens kennis te maken met deze voetbalgezinnen. Zij nemen plaats op hun 
eigen spelersbank thuis voor een leuk interview en ontvangen ook een leuk 
presentje in voetbalstijl.

Stel jullie zelf even voor.
Willem (14) en Toon (15) spelen allebei bij JO16-1. Zij zitten 
allebei op het Candea College, Nancy (49) staat voor de 
klas in groep 8 en Rob (48) werkt als ambtenaar bij de 
Gemeente Westervoort en Duiven.

Is het voetbal jullie met de paplepel ingegoten?
Toon en Willem hebben nog wel wat geprobeerd met 
verschillende sporten, maar waren er al vroeg bij. Toon ging 
met 5 jaar voetballen bij SCW. Zijn broertje Willem volgde al 
snel, ook omdat zijn vader en broer al iedere week bezig 
waren bij SC Westervoort. Rob is op 6-jarige leeftijd 
begonnen in het blauwwitte tenue. Na de jeugdteams 
kwam hij terecht bij het Tweede. Na het afzakken naar een 
bierteam, waren het vooral de blessures die roet gooiden in 

het eten. Toen zijn jongens bij SCW gingen voetballen, 
kreeg Rob steeds meer interesse in het trainen van de 
jeugd. Na een aantal cursussen en opleidingen doet hij dit 
nog steeds fanatiek. Nancy heeft als 12-jarige nog wel een 
tijdje op voetbalschoenen rond gerend, maar het 
vrouwenvoetbal moest toen nog groeien. Binnen het gezin 
wordt er veel over voetbal gesproken en gekeken, dus dan 
sluit je natuurlijk makkelijk aan als supporter.

Wat komt er als eerste bij je op wanneer je aan 
SCW denkt?
Voor Toon en Rob is dat vooral de gezelligheid. Nancy geeft 
aan dat dit hand in hand gaat met respect en het sociale 
gebeuren binnen de club. Willem denkt vooral aan de 
voetbalzondagen. Kijken met zijn teammaatjes bij het Eerste.
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Waarom is SCW jullie thuiscluppie? Waar ben je 
trots op?
Binnen onze club is er weinig gedoe. De drie mannen zijn 
vooral trots op de gezelligheid, de sportiviteit, het respect 
en de fijne sfeer. Er zijn veel mooie vriendschappen 
ontstaan binnen SCW. We komen (bijna) nooit negatief in 
het nieuws. Nancy is ook vooral trots op de organisatie. Het 
staat als een huis en we kunnen bouwen op de enorme 
inzet van vrijwilligers. Er is sprake van vertrouwen van de 
leden. (Ook bijvoorbeeld in tijden van Corona).

Welke bezigheden, taken, functies hebben jullie 
binnen SCW?
Toon heeft vorig jaar de Pupil van de week begeleid, hij 
heeft de wedstrijden van het eerste gefilmd en hij voetbalt 
zelf. Willem is naast speler ook weleens de scheidsrechter 
geweest bij de jeugdteams. Nancy is als supporter 
begonnen en daarna binnen het bestuur nu secretaris. Ook 
heeft ze bardiensten gedraaid en heeft ze regelmatig 
contact met BASN en de Ballenvanger. Rob is begonnen als 
speler, maar is nu vooral actief als trainer bij de jeugdteams 
en junioren. De afgelopen twee jaar heeft hij zelfs twee 
teams onder zijn hoede gehad. Mocht er tussendoor tijd 
zijn, dan is Rob ook nog als supporter langs de lijn te 
vinden.

Wat zijn de leukste anekdotes, mooiste 
 overwinningen en herinneringen aan SCW?
Bij de familie Stevens komt er één herinnering direct naar 
boven: Haderslev 2018. Met het Team naar Denemarken 
was een geweldige ervaring. Internationale wedstrijden op 
een hoog niveau met een prachtig resultaat. Alles klopte 
aan dat weekend. Het weer, de sportiviteit, de 
saamhorigheid, de gezelligheid en de support. Het was 
jammer dat de bus een uurtje of 3 vertraging had, maar ook 
dat zorgde weer voor gezellige en leuke contacten met de 
meiden van Groene Ster. Behalve het voetbalplezier op het 
veld hadden ook de supporters een geweldig weekend. 
Nancy deelde met Renate Lubbers en Erna Bloem een huisje 
en zij hadden de grootste lol toen Ronald Koenen een 
huisje verder uit zijn dak ging… of was het tegen het dak 

aan??? Hopelijk komt er een vervolg in de vorm van een 
ander internationaal toernooi. De overige toernooien 
(Marken, Bocholtz, Landgraaf) zijn ook goed voor leuke 
anekdotes. Rob heeft ook goede herinneringen aan de 
Champions League. Er waren ruim 50 kinderen waar ze 
iedere zaterdag druk mee waren. Nu nog komen ze de 
spelertjes van toen tegen in de hogere teams. Ook zijn 
40-jarig lidmaatschap mag niet ontbreken in zijn top 3.

Wat was een grote tegenvaller, de meest bittere pil 
of nederlaag binnen SCW?
Voor Rob is dat overduidelijk het kampioenschap van JO19 
dat op het laatste nippertje aan de neus voorbij ging. Terwijl 
de rest van het gezin Stevens in Landgraaf zat te genieten 
van een weekendje Strijthagencup en de grootste lol had bij 
een kampvuur (DUIF, DUIF), zat Rob thuis zijn verdriet 
stilletjes weg te drinken. De jongens waren nog niet eerder 
zo dicht bij een kampioenschap geweest, er stond ruim 100 
man langs de lijn en het was een team dat ze moesten 
kunnen hebben, op het einde speelden ze net door domme 
pech gelijk. Dat was heel erg zuur. Andere tegenslagen zijn 
vooral de wedstrijden waarin het aan sportiviteit ontbrak, er 
een onveilig gevoel was langs de lijn of gemiste 
kampioenschappen. Toon geeft wel heel duidelijk aan dat 
vooral de leuke ervaringen blijven hangen. Gelukkig zijn ze 
het er alle vier over eens dat dit soort toestanden niet 
voorkomen bij SCW.

Met het Team naar Denemarken was een 
geweldige ervaring. Internationale 

wedstrijden op een hoog niveau met een
prachtig resultaat.
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Wordt er hier in huis vaak gesproken over SCW en 
voetbal in het algemeen?
Er wordt even flink gelachen. Er wordt bijna alleen maar 
over voetbal gesproken. In 85-90% van de tijd gaat het 
over voetbal in het algemeen. De tv staat aan met een 
sportzender (die ging voor het interview toch maar even uit) 
en de vele clubs zijn onderwerp van het gesprek. In veel 
gevallen gaat het ook over het trainen. Het is natuurlijk een 
hele grote hobby van Rob.

Waar liggen nog kansen voor SCW, waar kunnen we 
nog iets verbeteren of aanpakken?
Op sportief gebied kunnen we technisch gezien nog wel 
stappen maken, denkt Rob. De organisatie binnen de jeugd 
heeft hier nog een uitdaging liggen, waardoor we wellicht 
op een hoger niveau kunnen spelen. Inmiddels zijn al wel 
de eerste stappen hierin genomen. Willem mist eigenlijk 
nog een goal bij het trainingsveld. Er staan er nu drie, dus 
dat is nog wel eens een dingetje. Verder zou een koffiepunt 
buiten een goed idee zijn. Vooral op de zaterdagen zou dit 
wel een hoop drukte schelen in de kantine. 

Hoe ziet jullie toekomst binnen SCW er uit?
Toon ziet zichzelf wel in hogere teams spelen, mits zijn 
voetbalmaatjes ook in zijn team spelen. Ze zijn al zo lang 

hecht als voetbalteam. Dit geldt eigenlijk ook wel voor 
Willem. De gezelligheid staat bij beide jongens voorop. 
Vooral Toon ziet zichzelf wel in de voetsporen van Rob 
treden. Hij denkt er ook zeker over na om de jeugd te gaan 
trainen. Hij is altijd al druk bezig met het analyseren van 
wedstrijden en ziet een carrière als trainer wel zitten. Ook 
Willem zou maar zo als trainer over de voetbalvelden 
kunnen lopen bij SCW. Wat betreft de ambities van Nancy, 
John bereid je maar vast voor, Nancy zou graag de eerste 
vrouwelijke voorzitter willen worden van Sportclub. Maar 
zonder gekheid, er is als vrijwilliger genoeg te doen en het 
sociale gebeuren maakt dat het vaak een uitje is.

Welke andere voetbalgezinnen zouden ook in deze 
rubriek thuis horen?
Familie Kampschreur, Grob, Weiss, Boesveld, Smits (Oh ja 
nog een hoogtepunt… met Maurice een cursus volgen in 
Nieuwegein over circuittraining), van Enckevort en zo 
kunnen ze het lijstje nog wel aanvullen met een hoop 
andere gezinnen. 
Ik denk dat er genoeg gezinnen zijn waar ik voor het 
volgende interview kan aankloppen.

Door: Cynthia
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Waarom en wanneer ben je als trainer begonnen?
Toen mijn kinderen in 2015 wilden gaan voetballen hoefde 
ik niet lang na te denken waar ze zouden gaan voetballen. 
Ik heb in mijn voetbaltijd bij sportclub een leuke tijd gehad 
dus zo ben ik weer bij sportclub gekomen. Mijn dochter en 
zoon werden beide ingedeeld in de JO11-3. Hier trainde 
Milo Pas, maar dit was tijdelijk. Bas Jacobsen was leider en 
ik heb toen het stokje van Milo overgenomen en ben het 
team gaan trainen.
Na de JO11-3 ben ik met mijn zoon mee gegaan naar de 
JO11-2. Omdat ik toen alleen was als leider/ trainer ging ik 
op zoek naar iemand die mij wilde helpen. Voor mijn werk 
kwam ik bij een zusterbedrijf en kwam met oudcollega Paul 
Cornelissen in gesprek. Paul vertelde mij dat hij niet meer 
bij Veluwezoom als trainer actief was. Ik vroeg hem of hij 

mij wilde helpen met het trainen / begeleiden van het 
voetbalelftal.  Hij zou er over na denken en wilde eerst op 
vakantie. De eerstvolgende trainingsavond kwam Paul 
kijken en hij is gebleven. Ik heb samen met Paul de JO11-2 
en de JO12-2 getraind. Hierna ben ik de JO13-1 gaan 
assisteren, want ik wilde geen hoofdtrainer meer zijn. 
Hier heb ik Jan Stuijver en Max van der Stelt geassisteerd 
bij de begeleiding van het elftal. Met dit elftal hadden we 
kampioen kunnen worden maar helaas gooide corona roet 
in dit avontuur. 
Waarschijnlijk hadden wij onze kampioenswedstrijd moeten 
spelen tegen onze enige concurrent AVW 66. Deze 
wedstrijd had ik graag willen spelen en winnen natuurlijk. 
Dit seizoen ben ik assistent geweest bij de JO14-1. Hier heb 
ik Arnold van Heemskerken geassisteerd.  Ik ben in 

WIE STOPT ERMEE? ‘AHHH NEEEEHH, DA MEEN 
JE TON-NIE!?!’
Bij sommige mensen doet het extra pijn wanneer ze aankondigen dat ze de club gaan verlaten. Zo 
ook zeker bij onze Tonnie. Tonnie Kipp heeft een rijk verleden bij onze club en heeft zich de laatste 5 
jaar ingezet als trainer, leider en gouden vrijwilliger. Positief en bescheiden van aard, nooit gezeik of 
gezeur en altijd bereid om te helpen. Dat maakt Tonnie een man die we gaan missen. Nee, geen 
vertrek via de achterdeur maar een heuse afscheidswedstrijd en een eerbetoon in deze ballenvanger 
in de vorm Tonnie's palmares met daarbij de hoogte- en de dieptepunten. Zo krijgen de mensen die 
Tonnie gemist hebben de afgelopen jaren toch nog de kans om hem te leren kennen. 
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december gestopt met het assisteren omdat mijn zoon geen 
plezier meer had in het voetbal en graag wilde stoppen. 
Ik wil Arnold, Paul en Matthijs, alle spelers van de JO14-1 
en JO13-2 en onze hoofdscheidsrechter Ettiene bedanken 
voor de afscheidswedstrijd op 5 december j.l. Ook wil ik het 
bestuur bedanken voor een leuke tijd als trainer bij 
sportclub en voor de presentjes bij mijn afscheid. 

Wat was het hoogtepunt als trainer?
Tijdens het begeleiden van de teams in de afgelopen jaren 
maak heb ik diverse hoogtepunten meegemaakt. Eén van 
de hoogtepunten was een wedstrijd  thuis tegen AVW66. 
We hadden alle voorgaande wedstrijden verloren, we 
stonden er niet goed voor en de spelers hadden er weinig 
vertrouwen in, maar als trainer probeer je de spelers toch te 
motiveren en er voor te zorgen dat ze toch willen vechten. 
We wonnen de wedstrijd met 5 tegen 2. Ook een 
hoogtepunt was een wedstrijd thuis tegen een 
tegenstander waarvan alle spelers een kop groter waren 
dan de onze. Alle spelers zeiden tegen mij toen we het veld 
op liepen, daar kunnen we toch nooit van winnen, ze zijn 
een stuk groter, maar toch hebben we ook deze wedstrijd 
gewonnen. Zolang je als team samenwerkt en samen de 
fouten herstelt, die gemaakt worden tijdens een wedstrijd, 
kan je samen ook winnen.

Wat heb je de kids meegegeven?
Plezier in het voetballen vond ik altijd belangrijk. Bij mij 
speelde iedereen ook altijd tijdens een wedstrijd. Wanneer 
je als minder goede voetballer alleen maar op de bank 

moet zitten dan leer je nog niets. Je leert het beste door iets 
te doen, en fouten maken we allemaal. maar in een goed 
team herstel je de fouten samen.  Het leukste van trainer 
zijn, vind ik dat je de spelers ziet groeien in de jaren. Hoe ze 
zich van soms onzekere jongen/ meisje ontwikkelen tot een 
betere voetballer. 

Bijna ondenkbaar, maar waren er ook dingen waar 
je liever niet aan terug denkt of die je lastig vond?
Waar ik liever niet meer aan denk is het pupillenweekend 
tijdens de JO11-3. Dit was een korte nacht, kinderen die 
niet luisterden en tot laat over de gangen liepen te 
schreeuwen. Nee dit is niet mijn ding. 
Wat ik het moeilijkste vond van trainer zijn, was misschien 
het steeds bedenken van oefeningen om de spelers te 
verbeteren. Regelmatig kijken bij andere trainingen en op 
internet kan je ideeën opdoen.
En hoe nu verder...sportclub zonder jou?
Ik hoop dat er snel weer wedstrijden gespeeld mogen 
worden en dat er snel weer toeschouwers mogen komen 
kijken. Voor spelers en leiders van een elftal is niets mooiers 
dan dat er enthousiaste toeschouwers langs de lijn staan. 
Zodra het weer mag kom ik zeker nog eens kijken bij 
sportclub. Kijken of de spelers nog meer gegroeid zijn. Ik 
wens iedereen bij sportclub een gezonde en sportieve tijd.

De afsluiting
Medetrainer Arnold van de JO14-1 had als verrassing een 
heuse afscheidswedstrijd voor Tonnie geregeld. Los van een 
toespraak en kado's was het mooie dat Arnold ook 
dispensatie had geregeld, zodat Tonnie nog 1x binnen de 
lijnen kon schitteren. Dat Tonnie in de 2e helft bij een ruime 
voorsprong werd ingebracht om vervolgens met een 
kansloze nederlaag af te sluiten mag de pret niet drukken. 
De reacties van alle spelers en alle vrijwilligers op en rond 
het veld bij zijn afscheid spraken boekdelen. We gaan je 
absoluut missen Tonnie. 
Dank voor je bijdrage en je tomeloze inzet de afgelopen 
jaren!

Door: Michel
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EEN 11-TAL VRAGEN
In deze editie van een 11-tal vragen komen aan het woord Suzie Bloem en Donna Berben.  

Twee toppertjes die spelen in de MO15.

1. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Suzie: Uhmm, ik zou mezelf omschrijven als: sportief, 
gedreven, spontaan, eigenwijs, sociaal.
Donna: En ik zou mezelf omschrijven als: sportief, fanatiek, 
sociaal, enthousiast, empathisch.

2. Hoelang spelen jullie al bij Sportclub Westervoort 
en hoe ben je bij deze club terecht gekomen?
Suzie: Ik speel eigenlijk al best wel lang hier, nu ongeveer 
4,5 jaar.  Mijn broer en vader zeiden dat ik een keer mee 
moest doen met een proefles. Uiteindelijk heb ik dit gedaan 
en nu zijn we een paar jaar verder.
Donna: Ik ben bij deze club gekomen door mijn broer denk 
ik. Ook ik speel nu al ongeveer 4,5 jaar bij Sc Westervoort, 
ongeveer net zo lang als Suzie.

3. Van welke trainer of teamgenoot heb je het 
meest geleerd?
Suzie: Ik heb het meest geleerd van Chiraag. Hij trainde ons 
3,5 jaar.
Donna: Ik heb ook het meeste geleerd van Chiraag.

4. Wat maakt Sportclub Westervoort zo leuk?
Suzie: Toen ik begon met voetbal waren hier al best veel 
mensen die ik kende. Verder vind ik de sfeer leuk hier!
Donna: Ik denk de gezelligheid bij de club en het plezier.

5. Hoe belangrijk is voetbal voor je en waarom?
Suzie: Erg belangrijk, in de avond vind ik het fijn om te 
sporten en de wedstrijden met het team spelen vind ik ook 
erg leuk!!
Donna: Best belangrijk want ik heb er veel plezier in en het 
is ook vaak gezellig bij ons in het team!

6. Wat was je mooiste ervaring als voetbalster tot 
nu toe?
Suzie: Eigenlijk heb ik niet echt een mooiste ervaring. Ik 
vond mijn eerste wedstrijd trouwens wel enorm leuk!! Nu 
nog steeds trouwens hoor!
Donna: Voor mij mijn eerste doelpunt. Ook al zit ik best een 
tijdje op voetbal…. dit jaar scoorde ik mijn eerste doelpunt 
haha!

Naam: Donna Berben
Leeftijd: 13 jaar

Woonplaats: Westervoort
Studie: Mavo/Havo 1

Team: MO15
Positie: overal, behalve achterin

Naam: Suzie Bloem
Leeftijd: 14 jaar

Woonplaats: Westervoort
Studie: VWO 3
Team: MO15

Positie: Overal aan de linker kant
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7. Wie wordt kampioen van Nederland en waarom?
Suzie: De beste denk ik, haha. Nee, ik denk dat Ajax 
kampioen gaat worden, hoewel ik hoop op Vitesse. 
Donna: Helemaal met je eens Suzie! Toch ben ik meer voor 
Ajax.

8. Zou je zelf trainster willen worden?
Donna: Ik zou het ook wel leuk vinden om te doen. De 
kleintjes helpen lijkt me erg leuk!
Suzie: Mij lijkt het erg gezellig om met iemand anders te 
trainen. Een ander team verder helpen is leuk!

9. Meidenvoetbal wordt steeds populairder, hoe 
komt dit volgens jou?
Suzie: Ik denk dat dit vooral komt doordat de oranje 
leeuwinnen steeds vaker op tv te zien zijn en bekender 
worden. Dit motiveert meiden om te gaan voetballen.
Donna: Ik denk omdat er steeds meer echte meidenteams 
komen. Vroeger waren er meer gemengde teams.

10. Ga je wel eens bij Dames 1 kijken (nu even 
niet natuurlijk) en zou je later zelf in het 1e 
dameselftal willen spelen?
Suzie: Eerlijk gezegd niet echt vaak. Ik vind het leuker om 
zelf voetbal te spelen. Dus mij lijkt het wel heel leuk om 
zelf ooit in het 1e dameselftal te spelen!
Donna: Ja best vaak toen het nog kon en ik zou het wel 
echt gaaf en leuk vinden om er later bij te zitten.

11. Bedankt voor dit interview. Willen jullie nog 
iets kwijt?
Suzie: Hopelijk tot snel weer bij de voetbalclub, Joe!
Donna: Nou ik vond het super leuk om dit een keer te 
doen en ik hoop dat iedereen gezond blijft!

Door: Esther

WORD SPONSOR
 VAN DEZE 

MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 

www.scwestervoort.nl/BASN
neem contact op met 

contact@basnwestervoort.nl
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Aan ons (de staf van MO17-1) is gevraagd een verslag te schrijven over het elftal MO17-1. Dat doen 
wij natuurlijk graag. Er is namelijk veel te vertellen over deze groep meiden. De coronatijd gooit toch 
e.e.a. door elkaar, en dan hebben we het over: aangepast trainen (coronaproof), wedstrijden die niet 
meer worden gespeeld, toernooi dat op stapel stond, is uitgesteld, geplande leuke uitjes die even 
niet kunnen. Desondanks blijft deze groep heel goed presteren.

Op 7 maart 2020 speelden wij onze laatste wedstrijd uit bij 
Eldenia. Op 11 maart 2020 werd er nog getraind, daarna 
was het afgelopen, de 1e corona Lock down is een feit. Na 
deze lange “winterstop” was er een 1e overleg (27 april 
2020) over het opstarten van trainingen met 
coronarestricties. 

Gelukkig blijven de meiden lekker bezig, en zo kwam ’t dan 
ook dat tijdens het wandelen op de dijk, één van onze 
stafleden een bekend groepje meiden tegenkwam. 
Teambuilding ook naast het voetballen! Ook waren de 
meiden deze zomer (voordat de trainingen begonnen) bezig 
de conditie zo goed mogelijk op peil te houden, o.a. een 
paar kilometer hardlopen, balletje hooghouden of wat 
krachttraining doen.

Begin mei zijn we begonnen met de (coronaproof) 
trainingen, eerst een proeftraining en na goed bevinden de 
eerste training op de maandag, 1 keer in de week. 
Sportclub had en heeft zijn zaken goed geregeld o.a. met 
speciale corona-coördinators langs het veld. Mede daardoor 

kon er begin augustus weer 2 keer in de week worden 
getraind.
Het MO17-1 is een elftal dat een zeer hoge trainings-
opkomst heeft. Vorig seizoen is er 51 keer getraind met een 
opkomstscore van 80%, dit seizoen hebben we reeds 68 
keer getraind en is de score afgerond 88% (incl. de 
speelsters met een blessure. Halen we deze eruit dan 
komen we op afgerond 95%).

Deze hoge scores zagen we terug in de resultaten van de 
gespeelde wedstrijden. In de beker 3 wedstrijden gespeeld, 
3x winst met 21 doelpunten voor en 2 tegen. De 4 
gespeelde competitiewedstrijden zijn allemaal gewonnen, 
met 36 doelpunten voor en 1 doelpunt tegen. We waren 
goed op weg om er een mooi seizoen van te maken. 
Speciaal is dat we met zeer jonge speelsters dit seizoen van 
de 2e klasse naar de 1e klasse zijn gegaan en deze 
resultaten kunnen behalen. Dit is nogmaals het resultaat 
van de geleverde trainingsarbeid die dit elftal heeft 
geleverd.
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Op 26 september 2020 hebben we onze sponsor Wim en 
Sonja van Mierle (Mierèl Schilderwerken) bedankt voor de 
mooie kleding en tassen. Dit hebben we in het theehuis 
Horsterpark gedaan met een hapje en een drankje. Reuze 
gezellig en een mooie voorbereiding voor de wedstrijd die 
‘s middags zou worden gespeeld. En we hebben nog meer 
sponsors. Tijdens één van onze trainingen werden speciale 
mondkapjes uitgedeeld door sponsor Functie Wijzer (HR 
advies op maat) van Guido Hupjé.

Onlangs, op zaterdag 21 november 2020 is er een eigen 
gemengd sc Westervoort toernooi gespeeld (oliebollencup). 
Een hele leuke onderbreking in dit toch gekke seizoen. 
Goed geregeld door Sc Westervoort!

Tijdens de sinterklaasperiode is er een speciale training 
gegeven door 4 speelsters van het vrouwen 1 elftal. De 
meiden hebben dit als zeer leuk ervaren, vonden ’t toch wel 
pittig, woensdag erop hadden een aantal meiden wat last 
van spierpijn. Voor ons als staf ook even een moment om 
hierover na te denken. Trainen wij te licht? Na deze training 
hebben we toch een beetje, op gepaste afstand, sinterklaas 
gevierd met hete chocolade, slagroom, marshmallows en 
snoepgoed. 

Ook de kerst is niet vergeten. Op zaterdag 19 december 
2020 hebben we na de training wat kerstcadeautjes onder 
de boom gelegd voor onze meiden. Cadeautjes voor aan de 

handen en om de arm. De mooie beker die ik (Theo) van de 
meiden heb mogen ontvangen is wel een beker van ons 
allen, met name Erwin en Guido hebben een groot aandeel 
dit geheel. Ook zij staan elke week weer present bij de 
trainingen en de wedstrijden (als deze worden gespeeld). 
Met een hapje en drankje rondden wij dit bijzondere jaar af. 
Begin januari pakten we de bal weer op.

Net als iedereen hopen wij ook dat er weer echt gevoetbald 
kan worden, dat je wedstrijden kan spelen en ook weer 
wedstrijdgericht kan gaan trainen. 

Wij beseffen ons terdege dat de jeugd (natuurlijk niet alleen 
de jeugd) het niet makkelijk heeft, dat merken wij ook aan 
onze meiden. School met al zijn aanpassingen, meeste 
meiden hebben een baantje, vele dingen mogen of kunnen 
even niet (niet uitgaan, geen feestjes enz.).

Des te meer hebben wij als staf van de MO17-1 
bewondering voor onze meiden, die het toch maar weer 
opbrengen om zoveel mogelijk naar de training te komen. 
Wij hopen dat de meiden dit blijven doen en dus door 
inspanning, ontspanning blijven vinden tijdens de 
trainingen en bovenal toch samen kunnen zijn op ’t veld.

Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2021!

Door: Erwin, Guido en Theo
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Gezocht: Als sportclub zijn we altijd op zoek 
naar vrijwilligers. 
Waarom? Omdat we er als vereniging keihard 
van afhankelijk zijn. We hebben het als club 
organisatorisch heel goed voor elkaar en dat 
willen we graag zo houden. 
Waarom we het goed voor elkaar hebben? 
Omdat er gelukkig al heel veel vrijwilligers 
hebben ontdekt dat  
sc westervoort de mooiste en gezelligste 
voetbalclub van Gelderland is. 

Redactielid Ballenvanger
Ons redactieteam is door uiteenlopende redenen uitgedund 

de afgelopen tijd. Om ons clubblad in leven te houden, 
hebben we hulp nodig. Je hoeft geen volleerd schrijver te 

zijn om bij te dragen. In overleg bepalen we 1x per kwartaal 
welke rubriek door wie gemaakt wordt waarbij nieuwe 

ideeën meer dan welkom zijn. Sluit een keer aan bij ons 
overleg en bepaal daarna of dat het iets voor jou is. 

Kom jij ons gezellige en enthousiaste team versterken? 

Hoofdbestuur
Ook binnen het hoofdbestuur zijn we op zoek naar een 

enthousiaste en betrokken penningmeester. Durf jij het 
aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor het 
financiële beleid en beheer samen met de huidige 

penningmeester Remco Grob?
En wil je ook meepraten en een bijdrage leveren aan de 

toekomst van Sportclub Westervoort? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Social media
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het contact met ‘the 

Next Generation’ is steeds belangrijker. Wie wil ons 
helpen om ervoor te zorgen dat we op een leuke en 

originele manier zichtbaar en herkenbaar zijn op 
b.v. Facebook, Tiktok en Instagram? Je bent verzekerd 
van een grote groep volgers, de supporters van ons eigen 

mooie cluppie. 

Zaterdagcommissie
Elke zaterdag hebben we gastheren en gastvrouwen nodig 

die de commissiekamer bemannen. Je ontvangt de 
tegenstanders en de scheidsrechters, wijst iedereen 
de weg, zorgt voor een kopje koffie voor de gasten, 
regelt limonade voor de spelers in de rust en leidt 
alles in goede banen. Je doet dit niet alleen, maar met 

een collega commissielid. Samen met alle andere 
vrijwilligers om je heen is een zeer gezellige werksfeer 

gegarandeerd. 

Bardienst
Ook in het clubhuis kunnen we extra handjes 

gebruiken. Bij uitstek een plek waar je iedereen tegen 
komt en waar altijd een leuke sfeer hangt. Je leert een boel 

mensen kennen. Allemaal mensen, die blij zijn dat jij een 
drankje regelt of een praatje maakt. 

(Assistent)trainers
We boffen met een enthousiast en uitgebreid trainersgilde 

maar er zijn altijd teams waar nog (hoofd- of assistent) 
trainers of leiders nodig zijn. 

Mocht je nog geen team op het oog hebben dan 
gaat onze technisch jeugdcoördinator in overleg 
met jou bepalen welk team bij je past en als je er 
voor open staat dan verzorgen we ook graag een 

opleiding/cursus. 

(Assistent)Scheidsrechter
Kom jij het scheidsrechterscorps van coördinator Etienne 

Wettingfeld versterken? Opleiding, begeleiding, kleding 
en materiaal...alles wordt voor je geregeld. Als je 
geen ervaring hebt dan begin je bij de pupillen/junioren 

zodat je langzaam in je rol kunt groeien. 

Vutploeg 
Rara, hoe kan het dat ons sportcomplex er altijd zo 

schitterend bij ligt? Dat komt omdat onze vutploeg zich elke 
woensdag helemaal uit de naad werkt om alles te 

onderhouden en totaal uiteenlopende klusjes te doen. De 
onderlinge sfeer is geweldig en de samenwerking is 
indrukwekkend. Ben jij handig of wil je gewoon 

helpen? We zien je graag verschijnen. 
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Door: Michel

Geïnteresseerd of bereidwillig?  
Stuur een mailtje naar  
organisatie@scwestervoort.nl

Voor alle vacatures geldt: 

Kennis/ervaring: mag maar is niet nodig, alles is te 
leren. Het gaat er vooral om wat je leuk vindt en waar jij 
voldoening uit haalt. Je wordt nooit voor de leeuwen 
gegooid maar er zijn altijd mensen om je heen, die 
kunnen en willen uitleggen of helpen. 

Salaris/vergoeding: los van een entreeticket voor de 
vrijwilligersavond (moet je bij zijn geweest) bieden wij 
een portie blauwwitte clubliefde, veel werkplezier en een 
hele dikke dankjewel. 

Werktijden: flexibel. Ook al kun je maar een halve dag 
per maand of kwartaal. Er is altijd iets te vinden wat bij je 
past. 

Motivatie, verzin het zelf maar:
• één van de vacatures spreekt je aan
• je bent vrijgezel en wilt je nieuwe liefde ontmoeten
• je wilt maatschappelijke betrokkenheid tonen
• je verveelt je de tering en mist een doel in je leven 
•  je hebt te veel gezopen en meldt je impulsief, 

onbezonnen en niet bewust aan
•  vanuit de gedachte: “het wordt tijd dat ik een keer iets 

terug doe”
Maar een andere reden mag ook....

GEDICHT

DIEN,
‘n prachtig mins is hen gegaon,

ik heurde ‘t wah laoter.
‘n icoon van Sportclub Westervoort,

‘n altied blije praoter...
Ik las dah ze gebore was,

in’t verre Amsterdam.
Dus durf ik nou te zegge,

un goeie die uut’ weste kwam!
Dien was altied vroluk,
en ök bezig baovedien.
As fanatiek supporter,

bij sportclub langs de lien.
Veural toen euhr zoon Theet,

daor in ‘t eerste sting,
ko’j an Dien wel heure,

hoe’t meh de veurtgang ging...
As Theet dan hah gescoord,

dan koste ‘t Dien geld.
Veur elke goal ‘n gulde,

wier deur euhr neergeteld...
As waerdevol supporter,
wier Dien ök ooit geëerd.

Meh ‘n baog baove de veurdeur,
dah was ök nie vekeerd...

Euhr Hent von dah wah minder,
die brak ‘m gauw weer af.

Want die von al die aandach,
waorschienluk ‘n bietje maf.
Mar Dien von ‘t geweldig,
dah is mien nie ontgaon.
Is heel euhr lange laeve,

achter sportclub blieve staon.
Nou blieve de vehale,

en de herinnering,
aan Dien meh ‘n bos moes,

umdah bloeme nie meer ging.
Zo het elke Westervoorter,

wel ‘n herinnering aan Dien.
Aan de binnekant van öw oge,

ku’j Dien nog blieve zien...
Familie en vriende allemaol,

veul sterkte en ök krach,
um same deur te gaon in’t laeve,

in gedachte meh euhr lach...

PieterS

Dien van Workum, 21 juni 1931 - 17 januari 2021



SCWESTERVOORT.NL 38 / DE BALLENVANGER

LEDENVERGADERING

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN 
 SPORTCLUB WESTERVOORT
Op vrijdagavond 27 november 2020 vond de 
jaarlijkse ledenvergadering van sportclub plaats 
in het clubhuis. Ruim 20 leden incl. bestuur 
waren online aanwezig bij deze bijzondere 
ledenvergadering, die vanwege corona 
maatregelen niet live gehouden kon worden in 
het clubhuis.

De vergadering verliep vlot en voorspoedig. Het financieel 
verslag en begroting voor het nieuwe verenigingsjaar 
werden uitgebreid uit de doeken gedaan door 
penningmeester Remco Grob.
Bij het agendapunt bestuur mutaties zijn de volgende 
wijzigingen doorgevoerd. Secretaris Simone Geurts was 
aftredend en helaas niet herkiesbaar. Zij werd uitgebreid 
bedankt door voorzitter John Kemper en uiteraard in de 
bloemen gezet (zie elders in deze Ballenvanger). 
Bestuurslid Edwin Grob was aftredend, maar herkiesbaar 
en werd met algemene stemmen voor de volgende periode 
van 3 jaar gekozen.
Penningmeester Remco Grob was tevens aftredend en 
voor 1 jaar herkiesbaar. Ook hij werd met algemene 
stemmen voor de bestuursperiode van 1 jaar herkozen. 
Remco wil gaarne volgend jaar het stokje overdragen aan 
een opvolger.

De samenstelling van het hoofdbestuur is nu als volgt:
Voorzitter: John Kemper, secretaris Nancy Stevens, 
penningmeester Remco Grob, Edwin Grob en Rick Smink.
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DE STELLING

Willem Kok
‘Ik vind dat commentaar en kritiek op de 
scheidsrechter niet mogelijk is, omdat de 

meeste scheidsrechters toch vrijwilligers zijn. Hij of zij 
is ook maar een mens die in een paar seconden een 
beslissing moet nemen. Fouten maken hoort hier ook 
bij. En iedereen weet dat het spelletje niet doorgaat, 

als er geen scheidsrechter is. Dus respect voor de 
scheids!’

Harry Wanders
‘Commentaar of kritiek hoort niet! De scheids 
is de spelleider, als de spelers het goed spelen hoeft 
hij niet in te grijpen. De scheids zal zeker wel een 
keer een fout maken, maar ik ken spelers die heel 
veel fouten maken. Wat tevens opvallend is: als 
spelers gevraagd worden om te fluiten, dat ze 

zeggen dit niet te kunnen! Als ze in het veld lopen, 
schijnen ze het ineens wel te kunnen?’

Bo van ’t Hoog
‘In mijn lange carrière als vedette van VR1 en 

inmiddels speelster van 7 tegen 7 ben ik (geheel 
onterecht) 95% van de tijd wissel. Daardoor beleef je 

het spel toch anders, dan dat je in het veld staat.  
Ik vind dat je best iets tegen de scheidsrechter 

mag zeggen, mits dit op een normale en 
respectvolle manier gaat. Net zoals ik tegen de 

trainer ook mag zeggen dat ik eigenlijk altijd als eerste 
op het formulier hoor te worden gezet!’

Jacco Kemperman
‘Je mag het best oneens zijn met de 

scheidsrechter, maar je moet je wel netjes 
blijven gedragen, iets wat soms best moeilijk is als 

je ziet met wat voor soort scheidsrechters je te 
maken krijgt en dan met name in de lagere klasse.’

‘COMMENTAAR OF KRITIEK OP DE 
 SCHEIDSRECHTER MOET MOGELIJK ZIJN.’



SCWESTERVOORT.NL 40 / DE BALLENVANGER



PUZZEL WOORDZOEKER
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AANVALLER

BALLENVANGER

BESTUUR

COMMISSIE

DAMESVOETBAL

FAIRPLAY

JEUGD

JUNIOREN

KADER

KUNSTGRAS

MIDDENVELDER

PUPILLEN

SC WESTERVOORT

SELECTIE

SENIOREN

SPITS

SPORTPARK

STRAFSCHOP

SUPPORTER

TOERNOOI

TRAINING

VERDEDIGER

VRIJWILLIGERS

WEDSTRIJD

WINTERSTOP

Prijspuzzels
Stuur de oplossing vóór 15 maart naar de redactie op het e-mail adres: 
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende ballenvanger en ontvangt 
een cadeaubon ter waarde van €10, te besteden in onze webshop. De prijs 
wordt thuis bezorgd.

Uitslag prijspuzzels Ballenvanger nr. 1:
We hebben gewonnen

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Shanna van de Kraats (JO12-2)

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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COLUMN FRANK

KEERSKE

Toen ik een jaar of 12 was ging ik altijd samen 
met mijn voetbalvrienden op zondagmiddag 
naar het eerste elftal toe. Klokslag 14.30u 
stonden we dan bij de uitgang van de grote 
kleedkamer om alle jongens even een high 
five te geven. 

We zagen geen enkele minuut van de wedstrijd. Nadat 
we ons moment hadden gepakt, gingen we namelijk op 
een veldje ernaast lekker de hele middag voetballen, om 
vervolgens om 16.15u weer klaar te staan bij de uitgang 
van het veld voor de tweede reeks high fives van de dag. 
Met een voldaan gevoel gingen we dan naar huis om 
daar lekker een broodje jus te eten. Heerlijke 
voetbalmiddagen waren dat. 
Bij elke thuiswedstrijd ging het op dezelfde manier, 
behalve die ene zondag die ik nooit zal vergeten. Met de 
bal onder de arm liep ik naar de kleedkamer toe, daar 
aangekomen was het in positieve zin onrustiger dan alle 
andere opkomsten. Dien van Workum had het geweldige 
idee om een kaarsje op de middenstip te zetten om zo, 
de toen nog twee punten, binnen te halen tegen het 
altijd lastige WAVV. Arm in arm liep ze met John Kemper 
naar het midden van het veld. Om daar haar twaalfde 
man neer te zetten. Voordat de aftrap begon kwam ze 
met haar altijd stralende gezicht, haar mooie lange jurk 
en haar kenmerkende laarzen van het veld af lopen met 
de woorden: “Zo nu heb ik met onze eigen Sjonnie een 
brandend keerske neergezet, nu moet het goedkomen” 
De altijd vrolijke en positieve Dien zorgde met haar actie 

ervoor dat WAVV geen schijn van kans had die middag 
op haar Sportpark, tegen haar jongens. Om 16.15u met 
twee punten in de zak en twaalf high fives rijker fietsten 
we na een extra bijzondere middag weer naar huis toe. 
Het enige wat die dag hetzelfde was als alle andere 
zondagen, was het broodje jus. 

Heel toevallig deelde ik deze herinnering een aantal 
weken geleden met John Kemper. Toen ik erover begon 
zag ik een grote glimlach op zijn gezicht. Hij wist het 
ook nog precies. 

Twee weken later, op zondag 17 januari 2021 kwam het 
trieste bericht dat Dien van Workum op 89 jarige leeftijd 
is overleden. 

“Dien kende iedereen en iedereen kende Dien”.

Kinderen, familie, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 
vrienden en iedereen die ook zo dol was op haar: sterkte 
met dit verlies. 

Lieve Dien, bedankt dat ik zo vaak van jouw glimlach 
mocht genieten, zowel op de voetbalclub, bij ons in de 
Kreytierstraat en later in de Vaalmanstraat, je was 
fantastisch.

Rust zacht.



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




