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Eén van de mensen die ik toevallig een paar weken 
geleden op straat tegenkwam, is mijn mede 
Ballenvanger columnist Rob. We hebben even met 

elkaar gepraat, zonder mondkapje, maar natuurlijk wel met 
inachtneming van de vereiste afstand. Na de gebruikelijke 
beleefdheden hadden we het erover dat Rob in zijn column 
mij eens had geciteerd en dat ik op mijn beurt in de volgende 
column Rob weer had aangehaald of andersom. Ja, je moet 
het toch ergens over hebben in deze barre tijden waarin we 
het alleen maar over corona hebben en het voetbal zelf 
volledig naar de achtergrond is verdrongen.

Toen ik dit artikel begon te schrijven was al mijn hoop dan 
ook op Rob gevestigd. Maar helaas: pak de vorige 
Ballenvanger er maar eens bij. Hij eindigt zijn verhaal met 
de vraag of u zijn column ook zo onsamenhangend vindt. 
En het ergste van alles is: hij kan dat zelf alleen maar 
onderschrijven. Hij weet het allemaal ook niet meer en 
schrijft zelfs: bekijk het maar! Dus daar gaat mijn hoop op 
inspiratie.

Maar dan bedenk ik me dat er toch iets is wat ik even kwijt 
wil. Eind februari werd op ons sportpark op een mooie 
zondagmiddag een groot aantal jongens bekeurd omdat ze 
de verboden toegangsregels hadden overtreden. Bovendien 

was er geen coronatoezicht. Gelukkig waren de BOA’s, de 
politie en de burgemeester coulant: de bekeuringen werden 
omgezet in waarschuwingen. Wel vroeg de burgemeester 
de jongeren en hun ouders om zich eens van hun goede 
kant te laten zien en zich beschikbaar te stellen als 
vrijwilliger, bijvoorbeeld om vrij voetballen op de zaterdag- 
en zondagmiddag mogelijk te maken. Maar helaas: op een 
paar uitzonderingen na is er niemand van deze groep 
geweest die reageerde op deze oproep. Wel 95 euro 
“verdiend”, maar niet even sportief je melden. Dat doen 
anderen wel weer, wordt er gedacht. En dat klopt. Maar 
gelukkig voor jullie bestaat de schandpaal niet meer 
vanwege het recht op privacy. Anders had ik het wel 
geweten…..

JOHN KEMPER, VOORZITTER
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Redactie-adres - Jan Koers 
Waemelslant 160, 6931 HR Westervoort 
Tel. (026) 3113259
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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

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

Een kleine versoepeling in de coronamaatregelen hield 
in, dat trainen weer met grotere groepen mogelijk 
werd tot 27 jaar. 

Hier werd natuurlijk gretig gebruik van gemaakt, zodat ook 
talenten binnen sportclub met de selectie onder 27 jaar 
mee konden gaan trainen. In een stuk over 
talentontwikkeling wordt dit uitvoerig beschreven 
in deze Ballenvanger.

Mogelijk worden er nog wedstrijden in 
toernooivorm gespeeld in de regio cup, die op stapel 
staat, maar dan moeten de maatregelen wel snel verder 
versoepeld worden.
De middenposter is dit keer een teamfoto van het 
Championsleague team Vitesse, heel actueel vanwege 
het samenwerkingsverband tussen sportclub en 
Vitesse en de bekerfinale, waarin Vitesse gespeeld 
heeft.

De foto op de voorzijde is een actiemoment uit een 
oefenwedstrijd tussen JO19-1 tegen JO16-1.
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VAN DE REDACTIE

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 4
zaterdag 22 mei 2021

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

Sportclub Westervoort organiseert op zaterdag  
8 mei samen met PSV Eindhoven voor zowel 
jongens als meiden de voetbal-talentendag. 
Droom jij ook van een carrière als 
profvoetballer? Dit is je kans!

Een dagje ballen onder begeleiding van top trainers! Een 
leuke leerzame voetbaldag, waarbij diverse scouts van PSV 
aanwezig zijn. Zij kiezen spelers uit, die vervolgens een 
ticket naar een landelijke eindronde verdienen. Deze 
finaledag zal in juni 2021 plaatsvinden op een nog te 
bepalen locatie. Daar wordt bekend gemaakt wie er een 
trainingsstage bij PSV heeft verdiend. 

En het mooie is: iedereen van 7 t/m 16 jaar kan hier aan 
meedoen! Verdedigers, middenvelders en aanvallers, 
jongens of meisjes. Deze dag kost maar 15 euro inclusief 
een officiële oorkonde van deelname aan ‘de beste 
jeugdspeler van Nederland’ plus een leuk aandenken om 
mee naar huis te nemen. 

Meld je aan via: www.voetbalscholing.nl/
product/jeugdspeler/ en kom op zaterdag 8 mei 
(van 10 tot 14 uur) naar Sportpark Naederhuyse.
Op deze website vind je nadere informatie. 

Meld je snel aan: vol=vol.

Eerdere talenten-events hebben diverse beroepsvoetballers 
opgeleverd!

Durf jij het aan? Gewoon doen!

SPORTCLUB WESTERVOORT 
STEUNT FONDS 
 GEHANDICAPTENSPORT
Als één team, schouder aan schouder, 
achter de sporters met een handicap. Want 
dankzij jouw bijdrage kan Fonds 
Gehandicaptensport zich inzetten om sport 
voor iedereen met een handicap 
vanzelfsprekend te maken.

Sportclub Westervoort wil hier graag aan bijdragen 
middels het openen van een digitale collectebus op 
de site, waar je jouw bijdrage in kan storten. En het 
mooie van alles is dat de helft van de opbrengst 
bestemd is voor Sportclub Westervoort en haar 
G-voetbaltak zelf! 

Laten we als supporter van Fonds 
Gehandicaptensport een bijdrage leveren voor de 
gehandicaptensport!! 

De link naar de digitale collectebus is:  
Digicollect_ScW

Namens het bestuur van Sportclub Westervoort,

JOHN KEMPER, VOORZITTER
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scwestervoort.nl/basn/webshop

Cato Hermsen
Cato Hermsen is geboren op 28 januari 2021, gewicht 
4330gr, lengte 51cm.
De trotse ouders en zus: Jeroen, Karin en Rosa 
Hermsen.
Papa is voormalig speler van Zaterdag 2.

GEZIEN… OP DE DIJK
Op het baenkske in winterse sferen
Zaten twee sportclub heren
Goud van Oud: Hans van Workum en Henk Heijmen
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PAUL KOENEN
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een 
voetbalclub. In deze editie van de Blikvanger 
laten wij Paul Koenen vertellen over wat hij 
precies doet bij Sportclub Westervoort. Naast 
het feit dat hij al jarenlang sponsor is, doet hij 
nog meer voor onze club. Hieronder lees je 
alles over deze Robèrt, onze eigen topbakker.
Wederom moeten uw verslaggeefsters 
complimenten uitdelen. Paul, bedankt voor de 
geweldige ontvangst in de bakkerij. We 
hebben genoten van het heerlijke taartje en 
de rondleiding. Zo zien wij dit uiteraard 
graag! 

Naam: Paul Koenen. 
Leeftijd: Ik ben een echt Valentijns kindje, geboren op  
14 februari en inmiddels alweer 55 jaar oud. Hartstikke 
jong nog.
Woonplaats: Wij wonen tijdelijk op het Riverparc in 
Giesbeek/Lathum. Maar vanaf augustus gaan wij 
officieel in Lathum wonen. 
Partner: 
Mijn lieve vrouw: Nicolette Koenen.
Kinderen? 
Bas (27 jaar), Susanne (24 jaar) en Jan (20 jaar).

Werk:
Bakkerij Koenen, vanaf mijn 16e. Ik heb het ooit 
overgenomen van mijn ouders. Mijn vader heeft in 1979 
de bakkerij gebouwd aan de Klapstraat. Nadat mijn 
vader in 1982 overleed, is mijn oom mijn moeder gaan 
helpen tot 1992. Daarna hebben mijn broer Ton en ik 
het overgenomen. In 2004 zijn we verhuisd naar ’t 
Vergun, waar we nu nog steeds zitten. Toen in 2010 
mijn broer Ton overleed, hebben we het daarna 
opgepakt met z’n drieën; Mirjam, Nicolette en ik. Nu 
werken Bas, Susanne, Jan, Arjan en Vincent ook in de 
bakkerij. Inmiddels hebben we 12 winkels in de 
omgeving. 
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Het is hartstikke mooi om wat 
voor de vereniging te doen. Ik heb een 

Westervoorts hart. 
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Wat zijn je hobby’s?
Mijn werk is mijn hobby! Verder vind ik het leuk om de boer 
te speulen en ben ik een autofreak. Ik kijk altijd of ik nog 
wat leuks kan vinden. Ook hou ik van fietsen op mijn 
elektrische fiets samen met mijn vrouw. 
 
Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Godsiemijne, wat moet ik nou in godsnaam bedenken? Als 
ik aan de jongens vraag: omschrijf pa, dan zeggen ze: 
Ongeduldig. Verder moet ik soms tot 10 tellen voordat ik 
wat zeg. Als het niet gaat zoals ik wil kan ik pissig worden. 
Verder ben ik zorgzaam voor mijn vrouw en kinderen, 
emotioneel (bij The Voice moet ik al janken). 

Voetbal je zelf ook?
Nee. In de jeugd heb ik ooit in twee teams gespeeld, maar 
ik heb eigenlijk altijd in de paardensport gezeten tot mijn 
22e. Toen ik een kleine jongen was kreeg ik van ome Eef 
mijn eigen pony en zo is het begonnen. Ik deed altijd aan 
springen op een parcours. 

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Ik zit in het bestuur van de BASN. Verder ben ik zo’n 10 jaar 
sponsor van het 1e geweest. Aankomend seizoen 
sponsoren we nog wel de tassen van het 1e, maar gaan we 
nu ook het 5e sponsoren samen met Jo Wigman en Dennis 
Tacke. Afgelopen november hebben we nog bijgedragen 
aan de Oliebollen Cup, ze waren allemaal op! Ook zit ik in 
de bakkerijwereld nog in het vrijwilligerswerk. 

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?
Ik denk vanaf zo’n 20 jaar geleden, toen Bas bij Sportclub 
begon in de F-jes. We hebben heel wat toernooien 
afgestruind, zoals naar Denemarken en Berlijn. Ook ben ik 
een aantal keer mee geweest naar Turkije op trainingskamp. 
Het eerste jaar was geweldig, het leukste van allemaal. Ik 
ben nog van het balkon gehaald samen met Jos Jansen, 
omdat we er bijna doorheen zakten en genoeg borrels op 
hadden. Daarna zijn we nog met de brandslang door het 
hotel gelopen. 

Ik ben ervan overtuigd dat we 
binnen nu en tien jaar één vereniging 
zijn samen met AVW’66.
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Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Het is hartstikke mooi om wat voor de vereniging te doen. 
Ik heb een Westervoorts hart. 

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden?
Gewoon doen, gewoon doorgaan. Als je weet welke dagen 
je actief moet zijn voor de club dan kan je daar rekening 
mee houden. 

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger actief?
Maandagavond hadden we altijd vergadering van de BASN. 
Dit is natuurlijk helaas nu niet mogelijk, alleen via Teams. 
Dat vind ik maar niks.  

Hoeveel uur steek je er per week in?
Ik denk 5 tot 8 uurtjes.

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort?
Het eerste en het vijfde. Vroeger alle jeugdteams, maar 
sinds de kinderen niet meer voetballen, niet meer.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Ik ben ervan overtuigd dat we binnen nu en tien jaar één 
vereniging zijn samen met AVW’66. Ik vind het jammer dat 
we nog steeds niet op een fatsoenlijke manier met elkaar 
door één deur kunnen. We kunnen beter nu samen 
optrekken, dan dat we straks gedwongen worden door de 
gemeente. Daarom is het jammer dat verschillende 
pogingen tot nu toe nog steeds niet gelukt zijn. Uiteindelijk 
hebben we elkaar allemaal nodig.
 
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt 
tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk?
Meestal de uitjes. De winteruitjes die we gehad hebben zijn 
mij goed bevallen. Het leukste wat ik georganiseerd heb, is 
de lezing van Bas Nijhuis. Die ken ik vanuit de 
bakkerswereld en hij wilde wel langskomen. Het was een 
geweldige avond. 

Wat vind jij minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Eigenlijk niks, anders was ik er allang mee gestopt. 
 
Wat krijg je er zelf voor terug? 
Voldoening, zeker als iets lukt. Ik vind het mooi als je iets 
voor elkaar krijgt waar we met z’n allen achterstaan.

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Zonder vrijwilligers is de club nergens. Mits je genoeg 
vrijwilligers hebt, moet je het ook geen verplichting maken.

Wil jij tot slot nog wat kwijt?
Poah, ik zou niet weten wat. Dat de club gezond blijft en ik 
denk niet dat we enorm veel leden moeten willen krijgen. 
We moeten zorgen dat we het goed organiseren, dat is veel 
belangrijker. 
Slotakkoord: laat de twee voetbalverenigingen van 
Westervoort het samen oppakken. Het is belangrijk voor het 
dorp Westervoort. 

DOOR: AAFKE EN LAURA
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“EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP MET DE BUUR MAN”
We zijn als Sportclub Westervoort niet getrouwd 

met Vitesse maar we gaan hele leuke dingen 
doen samen. Dankzij de inspanningen van onze 
Technische Jeugdcoördinator Patrick de Nooijer 
heeft John Kemper als voorzitter op 23 maart jl. 

een samenwerkingscontract kunnen 
ondertekenen. Zowel voor ons als club, onze 

trainers als onze leden een absolute 
meerwaarde.

‘Vites’
Voor Vitesse zijn de belangen helder. Vitesse voelt feilloos 
aan dat ze in de toekomst afhankelijk zijn van het talent dat 
in onze kweekvijver zit. Gezien het potentieel is de 
verwachting dat over 10 jaar minimaal de helft van Vitesse 
1 bestaat uit Sportclub talent. Onze Ernhemse buren 
overwegen dan ook om op afzienbare termijn het geel-
zwart te gaan vervangen door blauwwit. 
Door een goede communicatie en samenwerking zullen 
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“EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP MET DE BUUR MAN”

What’s in it for us?
•  Eén van de activiteiten die minimaal 3 keer per seizoen 

zal worden georganiseerd is: scholingsmomenten op 
Papendal. Dit zijn avonden waar ze een bepaald 
onderwerp uit de voetballerij halen en hier een avond aan 
besteden om toe te lichten hoe ze dit bij Vitesse doen. 
Tijdens deze avonden zullen de partnerclubs onderling 
met elkaar discussiëren zodat de verenigingen ook 
onderling van elkaar kunnen leren. 

Naast deze activiteiten opent Vitesse ook een aantal keer 
per seizoen een week lang de deuren van de 
jeugdopleiding. De trainers van partnerclubs kunnen dan 
meelopen bij een training van een Vitesse elftal. 
•  Er worden tweemaal per seizoen Clubacties 

georganiseerd.  Dit zijn wedstrijden van Vitesse 1 waar 
alle buurtverenigingen voor € 10 een kaartje kunnen 
kopen voor een thuiswedstrijd van Vitesse. Als Partnerclub 
heb je naast deze Clubactie ook 2x per seizoen een 
Partner Clubactie. Voor deze 2 wedstrijden kunnen onze 
leden dan kaartjes kopen voor € 7,50. Kortom, je kunt als 
sportclublid straks 4x per jaar voor een prikkie naar 
Vitesse in het Gelredome. 

•  Naast deze activiteiten zal Vitesse ook een 
Partnerclubtoernooi organiseren op Papendal. Hier zal 
men dan 1 bepaalde lichting van elke Partnerclub 
uitnodigen voor deelname.

•  Volgend seizoen gaat Vitesse ook demonstratietrainingen 
geven op locatie. Mogelijk bij ons op het sportpark of bij 
een nabij gelegen vereniging. 

•  Als bonus ontvingen we bovendien een compleet setje 
Vitesse tenue’s voor onze talentjes in de 
championsleague. Vitesse hoopt hiermee uiteraard veel 
toekomstige supporters te krijgen zodat de tribunes (als 
het weer mag) eindelijk eens fatsoenlijk gevuld worden.  

 
Kortom, een win-win situatie voor zowel Vitesse als 
SC Westervoort. Goed bezig! 

DOOR: MICHEL

wij de kids die willen en kunnen een springplank bieden 
naar deze BVO (Betaald Voetbal Organisatie). Betekent 
natuurlijk niet dat er geen mogelijkheden meer liggen bij 
andere clubs zoals bijvoorbeeld PSV of de Graafschap. 
Mocht er een keuze zijn dan is het vooral belangrijk wat 
kind en ouders hierin willen. Als vereniging bewaken we 
daarbij ook de cultuur en de timing. Uitgangspunt is dat 
het in het belang is van het kind zelf met het 
voetbalplezier daarbij voorop! 
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WHATS NEXT?  
‘WURD DUR NOG GEVOETBALD OF WAHH?’
We hunkeren en smachten allemaal naar:
  Een mooie redding & een schitterend doelpunt
  Het kijken naar de uitslag van de concurrentie 
en je plaats op de ranglijst in de voetbalapp

  De humor en de spanning in het kleedlokaal
  Het geschreeuw, gejuich en geouwehoer langs 
de zijlijn

  Lekker doorzakken met bier en een broodje 
frikandel in het clubhuis.

  Voor de jeugd, dames en lagere senioren de regio-
competitie. De KNVB heeft de opzet voor een 
regiocompetitie klaar, een mini-competitie in je eigen 
speelklasse binnen je eigen regio. 

  Voor het 1e en 2e team de Liemers cup. Een mini-
competitie met allemaal schitterende derby’s .

  Voor de 45+ het Nederlands Kampioenschap in Kampen
 Voor het G-team een mooi wedstrijdprogramma
  Plannen voor diverse toernooien en (voor de jeugd) een 
penalty-bokaal.

De grote vraag is of en zo ja, wat dit seizoen nog mogelijk 
is. Nu we midden in de derde corona-golf zitten lijken de 
kansen op een herstart dit seizoen te slinken. Tja, na alles 
wat we al hebben doorgemaakt, komen we daar ook nog 
wel overheen. Laten we in dat geval hopen op een nieuw 
seizoen met ‘alles-erop-en-eran’. 

Voor nu heeft John Kemper als trotse en meelevende 
voorzitter nog een korte boodschap voor iedereen die 
sportclub een warm hart toedraagt:

Allereest dank voor je geduld, je begrip en je 
loyaliteit. Het feit, dat bijna iedereen onze 
vereniging in deze ongekend moeilijke tijd is trouw 

gebleven, zegt alles over onze 
schitterende clubcultuur. Het zorgt er 
bovendien voor dat we straks, als het 
weer mag, samen door kunnen. Als 

vereniging zijn we gezond en komen 
we hier absoluut doorheen.  De eerstvolgende dag 
dat je weer kunt juichen in of voor blauwwit komt 
steeds dichterbij. 

Tot die tijd geldt: “Graag tot straks, blijf negatief 
en hou vol!”

DOOR: MICHEL

Het voelt misschien anders maar toch zijn er wel degelijk 
groene sprietjes zichtbaar. Het is maar hoe je het bekijkt. Is 
het ‘gras’ half leeg of is het ‘gras’ half vol? Positief gezien 
kun je zeggen, ‘er wordt gevaccineerd’ en ook niet 
onbelangrijk ‘er wordt weer gevoetbald’:
  De jeugd traint alweer geruime tijd
  De jeugd speelt al geruime tijd onderlinge 
oefenwedstrijden

  Volwassenen onder de 27 mogen ook trainen en 
oefenpotjes spelen

  Volwassenen boven de 27 mogen in groepjes van  
4 trainen.

Ja, tuurlijk is het het allemaal ‘net niet’ en kunnen we niet 
wachten op ‘het echte werk’. De draaiboeken hiervoor zijn 
ook al klaar:
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SELECTIE MET TALENTEN OP ZONDAG
Op zondag worden naast de trainingen op 
dinsdag en donderdag, nu de coronaregels wat 
versoepeld zijn, trainingsvormen afgewisseld 
met onderlinge wedstrijdjes tussen een mix van 
de selectie 1 en 2 onder 27 jaar, aangevuld met 
talenten uit JO17-1 en JO19-1.

Trainer Wim Bleijenberg licht verder nog toe, dat de selectie 
van 1 en 2 boven 27 jaar op dinsdagavond traint, maar dat 
mag alleen maar in kleine vorm van viertallen.
Sportclub heeft zich ingeschreven voor de Liemerscup met 
Liemerse voetbalverenigingen en hoopt, dat de regels vroeg 
genoeg versoepeld worden, zodat dit toernooi nog 
doorgang kan vinden.

VACATURES

(Assistent) trainers
(Assistent) trainers: we boffen met een 

enthousiast en uitgebreid trainersgilde maar 
we zoeken op korte termijn nog een trainer 

voor JO12-1.
Ook bij een aantal meidenteams kunnen we 

nog hulp gebruiken.

 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. 
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TALENTENONTWIKKELING EN DE DOORSTROOM 
VAN JEUGD NAAR SENIOREN
‘VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK’

“Elk nadeel heb zijn voordeel”. Als het voetbal 
zelf vanwege corona op een laag pitje staat dan 
geeft dat mogelijkheid om andere zaken zoals 
beleidsmatige aangelegenheden eens kritisch 
onder de loep te nemen. Het afgelopen jaar is er 
achter de schermen keihard gewerkt aan een 
beleidsplan op voetbaltechnisch vlak.

Wat is de gedachte achter dit plan?
Verbeteren van de jeugdopleiding:
Met de aanwas van talent moet je geluk hebben, maar wat je 
wel kan en moet beïnvloeden is de kwaliteit van de trainers 
en daarmee ook indirect van de trainingen. Patrick de Nooijer 
is druk met het opleiden en aanbieden van cursussen voor de 
trainers waarmee we hopelijk de kwaliteit van de trainers 
kunnen verbeteren. Betere trainers zorgen voor een betere 
talentontwikkeling. Een betere talentontwikkeling zorgt op 
termijn voor een betere jeugdopleiding en dus uiteindelijk 
ook voor betere spelers voor de selectie.

Verbeteren van de doorstroming en begeleiding van de 
oudere jeugd naar de senioren:
Doel hiervan is dat minder jeugd stopt of eigen teams (al 
dan niet bij Sportclub) oprichten. Spelers en trainers moeten 
elkaar al in een eerder stadium leren kennen zodat ze geen 
vreemden meer voor elkaar zijn wanneer de overstap van 
de jeugd naar de senioren moet worden gedaan. Los van 
het voetbaltechnische is het ook prettig dat er sociaal al 
kennis is gemaakt voor een definitieve overstap.

Klinkt allemaal leuk maar noem eens een aantal 
concrete acties/veranderingen?
  Laten meetrainen en meespelen van talentvolle jeugd 
met de selectie. Momenteel trainen elke week donderdag 
en zondag 1/2 spelers van de JO19 en 1/2 spelers van de 
JO17 mee met de groep spelers van het 1e en 2e tot 27 
jaar. Op zondag worden daarnaast onderlinge 
oefenwedstrijden gespeeld waarbij de spelers allemaal 
over twee teams gemixt worden.

  Er komt volgend seizoen een Westervoort O23 of O25 
met een mix van 1ste, 2de elftal + jeugdspelers. Geen 
vast maar een samengesteld team dat een aantal 
wedstrijden per jaar gaat spelen. 

De leden van de Commissie Voetbalzaken hebben samen 
met Technisch Jeugd Coördinator Patrick de Nooijer een 
meerjarenplan opgesteld dat volledig wordt onderschreven 
door het Hoofdbestuur. Geen boekwerk dat ergens in een 
stoffige la verdwijnt maar een concreet beleidsstuk met 
doelen, uitgangspunten, voorwaarden/criteria, plannen en 
acties.  Als vereniging denken we hiermee een stap vooruit 
te gaan maken waarbij er ruimte en aandacht is voor zowel 
prestatie als recreatie. 

Onderdeel van het plan is de doorstroming van de jeugd 
naar de senioren. We hebben geconcludeerd dat we hier als 
vereniging de afgelopen tijd te weinig aandacht aan 
hebben geschonken. Reden om te resetten, te updaten en 
te formuleren. Wat kan anders en wat moet beter? In deze 
bijdrage belichten we de mannentak en dan vooral de 
aansluiting van de talentvolle jeugd richting selectie. TJC 
Patrick de Nooijer en Joy Bouhuys (Voetbalzaken) hebben 
een plan opgesteld dat drijft op een aantal belangrijke 
pijlers. Wim Bleijenberg is als hoofdtrainer van SC 
Westervoort nauw betrokken bij de uitvoering van het plan. 
Net als Patrick en Joy ziet Wim het belang in van een goede 
doorstroming van jeugd naar selectie. Dit maakte het 
mogelijk om het plan meteen al te implementeren. 

Joy Bouhuys geeft in deze bijdrage een toelichting aan de 
hand van een aantal vragen. 
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  De kloof tussen Sc Westervoort 1 en 2 wordt kleiner. Het 
2e elftal fungeert als laatste opleidingsteam voor het 1e, 
als spelers van JO19 de overstap niet in één keer kunnen 
maken.

  Meer aandacht vanuit de hoofdtrainer van  
Sc Westervoort 1 en de commissie voetbalzaken voor 
JO17, JO19 en 2e elftal. 

  Goede wisselwerking tussen 1e en 2e mbt spelers die 
wedstrijdritme voor het 1e moeten opdoen of spelers die 
zich bij een 2e goed ontwikkelen en eventueel een stap 
naar het 1e kunnen maken.

  Kansen voor 2e elftal spelers in de voorbereiding van het 
seizoen om zich te bewijzen voor het 1e. Inzichtelijk 
maken van de bezetting per positie van het eerste elftal 
+ schaduwteams creëren van het 2e elftal en de JO19/
JO17-talenten zodat zowel trainers van 1e /2e als TJC 
weten welke posities goed of slecht bezet zijn en waar 
qua doorstroming of ontwikkeling op gestuurd kan 
worden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de echte recreatie-
spelers op de juiste manier opgevangen worden en door 
kunnen stromen naar een team waar ze plezier hebben 
maar zich ook als voetballer blijven door ontwikkelen. 

Wat is het doel van dit alles?
  De eigen jeugd een oprechte kans geven
  De jeugd beter laten ontwikkelen 
  Het verbeteren van doorstroming jeugd naar senioren 
  Opleiden en opleiding verbeteren
  Meer kwaliteit en keuze voor 1e en 2e.

Waarom nu?
Het traject dat we zijn ingeslagen is een meerjarenbeleid 
dat regelmatig aangepast en geactualiseerd gaat worden. 
Corona gaf de mogelijkheid om zowel de theorie als de 
praktijk versneld uit te rollen. Ook richting toekomst blijven 
we streven naar een continue verbetering van de opleiding 
van onze jeugd en de doorstroming naar de selectie. 

Hoe staat het ervoor met talent?
Goed! Zowel de JO19-1 als de JO17-1 spelen op behoorlijk 
niveau. Beide teams bevatten ook bovendien een paar 
jongens die vanwege talent al zijn doorgeschoven in de 
leeftijdscategorie.  Er zijn op dit moment circa 10 à 15 Patrick de Nooijer
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jongens uit de JO17 de JO19 genomineerd die in aanmerking 
komen voor een trainingsstage. In feite staat de deur open 
voor iedere jeugdspeler met potentie en inzet. Ambitie en 
gezonde concurrentie houden iedereen scherp. 

Wat zijn de eerste ervaringen?
De spelers die het betreft, zijn collectief enthousiast en 
nemen graag deel aan deze stage. Ook de selectie is 
enthousiast. Niet alleen Wim maar ook de spelers zelf zien 
het belang in van een goede overbrugging vanuit jeugd 
naar selectie. Menig speler reageert enthousiast en soms 
zelfs verbaasd over de wijze waarop sommige jeugdspelers 
zich staande houden. Dat voor sommige jongens de kloof 
nog te groot is, is volstrekt logisch en niet erg. De trainings-
stage is hoe dan ook leerzaam en daarbij een moment-
opname. Dat het gat nu nog te groot is, wil niet zeggen 
dat het in de toekomst wel gaat lukken. 

Wat voor resultaten kunnen we verwachten de komende 
jaren?
Er zijn geen concrete kwantitatieve doelen gesteld voor wat 

betreft de doorstroming. Aankomend seizoen zijn er 
waarschijnlijk niet veel spelers die van de jeugd naar de 
senioren overgaan maar binnen 2 tot 3 seizoenen is de 
verwachting dat er meerdere talentvolle jongens 
doorstromen richting selectie. Het is gezien de gemiddelde 
leeftijd van de spelers van het eerste ook extra belangrijk 
dat er aanwas en verjonging komt. Deze komt straks dus 
vanuit zowel de jeugd als vanuit het 2e.  

Tot slot
Het is een hele fijne constatering dat er binnen onze club 
beleid wordt gemaakt om het vervolgens ook daadwerkelijk 
in de praktijk toe te passen. Heren, complimenten voor 
zowel het bedenken als het uitrollen van dit technische 
masterplan. Het opleiden, begeleiden en behouden van 
talent is niet alleen cruciaal voor de toekomst van onze 
eerste elftal. Het stimuleert, motiveert en pleziert ook een 
grote groep van spelers, trainers, supporters en sponsoren.  
Goed bezig mannen! 

DOOR: MICHEL

Wim Bleijenberg en Joy Bouhuys
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'HET TEKENT...

Het feit dat mensen zich verbonden voelen 
met Sportclub Westervoort.’ 
Dit is een regel uit het Voorwoord van de voorzitter 

uit de vorige Ballenvanger. Hierin schreef hij ook dat mijn 
column hem had geïnspireerd, om zijn inleiding te schrijven. 
Dit keer is het andersom. Bovenstaande zin bracht mij op 
het idee om onderstaande op papier te zetten.
De blauwwitte tekening sierde ooit de voorkant van ons 
clubblad. Dat heette toen ‘Sportzicht’ en is uit 1962.

Zelf ben ik uit 1960 en inmiddels zo’n vijftig jaar 
betrokken bij de club. Hoewel mijn actieve loopbaan als 
voetballer slechts 18 jaar duurde, ben ik altijd verbonden 
gebleven aan onze vereniging. Dat komt natuurlijk 
omdat ik een rol heb gespeeld bij de elftallen van mijn 
voetballende zoons, maar dat is ook alweer een 
behoorlijk tijdje geleden. Er is klaarblijkelijk meer, dat er 
voor zorgt dat je met een blauwwit hart de club trouw 
blijft. Maar wat?
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Is het een hardnekkige aandoening die in de loop der 
jaren gegroeid is? Die begonnen is met het kijken naar 
de teamsamenstelling, aanvangstijden van de 
thuiswedstrijden en vertrektijden voor de uitwedstrijden 
(Per fiets!), die bij de kiosk van Jan Volman op de ruit 
waren geplakt? (En daarna binnen een zakkie 
kauwgomballen halen natuurlijk). En gegroeid is 
doordat je op de Ponderosa, ongeveer ter hoogte van 
waar nu het huis van Simone en Herman (Geurts, red.) 
staat, een winnend intikkertje gescoord hebt op een 
voorzet van rechts van James Warlich? (Ja ja, die was 
van AVW ‘66, maar omdat er een elftal bij het 
C-toernooi niet op was komen dagen, werd op het 
laatste moment een groepje D-voetballers 
opgetrommeld, om de open gevallen plaats in te nemen. 
Het toernooi moest door en of die nu van Westervoort of 
AVW waren, maakte niet uit. Dat kon toen nog. We 
speelden in bruine T-shirts met een V-hals én een 
borstzakje. Dat kon toen ook nog).
Of is het een gen? Een chromosomendingetje? Sowieso 
tref je bij Ome Theo, Ronnie, Tycho, Pelle en Joep 
dezelfde erfelijke eigenschappen aan, maar heb ik naast 
een vriendschap met Hans van Workum ook DNA-
verwantschap? En deel ik materiaal uit de celkern met, 
laat ik zeggen, Marco Hensen of Michel van Enckevort? 
Of Anne Matser?

Omdat er toch geen voetbal op de velden is, heb ik de 
vorige Ballenvanger op mijn gemak van voor naar achter 
kunnen lezen. En terug. En dat diverse malen. En nu 
weet ik waarom ik Sportclub een warm hart toe draag. 
De enthousiaste verhalen van de leden van wie het 
wiegje niet tussen de Liemersallee en Wieleman stond, 
hebben het duidelijk gemaakt.
Het is een virus waarmee je besmet kunt raken. En 
waartegen geen vaccin bestaat.

Door Rob Gerretzen Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl

ADVERTEREN 
KOSTEN voor het adverteren met 4 plaatsingen per jaargang in 
ons clubblad, de Ballenvanger:

voor een 1/4 pagina € 100,00

voor een 1/2 pagina € 175,00

voor een 1/1 pagina € 250,00

ADVERTENTIEFORMATEN

1/4 pagina advertentie 72,5 x 107 mm

1/2 pagina advertentie 150 x 102 mm

1/1 pagina advertentie 150 x 220 mm
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Column van de BASN voorzitter

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

Alle activiteiten van BASN liggen vanwege corona nog 
steeds stil, vandaar we jullie weinig nieuws kunnen 
bieden. Zodra het kan, gaan wij weer een mooie 
activiteit organiseren.

Wel mogen wij een nieuwe bordsponsor welkom 
heten: Liemers Fietsen uit Duiven.

Het is afwachten wanneer wij elkaar weer mogen zien. 
Tot de volgende keer!

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.
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We pinnen ook nooit in de kantine 
anders zien onze vrouwen hoe laat we
binnen kwamen en weer gingen.
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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 ‘het bejaarde fietsploegje’. Deze mannen nemen na 

de wekelijkse zondag “tour du Veluwe” altijd een afzakkertje in onze sportkantine. 
Ze drinken niet alleen het bier op, ze verkopen het ook regelmatig achter de bar. Zo veranderden 

ze van voetballende mannen, naar fietsende barmannen. Wij hebben het natuurlijk over het 
viertal: Piet Lutje, Bertus van der Velden, Hans Matser en Angé Lenting (niet op de foto).

Leeftijden:
Angé: 56 jaar.
Bertus: 58 jaar.
Hans: 59 jaar.
Piet: Wat een lullige vraag, 65 jaar. 

Woonplaats:
Alle heren wonen uiteraard in ons prachtige durp.

Partner:
Angé: Milja. 
Bertus: Jolanda (Jopie). 
Hans: Nanda.
Piet: Wilma. 

Kinderen:
Angé: Anne en Jorn. 
Bertus: Twan. 
Hans: Anne en Laura.
Piet: Nicole en Remon. Ik heb ook twee geweldige 
kleinkinderen.

Werk:
Angé: Conciërge aan de Hoge Hoeve te Westervoort. 
Bertus: Service engineer bij Menarini.
Hans: Ik verkoop lasers bij de firma Coherent.
Piet: Thuiswerken oftewel pensioen. 

Omschrijf jullie zelf in vijf woorden
Piet over Angé: Goh. Aansteller, kun je op bouwen, komt 
(bijna) altijd afspraken na, iets mindere alcoholist, niet te 
beroerd om te helpen. 
Angé over Bertus: Bepalend (hij bepaalt de route), op tijd, 
gezellig, humor en een alcoholist. En uithuizig, iemand die 
niet thuis wil zijn.

Bertus over Hans: Humor, lelijk, dominant (tweede helft van 
de fietsrit), alcoholist en nooit genoeg. 
Hans over Piet: Man van de tijd (niet van de weg 
navigeren), chaotische navigator, alcoholist, behulpzaam.

Wat zijn jullie gezamenlijke hobby’s?
Fietsen en bierbrouwen. We fietsen eigenlijk altijd over de 
Veluwe, in de Mossel van Chantal op de Ginkelse Hei 
drinken we dan een biertje. Meestal zit iedereen aan de 
koffie en wij aan het bier. Daarnaast zien we altijd een 
hoop wild, zoals reeën, zwijnen en herten. We maken mooie 
tochten, pakken ook wel eens de auto om in een ander 
gebied te fietsen. Ook fietsen we elk jaar naar Geert 
Siebenheller (oud medevoetballer van het 7e ) op de 
camping in Aalten. Kortom, wij hebben een hoop hobby’s!

Waar kennen jullie elkaar van?
Poeh, van het voetbal. Daar is het mee begonnen, bij 
Westervoort 7. Bertus heeft er nog steeds spijt van. 

Hoelang fietsen jullie al met elkaar? En waarom zijn 
jullie gaan fietsen?
Sinds we gestopt zijn met voetbal, zo’n 5 à 6 jaar geleden. 
Bertus begon samen met Twannie met fietsen. Piet is toen 
meegegaan met de fiets van Angé en heeft daarna een 
nieuwe gekocht. Voetballen lukte niet meer voor de 
meesten (bij Piet was dit niet het geval). Toen de 
tegenstander sneller begon te lopen dan wij en net zo oud 
waren als onze eigen kinderen was het tijd om te stoppen. 
Bertus wilde zondagmorgen altijd van huis af, daarom is hij 
maar gaan fietsen. Angé wilde niet, maar moest van zijn 
vrouw. Zo dacht ik (Angé) een keer te laat thuis te komen 
van het fietsen voor een wedstrijd van Vitesse, ik baalde 
ervan. Toen kwam ik thuis en Milja zei: “Hij mot niet zo 
zeiken”. 
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Hoe zijn jullie er ooit bij gekomen om het ‘wel 
verdiende’ biertje bij Sportclub te gaan nuttigen?
Om de binding met Sportclub te houden, het ligt ook op de 
route. Zo hebben de vrouwen niet in de gaten hoe kort we 
eigenlijk fietsen (rondje om de kerk). We pinnen ook nooit 
in de kantine anders zien onze vrouwen hoe laat we binnen 
kwamen en weer gingen. 

Worden jullie, door die prachtige strakke fietstenues, 
wel eens gek aangekeken in de kantine?
Ja, in het begin werd er wel eens raar opgekeken. Toen 
mocht de fiets niet naast de kantine staan, maar nu gaat 
het hek open als we eraan komen. Nu komt er omzet 
aangefietst, van al dat fietsen krijg je natuurlijk ook 
ontzettende dorst. 

Hoe zijn jullie bij de club terecht gekomen?
Angé: Ik heb eerst bij AVW’66 gezeten (hij moet zijn spullen 
pakken en wordt eruit geschopt). In 1976 ben ik toen naar 
Sportclub gegaan, omdat de meeste jongens van mijn klas 
op de Werenfridusschool ook bij Sportclub zaten. 
Bertus: Ik ben samen met mijn zwager Edwin naar 
Sportclub gekomen. Na het zaalvoetballen wilden we 
overstappen naar het veldvoetbal, dat is een jaar of 30 
geleden. 
Hans: Via Eddy Vercauteren, die woonde in mijn straat. De 
vader van Eddy had toen verkering met mijn moeder. Dat 
was in het jaar 2000.
Piet: Door Wout Hermsen, ik werkte samen met hem in het 
laboratorium in Oosterbeek. Dat is inmiddels alweer 43 jaar 
terug.

Welk vrijwilligerswerk doen jullie?
Angé: Ik zit bij de zaterdagcommissie als gastheer.  
Bertus: Ik draai bardienst, op de tweede donderdag van de 
maand samen met Hans. En één keer in de maand ook op 
dinsdag.
Hans: Ook achter de bar, op de tweede donderdag van de 
maand. Toevallig ook samen met Bertus.
Piet: Vrijwillig trainen op dinsdagavond. Verder draai ik één 
keer in de maand bardienst op zondagmorgen. Dan kan ik 
helaas niet mee fietsen. 

Waarom zijn jullie vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Angé: Je wilt graag verbonden blijven bij de club, heb 
inmiddels alleen nog niet bij het bestuur gezeten. 
Bertus: Ik ben door Hans gevraagd.
Hans: Omdat ik geen nee kon zeggen. Ik ben gevraagd door 
Hans Thijssen. Nu kom ik niet meer van Bertus af. 
Piet: Ik ben ooit gevraagd door Harry Wanders, er waren 
toen te weinig vrijwilligers. 

Hoe combineren jullie vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden?
Angé: Soms is het niet te combineren, ik zie mijn zoon 
bijvoorbeeld niet vaak voetballen. 
Bertus: Een keer lekker een avondje van huis weg. 
Hans: Makkelijk te combineren, vooral in corona tijd. En het 
is fijn dat iedereen meedenkt, je kan altijd ruilen. 
Piet: Wat is dat nou weer voor een rare vraag?

Volgen jullie ook teams binnen Sc Westervoort?
Angé: De JO15-1.
Bertus: Nee.
Hans: Nee. Oh ja, toch wel, vrouwen 1. Dat moet ik zeggen 
van mijn dochters. Maar bier drinken in de kantine is 
moeilijk te combineren met het kijken naar de dames.
Piet: Veteranen, want daar voetbal ik lekker mee. Ik ben 
altijd wel nieuwsgierig wat het eerste heeft gedaan. 

Wat maakt Sc Westervoort zo leuk om er als 
vrijwilliger te werken?
De gezelligheid, je kent iedereen en anders leer je ze 
kennen. Je leert nu zelfs de kinderen van oude 
voetbalmaatjes kennen.
`
Wat vinden jullie minder leuk aan het 
vrijwilligerswerk?
Angé: Niks. Zaterdagmiddag is gewoon heel leuk. Het leuke 
is dat de seniorenteams dan ook aanwezig zijn. Zij maken 
er een groot feest van. Als het uit de hand loopt is het 
natuurlijk minder leuk. Ik heb ooit de scheidsrechterscursus 
gehaald en de eerste wedstrijd die ik floot, liep gelijk uit de 
hand. Het was F1 en twee ouders sloegen elkaar in het 
veld. De tweede helft hebben we niet meer gespeeld, dus 
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als je vroeg naar huis wil moet je vragen of ik kom fluiten. 
Heb dus maar één keer gefloten en toen nooit meer.
Bertus: Kan het niet zo één twee drie verzinnen. 
Hans: Het bestuur, geintje natuurlijk! Ik weet het eigenlijk 
niet. Als mensen er soms echt een zooitje van maken is het 
niet leuk. Opruimen is niet erg, maar niet als het een grote 
zooi is. 
Piet: Als sommige teams hun eigen rotzooi niet opruimen. 
Ook wij zijn vrijwilligers. 

Wat zouden jullie als eerste veranderen als jullie het 
voor het zeggen hadden bij Sc Westervoort?
In koor: Dat de tap op zondagmorgen eerder open moet! 
Hij gaat nu pas om 12 uur open, maar 11.30 uur lijkt ons 
beter. We beginnen om 9 uur met fietsen, zo’n 45 tot 55 km 
op de mountainbike. We hebben een wedstrijdelement, om 
zo dicht mogelijk bij 12 uur in de kantine te zijn. Omdat we 
zoveel fietsen, moeten we ook veel drinken. Dat is het enige 
minpuntje van de kantine.

Wat is het gekste/leukste dat jullie ooit hebben 
meegemaakt tijdens het uitvoeren van jullie 
vrijwilligerswerk?
Angé: Activiteiten zoals het pupillenweekend en leuke 
momenten met de Champions League en het G-team. 
Bertus: De nieuwjaarsreceptie en het bierweekend van  
het 7e.
Hans: Het elftalweekend, doen we nog steeds met het oude 
7e. Dat doen we altijd het eerste weekend van een EK en 
WK. 
Piet: De dropping bij de bult van Putman, de spooktocht en 
helpen bij het pupillenweekend. Ook hebben we met het 7e 
het familietoernooi vijf keer georganiseerd (Piet wil graag 
een lintje). Vier spelers van ons zijn recreant van het jaar 
geweest. Ook organiseren we twee keer per jaar een 
klaverjastoernooi bij Evers in de kelder.

Wat krijgen jullie er zelf voor terug?
Twee Leffe blond en een hoop leuke contacten. Verder ook 
waardering. 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden?
Er vliegen een paar mooie uitspraken over tafel; voor de 
sociale contacten, kom van de bank af, daar krijg je energie 
van, maak je eens nuttig, zonder vrijwilligers draait 
Sportclub niet, het verrijkt je leven. 

Hoe kan de club het volgens jullie aantrekkelijker 
maken om vrijwilliger te worden?
Bertus wil een paar blonde meiden achter de bar. Piet vult 
aan dat ze dan wel mooi motten zijn. Hans lijkt het mooi 
om vrijkaartjes te krijgen voor het eerste en om twee 
vrijwilligersavonden te houden in plaats van één. 
Fietskleding lijkt de heren ook wel wat.

Willen jullie nog iets kwijt?
We zijn aan het azen op het hoekje van de oudjes. Ook 
moet Leffe blond op de tap blijven. Verder zoeken we nog 
een sponsor voor de fietskleding (bijv. Team Bakkerij 
Koenen of Team Wieleman). Mocht je ons willen sponsoren, 
laat het dan even weten! Dan maken we reclame voor je 
door heel Westervoort, de Veluwe en natuurlijk in de 
kantine. 

DOOR: LAURA EN AAFKE



UIT DE HISTORIE

Volgend jaar op 10 augustus 2022 bestaat 
sportclub Westervoort 85 jaar. 
In het kader hiervan onderstaand het verhaal 
van de jubileumcommissie uit 1985, die het 
50-jarig jubileum (1987) van sportclub ging 
voorbereiden.

“Wij, en dan bedoel ik de jubileumcommissie zijn op 26 
juni 1985 voor het eerst bij elkaar gekomen.
Wij waren door het bestuur aangesteld om in 1987 op 
passende wijze activiteiten te organiseren in het kader van 
50 jaar Sportclub Westervoort.

Wij zijn, als ik dit zit te schrijven 21 maal bij elkaar 
geweest, wat wil zeggen dat er heel wat tijd en aandacht 
voor nodig is voor je het jubileumprogramma voor elkaar 
hebt.

Wij hebben ons zelf in de eerste vergadering twee 
opdrachten gegeven:
-  De eerste helft van onze zittingsperiode activiteiten 

organiseren die geld in het laatje zouden brengen, omdat 
de vereniging zelf er niet te veel geld voor kon vrij maken, 
heel begrijpelijk in deze tijd. 

-  De tweede periode zijn wij ons gaan bezig houden met 
het samenstellen van een jubileumprogramma.

De eerste opdracht is ons aardig gelukt: wij hebben het 
startgeld dat wij van de vereniging hebben ontvangen 
ruimschoots met vijf weten te vermenigvuldigen.

De start van de eerste activiteit verliep niet erg soepel. Ik 
heb het nu over de Westervoortse voetbaltoto, die hij door 
bepaalde omstandigheden hebben moeten stil leggen. 
Financieel gezien was het desondanks geen tegenvaller, 

v.l.n.r.: John Dibbes, Rob Scheerder, Wim Evers, Wim Stevens, Ton de Wijs, Martin Messing, Bert Jansen

JUBILEUMCOMMISSIE
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maar sportief gezien hadden wij hem toch graag 
uitgespeeld. Toen maar op naar het volgende evenement: 
de sponsorloop.

Dat was een enorm groot succes zowel sportief als 
financieel, zelfs het weer werkte die dag nog mee.

Wel: na deze twee activiteiten zat de eerste helft van onze 
zittingsperiode erop en moest het nu echt gaan gebeuren.

Wij hebben toen een programma samengesteld, met als 
eerste vereiste,  dat er zeker een jubileumgeschenk van 
blijvende aard aangeboden moest kunnen worden, en dat 
is er ook werkelijk van gekomen.

Het jubileumprogramma bevatte voor elk wat wils, ook voor 
niet leden van Sportclub Westervoort.
Bijvoorbeeld de jubileumwedstrijd, de 50-plus avond, het 
kindermatinee en de wedstrijd die gespeeld zal worden 
tegen het Veronica-voetbalteam is voor iedereen gratis 
toegankelijk.

Dit alles is ons mogelijk gemaakt door de spontane 
medewerking van u allen, die aan de voetbaltoto en de 
sponsorloop hebben meegedaan. Dank aan allen hiervoor 
namens de jubileumcommissie.

Ook de mensen die pro deo het jubileumgeschenk hebben 
vervaardigd, en uiteraard ook de adverteerders van dit toch 
wel prachtige jubileumboek, hartelijk bedankt. Ook een 
woord van dank aan de gemeente Westervoort voor het 
aanleggen van een nieuwe toegangsweg, zodat ons 
geschenk er nu helemaal mooi uitspringt.

Ik sluit af met de felicitaties aan Sportclub Westervoort met 
het 50-jarig bestaan.

Heel veel succes voor de toekomst.”

VOORZITTER JUBILEUMCOMMISSIE

JONNIE DIBBES
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CHAMPIONSLEAGUE VITESSE
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BOVEN: JESPER WILDENBEEST, DAAN BOSVELD, EZRAH KEMPERMAN, BOAZ HERMSEN.
ONDER: WYSTON RIGTERING, SIEM WIGMAN, ATALAY MERMER, DEALEY BONNE .
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EEN 11-TAL VRAGEN
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Voor deze vragenlijst heb ik eerst Niek Koenders benaderd. Welke twee spelers zijn volgens jou 
ideaal om deze vragen voor te leggen? Goedlachs, spraakzaam, enthousiast, fotogeniek, in voor een 
lolletje maar ook in staat om goede antwoorden te geven zijn wel handige karaktereigenschappen. 
En belangrijker nog, ze moeten ook wel willen. Binnen 5 seconden had ik antwoord. Dan moet je de 
maatjes Jeroen en Dennis hebben.

Dennis Tacke
Leeftijd: 39 jaar
Team: Westje 5
Positie: Doelman
Vorige clubs: Veluwezoom, DVOV en FC Presikhaaf

Jeroen Wanders
Leeftijd: 38 jaar
Team: Westje 5
Positie: Spits
Vorige clubs: alleen SCW
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1. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Jeroen: Positief, gangmaker, doelpuntenmachine, 
behulpzaam en sociaal. Oh ja, en ook wel een laatkomer.
Dennis: Sociaal, recht door zee, clean sheet, gezellig, 
temperamentvol.

2. Hoelang spelen jullie al bij Sportclub Westervoort 
en hoe ben je bij deze club terecht gekomen?
Jeroen: Ik was 6 toen ik begon en het speldje van 25 jaar 
heb ik al, even tellen, is dus al ruim 30 jaar. Ik ben eigenlijk 
door mijn vader gaan voetballen en zo ook bij SCW 
gekomen. Zou raar zijn geweest wanneer ik bij AVW was 
gaan voetballen.
Dennis: Ik voetbal al een jaar of 32. Toen ik een jaar of 19 
was kwam ik door Jeroen bij SCW. Ik voetbalde toen bij 
Presikhaaf en de keeper van SCW raakte geblesseerd. 
Onder een andere naam ben ik toen eigenlijk in gaan vallen 
en daarna gebleven. Ik kende al een aantal jongens van het 
team sinds de middelbare schooltijd. In de tijd dat we 
verkering kregen… het is even stil… ja, sinds die periode 
kennen we elkaar eigenlijk al.

3. Van welke trainer of teamgenoot heb je het meest 
geleerd?
Jeroen: Dat is niet zo heel moeilijk, dat is mijn vader 
natuurlijk.
Dennis: Ik heb vooral veel geleerd van mijn keeperstrainer, 
Hayo Zweers. Zijn zoon Pascal heeft ook nog bij het eerste 
van SCW gekeept. Ik ging toen veel met hem om. Voor de 
rest heb ik vooral mijzelf alles geleerd.

4. Wat is de mooiste ervaring als voetballer tot nu 
toe?
Dennis: De weekendjes weg zijn eigenlijk altijd super.
Jeroen: En de kampioenschappen natuurlijk……
Dennis: En de bekerwedstrijden niet te vergeten……
En wat ik heel speciaal vond, was de oude garde die er nog 
was toen ik bij SCW kwam. Wij waren toen de broekies en 
zagen steeds meer spelers afscheid nemen.
Jeroen: Nu is het andersom, nu zijn wij eigenlijk de oudsten 
van het team. Ondanks de verschillende leeftijden, past het 
wel allemaal heel goed bij elkaar. Het weekend van de 
afscheidswedstrijd van mijn vader, is toch wel het meest 
speciale. Na een aantal jaren kampioen te zijn geworden 

was dat weekend alles compleet. We werden kampioen, 
wonnen een bekerwedstrijd en hadden een 
afscheidswedstrijd. Dat weekend klopte alles gewoon.

5. Wat zou iedereen moeten weten over “Westje 5”?
Dennis: Het team is wel een begrip binnen SCW. In deze 
samenstelling zitten we al een behoorlijke tijd bij elkaar.
Jeroen: We zijn wel een “bij elkaar geraapt…… team”, 
maar na wat hobbels in het begin, is het nu een heel hecht 
elftal. Het is echt een team waar anderen graag bij zouden 
willen spelen.
Dennis: We proberen de boel wel bij elkaar te houden. We 
zijn niet echt bezig om door te stromen naar hogere teams. 
Er zijn wel spelers die hoger zouden kunnen spelen. We 
willen wel graag presteren, maar de gezelligheid staat 
voorop binnen ons team. De spelers binnen het team zijn 
wel heel verschillend, maar we zijn er voor elkaar. 
Daarnaast zijn we behalve een gezelligheidsteam ook een 
verenigingsteam. We zijn niet te beroerd om ook 
vrijwilligerstaken aan te pakken en de handen uit de 
mouwen te steken.
Jeroen: We trainen vaak met een flinke groep, er zijn ook 
veel mensen die komen kijken bij de trainingen en de 
wedstrijden. Het is eigenlijk de “Westje 5-familie”.

6. Waar ergeren jullie je het meest aan en waar heb je 
veel respect voor op het voetbalveld, bij ons cluppie?
Jeroen: Binnen de vereniging, dat moet je niet vragen…… 
en zeker niet aan Dennis!
Dennis: Het zijn vaak dezelfde spelers die te laat komen en 
ook wanneer mensen geen inzet tonen. Je doet het met 
elkaar samen, dan moet je er ook voor gaan.
Jeroen: Het is een teamgebeuren, je gaat een verbintenis 
aan met elkaar. Dennis is daar heel kritisch op. Verder houd 
ik niet van gezeik op elkaar…… en dat de keeper niet 
altijd de 0 weet te houden, is ook wel een dingetje. Je mag 
best wel kritiek hebben op elkaar, maar je hoeft elkaar niet 
compleet af te branden. 
Dennis: Tot een bepaalde hoogte moet je elkaar ook de 
waarheid kunnen zeggen tijdens de wedstrijd.
Respect is er vooral voor de mensen die in hun vrije tijd veel 
kunnen en willen betekenen voor elkaar en de vereniging. 
De saamhorigheid binnen de teams is ook belangrijk. We 
doen het allemaal samen. 
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7. Hoe zien jullie de toekomst in het voetbal? Blijf je je 
cluppie en team trouw? Zijn er nog andere functies die 
jullie zouden kunnen vervullen?
Dennis: Ik roep wel eens dat ik wil stoppen, maar ik blijf 
SCW wel trouw. Het voetballen zelf zal misschien minder 
gaan worden, maar vanwege de kinderen blijf ik zeker bij 
SCW. Nu in Coronatijd is het al een soort halve sabbatical. 
Jeroen: Zolang ze mij nog niet zat zijn en ik geen andere 
aanbiedingen krijg blijf ik lekker bij SCW.
Dennis: Misschien kunnen we samen wel trainingen gaan 
geven, de positie van Koeman is natuurlijk nu ook wat 
onzeker. Er zijn volgens mij nog genoeg vacatures.

8. Wat vinden jullie in het algemeen van SC Westervoort? 
Wat is top en waar is er verbetering mogelijk?
Dennis: Gelukkig zijn er veel vrijwilligers en we hopen dat 
dit ook zo blijft. Die zijn echt wel nodig. Wat betreft het 
materiaal is het nog wel eens zoeken naar het e.e.a. We zijn 
bij een training met een man of 20-25, dan is het nog wel 
eens even passen en meten wat betreft materiaal en ruimte. 
Wat betreft de waardering naar de teams toe mag het wel 
iets anders. Minder op titel, maar meer per team kijken naar 
de mensen en hun kracht.

9. Zijn jullie thuis een echt SCW Voetbalgezin (Meer dan 
50% actief betrokken bij SCW)?
Jeroen: Bij ons is het de helft. Onze twee jongens en ik 
spelen bij SCW en voor Dennis is ook de helft van het gezin 
actief bij SCW. Daarnaast komen de andere gezinsleden wel 
eens kijken en aanmoedigen.

10. Wat missen jullie in deze Corona-tijd het meest wat 
betreft SC Westervoort of voetbal in het algemeen?
Dennis: Vooral de gezelligheid en de saamhorigheid. Dat 
mis ik echt. Ik zou er zelfs geld voor over hebben om 
gewoon weer eens samen te komen, gezellig bij elkaar, 
lekker doorzakken, samen ontspannen. Gewoon even iets 
anders dan alleen thuis, school en werk. Dan staat er een 
tent, maar het mag niet. Die Coronakilo’s mogen er ook wel 
vanaf. 
Jeroen is het hier roerend mee eens. Dennis wil nog wel 
benadrukken dat hij erg blij is dat de kinderen in deze tijd 
wel gewoon door kunnen gaan met trainen. Ook Jeroen 
kan dit beamen.

11. Wie wordt kampioen van Nederland en waarom?
Het blijft even stil, maar dan geven beide mannen aan dat 
dit waarschijnlijk voor Ajax zal gelden. Ze staan in 
puntenaantal behoorlijk voor op de rest. Dennis wil nog wel 
even benadrukken dat hij zeker geen fan is van Ajax, anders 
is dat straks weer een dingetje in de kleedkamer! Wat 
betreft de eredivisie en Champions League missen ze de 
sfeer bij de wedstrijden. (“Horen we nu weer dezelfde 
geluidsband bij deze wedstrijd?”)
Mannen, bedankt voor deze antwoorden. Als de avondklok 
er niet was geweest, hadden we nog veel langer kunnen 
kletsen. Er is stof genoeg om wellicht zelfs een speciale 
Westje 5-editie te vullen van de Ballenvanger! 

DOOR: CYNTHIA
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Foto trainers MO15-1: Boven: Iris, Aafke, Eva,
Laura en Marieke. Onder: Lisette en Martin

De term 'Girlpower' is in het geval van de MO15 een 
understatement. Een heuse trainersquad van vrouwelijke 
topvoetballers die een grote groep meiden klaar stoomt 
voor het echte werk: de transformatie van speelse meisjes 
naar voetballende meiden. Wat betreft de trainers (V) geldt 

dan wel bewust de associatie met de Spicegirls en niet met 
de Sugar Babes. De trainers van de MO15 zijn niet bepaald 
zoet maar worden gedreven door fanatisme, passie en pit. 
De betiteling van Martin Bouwman als Godfather is minder 
passend maar klinkt gewoon cool. Martin is de stabiele 

GIRLPOWER!
Raadsel: Wat krijg je als je Spicegirls combineert met de Godfather? 

Antwoord: De huidige trainersstaf van de MO15-1. 
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factor die op de achtergrond de boel aanschouwt en 
ondersteunt. Feitelijk is Martin het cement tussen de stenen 
en de chaperonne van het gezelschap.

Ik heb als interviewer de neiging om de vrouwelijke trainers 
van de MO15-1 'de meiden' te noemen maar dat zegt meer 
over de generatiekloof tussen de dames en mij dan over de 
daadwerkelijke situatie. Het kader van de MO15 beschikt bij 
elkaar opgeteld over meer voetbalervaring dan welke 
trainersstaf dan ook. Okay, waarschijnlijk ook omdat ze met 
zoveel in aantal zijn maar dan nog...er zit heel veel kennis, 
voetbalgogme en ervaring opgenomen in deze trainersstaf. 
Alleen Iris (17 jaar) behoort zelf nog tot de jeugd en vormt 
daarmee een mooie schakel tussen de spelers en de 
trainers. De overige dames zijn midden twintig en daarmee 
al gepokt en gemazeld in de wereld van het meiden- en 
vrouwenvoetbal. Dit gecombineerd met de senioriteit van 
Martin (leeftijd is in deze totaal niet belangrijk) zorgt voor 
een mooie diversiteit. 

Daar waar de meiden het seizoen begonnen als hulptrainers 
van Chiraag (en Sonja en Martin als assistent) hebben ze na 
de winterstop de regie overgenomen. Chiraag ging zich 
vanaf dat moment richten op de kersverse en jongste 
meidendivisie van sportclub, de MO13 en Sonja wilde tijd 
vrij maken voor andere bezigheden dan trainer zijn. Voor 
Lisette ging een lang gekoesterde droom in vervulling ‘toen 
ik door Kelsey werd gevraagd als trainer kreeg ik kippenvel 
waar menig kip jaloers op is’ en voor Aafke was het 'het 
winnende lot uit de loterij'. Iris geeft aan dat het 'de 
mooiste dag van haar leven' was en ook de overige trainers 
waren emotioneel en intens gelukkig toen ze officieel 
benoemd werden tot trainer van de MO15-1. Niet alleen op 
basis van individuele gronden maar zeker ook omdat ze 
ongelooflijk trots zijn deel uit te mogen maken van dit 
indrukwekkende trainerscollectief. 

Op de vraag om elkaars toegevoegde waarde te 
omschrijven kwamen onder andere de volgende 
antwoorden:

Aafke: Eén brok energie. In staat om technische 
vaardigheden over te brengen door middel van duidelijke 
uitleg en vooral ook het 'zelf voordoen'.
Laura: Super gedreven en enthousiasmerend. Het liefste zou 
ze zichzelf tijdens wedstrijden opstellen maar het 
dispensatieverzoek is door de KNVB afgewezen.
Eva: De People manager van het geheel. Pedagogisch, 
beschouwend en didactisch zeer vaardig. Zorgt voor 
stabiliteit en rust. 
Lisette: Van nature de hoofdtrainer. Gedreven, analytisch 
sterk en voetbaltechnisch en voetbal tactisch zeer begaafd.
Iris: Flexibel, enthousiast, positief en hulpvaardig. 
Bescheiden, zeer sociaal en iemand waar je altijd op terug 
kunt vallen. Erg fijn om erbij te hebben. 
Marieke: Direct in haar communicatie en daardoor duidelijk, 
eerlijk en transparant. Anderzijds ook een sfeermaker die 
zorgt voor de leuke één op één gesprekjes.
Martin: Zie hierboven. Bindende en stabiele factor. 
Beschouwend maar niet belerend. 

Op de vraag wat de dames leuk vinden aan trainer zijn, valt 
eerst een angstaanjagende stilte. Deze aarzeling wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de randvoorwaarden waar 
menig jeugdtrainer mee te maken krijgt. Zo is 'de inzet, 
discipline en motivatie van puberende kids/meiden soms ver 
te zoeken'. Daarbij is het ook frustrerend om 'kritiek of 
commentaar te krijgen van betweters aan de zijlijn'. Dit 
terwijl je je uiterste best doet om een groep hyperende kids 
in je vrije tijd iets bij te brengen. Tot zover de schaduwkant. 
De meiden weten anderzijds gelukkig ook absoluut de 
redenen te benoemen wat het de moeite waard maakt om 
meerdere keren in de week de trainersjas aan te trekken. 
Het geeft voldoening om  'progressie te boeken', te werken 
met talent, een team te laten ontwikkelen, het samen 
lachen met de meiden en het inzien van de humor van alle 
puberale kwesties".  Dat wat al deze trainers met elkaar 
gemeen hebben, is dat ze zijn opgegroeid in een 
blauwwitte omgeving. Naederhuyse is voor elk van deze 
trainers (zowel de dames als Martin) een soort van 2e huis 
waarin heeeeeeeeeel veel tijd is doorgebracht.
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Tot slot:
Ik ga afsluiten met een wijze raad van deze, laten we maar 
zeggen, ‘oude rot uit het vak’. Meiden (en Martin), 
allereerst complimenten voor al jullie inzet, het feit dat jullie 
de handschoen hebben opgepakt en de gedreven manier 
waarop jullie bezig zijn. Trainer zijn is soms een zeer 
ondankbare en frustrerende aangelegenheid vanwege 
factoren die je zelf niet in de hand hebt. Relativeer en 
ontlucht op zijn tijd en realiseer je daarbij dat de actuele 
omstandigheden echt ongekend lastig zijn. De belangrijkste 
stimulans en motivatie om te trainen voor vrijwel elke 
trainer en speler is en blijft  toch het spelen van wedstrijden 
en competitie. Dat dit element nu al bijna een jaar 
ontbreekt, maakt het trainerschap soms tot een mission 
impossible. Haal de voldoening uit de leuke en kleine 
dingen waarom je kunt lachen en waarvan je kunt genieten. 
Ik hoop oprecht dat jullie uiteindelijk worden beloond met  
'loon naar werken': Het zien van resultaat in welke vorm 
dan ook tijdens wedstrijden en competitie. Het dramatische 
gevoel van 'het moeten incasseren van een onterechte 
nederlaag' tot het juichen na 'een schitterend belangrijk 
doelpunt' en het beleven van euforie tijdens 'het samen 
springen op de platte kar.' Het moment dat we dit weer 
kunnen beleven komt steeds dichter bij. Opgeven is geen 
optie maar volhouden verdient absoluut respect. Hou vol, 
keep on the good work!

One more thing....
Een persoonlijke noot voor Marieke en Lisette. Eerst 
gefrustreerd en teleurgesteld vertellen dat je nog nooit in 
de ballenvanger hebt gestaan en vervolgens laten weten 
dat je absoluut niet zit te wachten op speciale aandacht is 
een volstrekt ongeloofwaardige combi. Hoe het ook zij, met 
jullie trackrecord verdienen jullie absoluut een plekje in de 
SCW Hall of Fame. 

Hierbij worden jullie namens John Kemper, als 
tekenbevoegd en beëdigd voorzitter van onze 
vereniging, officieel benoemd tot 'Klasbak'. 
Chapeau dames!!!! 

DOOR: MICHEL

Bovenste foto, Lisette Tap: Deze aantrekkelijke 
verschijning is niet alleen de vrouwelijke en zeer 
gedreven Messi bij Vrouwen 1, Lisette is ook 
absoluut onmisbaar als vrijwilliger voor ons mooie 
cluppie. Speler, trainer, lid van de Jongeren 
Activiteiten Commissie en lid van de 
voetbaltechnische commissie.  Lisette is daarnaast 
geen lid van de clubhuiscommissie maar desondanks 
zeer regelmatig aan beide kanten van de bar te 
vinden.    

Onderste foto, Marieke de Groot: deze mooie 
jongedame is één van de meest belangrijke en 
bepalende spelers van Vrouwen 1. Los van talentvol 
voetballer is Marieke goud waard voor onze 
vereniging. Ze is een gedreven trainer, draait 
bardiensten, helpt bij diverse events en zorgt voor de 
nodige sfeer in en rondom het clubhuis. 
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OP DE SPELERSBANK BIJ DE FAMILIE SMITS
Voetbal, iedereen is er mee opgegroeid, of je nu wil of niet. 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
Maurice (51) en Kim (50) werken allebei in Arnhem. Trijntje 
(18) zit in haar examenjaar en Wessel (15) zit op het VMBO.

Is het voetbal jullie met de paplepel ingegoten?
Maurice en Wessel zijn allebei van jongs af aan met voetbal 
bezig geweest en dit was al meteen bij SCW. Maurice ging 
zeer regelmatig met zijn vader, die voor Feyenoord was, 
kijken bij wedstrijden en kampioenschappen. Maurice en 
Wessel gaan nog steeds graag naar wedstrijden en hebben 
een seizoenkaart voor Vitesse. In deze tijd helaas wat 
minder dan ze zouden willen. Wessel was 4 jaar oud toen 

hij bij de CL begon. Hij is begonnen bij Chelsea met een 
aantal klasgenootjes. Hij liep altijd rond in voetbalshirtjes 
die zijn vader meenam vanuit Turkije. Zijn vader heeft hem 
maar één keer in een Feyenoordtenue gekregen voor een 
foto, “Ik ben gewoon geen Feyenoordsupporter”. 
Trijntje ging wat later spelen bij SCW. In de weekenden ging 
het gezin vaak naar SCW. Er gingen steeds meer meiden 
voetballen en zo is Trijntje bij het meidenteam van SCW 
gekomen. 
Kim komt uit een gezin waar het meer om het sleutelen in 
de autosport draaide. Het voetbal kwam pas goed in beeld, 
toen ze Maurice leerde kennen.
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Wat komt er als eerste bij je op wanneer je aan SCW 
denkt?
Er is een positieve sfeer met veel gezelligheid bij SCW. De 
club is de basis van teams met veel vrienden en 
vriendinnen. Wessel en Trijntje spelen al een langere tijd 
met dezelfde teammaatjes samen. Ook Kim geeft aan dat 
de gezelligheid bij SCW hoort. Niet alleen in het veld, maar 
ook langs de lijn met de ouders, al is dit nu even wat 
minder. Maurice omschrijft SCW vooral als een sociale club 
met heel veel enthousiaste vrijwilligers en dit zorgt voor een 
stevige basis.

Hoe ben je bij SCW terecht gekomen?
Maurice heeft vroeger veel sporten beoefend, maar moest 
uiteindelijk toch kiezen. Omdat alle wedstrijden van deze 
sporten op zaterdag moesten worden gespeeld, bleef het 
voetbal toen over. Als gezin uit Westervoort hebben ze altijd 
veel gedaan bij SCW, net als de rest van de familie. Voor 
Wessel en Trijntje was het daarom ook vanzelfsprekend om 
in het blauwwitte tenue te gaan voetballen.

Welke bezigheden, taken, functies hebben jullie binnen 
SCW?
Maurice is actief geweest als speler en is tegenwoordig 
vooral leider, coach en trainer bij de jeugd. Hij vindt het leuk 
om met alles rondom het voetbal bezig te zijn, de 
gezelligheid, het organiseren van activiteiten en dan vooral 
bij de jeugd. Wessel speelt momenteel bij de JO16-1 en 
denkt nog even rustig na over een toekomst in de keuken/
achter de bar met zijn teammaatjes. Kim is vooral actief als 
supporter en draait ook regelmatig een kantinedienst. 
Trijntje is speelster maar heeft ook al haar bijdrage geleverd 
als vrijwilliger. Ze staat wel eens in de kantine en helpt bij 
toernooien en andere activiteiten. Ze komt wel vooral voor 
het spelen…… en de gezelligheid in de kantine.

Waarom is SCW jullie thuiscluppie? Waar ben je trots 
op?
Het voelt vertrouwd, er zijn veel vrienden en bekenden. 
Maurice vindt “het trots zijn op” een groot begrip. Wanneer 
Maurice de jeugd ziet spelen, dan ervaart hij wel een gevoel 
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van saamhorigheid. We hebben als vereniging heel veel 
bereikt qua organisatie en structuur. De basis is gelegd om 
verder te werken aan prestaties en niveau. Nu door de 
Corona is het natuurlijk even aanpassen, maar door het 
fanatisme en het enthousiasme kunnen we toch veel 
onderlinge wedstrijden organiseren. Voor Wessel is het 
gewoon thuiskomen. Met zijn maatjes fanatiek voetballen 
en soms ook even tijd om lekker te dollen met elkaar. Kim 
en Trijntje benoemen beiden de “vertrouwde omgeving” 
binnen de vereniging. Je mag jezelf zijn en je doet het 

allemaal met z’n allen. Het is een gevoel van veiligheid en 
respect.

Wordt er hier in huis vaak gesproken over SCW en 
voetbal in het algemeen?
“Nooit!”……roept Kim lachend. Trijntje geeft aan dat 
voetbal vooral in het weekend het onderwerp van gesprek 
is. Dan wil iedereen even z’n ei kwijt over de wedstrijden en 
de belevenissen. Wessel heeft het vooral over SCW en 
Vitesse ( en FIFA). Op de zondag wordt er natuurlijk ook 
gekeken naar de voetbalwedstrijden op de sportzenders. 
Maurice kijkt ook graag naar Europese voetbalcompetities. 
Kim vindt het op televisie een stuk minder interessant, dan 
wanneer je langs de lijn staat. De praatprogramma’s over 
het voetbal zijn dan wel weer leuk om te zien, “Dat ze dan 
zoveel kunnen bespreken en vertellen over één wedstrijd!”

Wat zijn de leukste anekdotes, mooiste overwinningen 
en herinneringen aan SCW?
Voor Trijntje springt Barcelona er toch wel uit. Een toernooi 
in het buitenland is bijzonder, dat maak je niet vaak mee. 
Ook de toernooien in Venray en Maastricht staan in de top 
3. De eerste keer in het meidenteam zijn ze ook kampioen 
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geworden, dat is ook een mooie herinnering. Bij Wessel is 
het toernooi in Haderslev, Denemarken wel een favoriete 
gebeurtenis. Leuke contacten met andere Nederlandse 
teams en een mooi resultaat. Bij de Strijthagencup in 
Landgraaf hebben we ook leuke teams ontmoet. De 
toernooien zijn ook voor Kim en Maurice wel de 
hoogtepunten. Kim is ook mee gegaan naar Barcelona, een 
geweldige ervaring. Bij Maurice zijn er ook wel een aantal 
kampioenschappen die zijn blijven hangen. Zijn debuut bij 
het eerste kan hij ook nog goed herinneren. Hij was toen 
16 jaar en ze hebben toen H. Geurts voor de gek gehouden. 
Die werkte bij de politie, maar ging wel met een kapotte 
auto en veel herrie naar Loenen.

Wat was een grote tegenvaller, de meest bittere pil of 
nederlaag binnen SCW?
Voor Wessel zijn er een paar wedstrijden die minder leuk 
waren. De gemiste kampioenschappen zijn voor jonge 
spelers minder zuur dan voor de volwassenen. Voor Trijntje 
is dit vooral het afgelopen seizoen. We zijn toen vol 
enthousiasme begonnen en door een aantal tegenslagen, 
waaronder Corona, werd het steeds minder, we verloren 
steeds meer onze motivatie. Toch zijn het de mooie 

herinneringen die vooral bij blijven. Maurice had als trainer 
bij de meiden een seizoen waar het niet lekker liep. De start 
was goed, maar door blessures en andere tegenslagen, 
konden ze er niet uit halen, wat er in zat. Zijn eigen 
knieblessure heeft uiteindelijk het spelen onmogelijk 
gemaakt. Wanneer je toch wilt spelen, moet dit niet ten 
koste gaan van je gezondheid.

Waar liggen nog kansen voor SCW, waar kunnen we nog 
iets verbeteren of aanpakken?
Er wordt even diep nagedacht, de koffie uit de automaat is 
niet echt lekker, wat meer friet in de bakjes, het zijn even 
wat kleine puntjes. Trijntje zou het fijn vinden wanneer er bij 
de vrouwen meer gericht selectietrainingen worden 
gegeven. Dit is bij de jongens/mannen meer 
vanzelfsprekend. Maurice geeft aan dat hier al wel aan 
wordt gewerkt. Binnen de club zit de groei vooral in de 
meiden- en vrouwenteams. Met meer vrouwenteams is dit 
makkelijker haalbaar.

Hoe ziet jullie toekomst binnen SCW er uit?
Maurice maakt voor de gein met Rob Stevens wel eens 
toekomstplannen; “Hoe leuk zou het zijn, wanneer ze de 
jongens van nu allemaal in het eerste zouden kunnen 
krijgen.” Wessel geeft wel meteen aan, dat het toch vooral 
om de teamspirit gaat, maar zou het wel leuk vinden om in 
het eerste te spelen. Trijntje speelt al bij Dames 1 en wil hier 
nog wel een tijdje bij blijven spelen. Kim blijft gewoon 
lekker actief als vrijwilliger.

Welke andere voetbalgezinnen zouden ook in deze 
rubriek thuis horen?
De familie Abbink past mooi in deze rubriek, de familie 
Deenen is ook erg actief binnen SCW. Verder eventueel de 
familie Kampschreur of de familie Hermsen, zij zijn ook erg 
betrokken bij de club. Eigenlijk komen we tot de conclusie, 
dat er veel gezinnen zijn binnen SCW die makkelijk kunnen 
worden benaderd voor de thuisspelersbank.

Tot slot maken we nog even een leuke foto van het Gezin 
Smits inclusief de mascotte. Bedankt voor dit gezellige 
interview! 

DOOR: CYNTHIA
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GEURT VAN LOENEN
Twee keer achter elkaar in De Ballenvanger! Wie 
wil dit nu niet? Stond ik in de vorige editie met 
een leuk stukje over het G-team in het blad ben 
ik vervolgens genomineerd als pechvogel van 
het kwartaal!

Wat is er gebeurd?
In het weekend van 6 op 7 februari werd Nederland 
overvallen door hevige sneeuwbuien. Op zondagochtend 
lag er zoveel sneeuw in de straten en in de tuin dat ik 
besloot om de tuin enigszins sneeuwvrij te maken. Toen ik 
vervolgens in de achtertuin over een bult sneeuw wilde 
stappen, gleed ik uit en voelde dat mijn linkervoet dubbel 
klapte. Ik voelde iets knappen en/of kraken en kon niet 
overeind komen. Nu ben ik sowieso niet de lenigste en 
lichtste, maar dat terzijde.

Daar lag ik dus in de tuin, in een bult sneeuw. Mijn vrouw 
Karin zat op de bank en zag mij niet omdat ze verdiept was 
in WNL op zondagmorgen met Rick Nieman.

Niet voor een gat te vangen tijgerde ik 4 meter naar het 
achterraam en kon ik met klopsignalen haar aandacht 
trekken. Wat best nog lastig was want welke vrouw kijkt 
nou niet graag naar Rick Nieman?

Vervolgens de dokterspost gebeld en in samenspraak 
besloten om vanwege drukte de volgende dag een foto te 
maken. Die foto’s wezen uit dat er diverse breukjes in de 
middenvoetsbeentjes zaten waaronder enkele oude 
breukjes. Waarvan? Wanneer? Ik zou het niet weten.

De orthopeed besloot in al zijn wijsheid dat er een operatie 
nodig was en dat ik een oproep zou krijgen. Na 10 dagen 
netflixen ben ik dus donderdag 18 februari geopereerd en 
bleek tijdens de operatie dat er de nodige artrose in enkel 
en voet aanwezig was en 4 breukjes. Dit alles heeft de 
orthopeed op professionele wijze aan elkaar geschroefd en 
kreeg ik de blijde boodschap mee dat ik de voet 6 weken 
niet mocht belasten. Maar goed, in Coronatijd kom je toch 
nergens dus wat maakt het uit. En het amateurvoetbal ligt 
voorlopig ook op zijn gat.

Moraal van dit verhaal:
Maak je eigen stoep sneeuwvrij maar laat het in de 
tuin lekker liggen!

Tot ziens bij sportclub!
GEURT VAN LOENEN
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MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl

EEN GEZONDERE KANTINE:  
WIE WIL ER MEEHELPEN?
In deze Corona tijd zijn we extra alert op onze 
gezondheid en velen ook op gezonde voeding. 
Dit leek ons een mooie aanleiding om ook eens 
te kijken of we het assortiment van de kantine 
‘gezonder’ kunnen maken.  

Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld van een Team-fit 
coach. Team-fit is een werkwijze die sportclubs begeleidt 
naar een gezondere sportomgeving, vooral door het 
aanbieden van gezondere keuzes. 

We zoeken een vijftal mensen die een gezonde 
sportomgeving belangrijk vinden en mee willen helpen om 
dit te realiseren. Wanneer je je aanmeldt, krijg je eerst een 
uitleg over de Teamfit-werkwijze door onze Teamfit coach 
Desiree. Daarna gaan we samen met de clubhuis-
coördinator gezondere keuzes toevoegen aan het 
assortiment.

Ik ben Ursula Gouders, moeder van Ian JO10-2 en Gwen 
MO15-1 en initiatiefneemster. Ik was als kind veel te vinden 
bij een voetbalvereniging in Utrecht waar mijn vader jaren 
penningmeester was. Snoepen, een vette hap en voor de 
senioren het nodige bier in een rokerige kantine was toen 
heel normaal. Dat beeld van vroeger past nu al helemaal 
niet meer. We willen zeker niet alles verbannen maar we 
willen ook een gezonder alternatief aanbieden. 

Wil je helpen of heb je ideeën?
Mail naar: ugouders@hotmail.com

NAMENS BESTUUR, CLUBHUISCOMMISSIE EN URSULA GOUDERS
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BEN OUDE NIJHUIS 
OVERLEDEN
Op woensdag 3 februari 2021 is Ben Oude 
Nijhuis op 76-jarige leeftijd overleden. Ben was 
zo’n 20 jaar actief als vrijwilliger binnen de  
VUT-ploeg van Sportclub Westervoort, de ploeg 
mensen die verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van sportpark Naederhuyse.

Hij werd naar eigen zeggen, nadat hij met de VUT was 
gegaan, benaderd door een paar voetbalmakelaars die hem 
vroegen voor de VUT-ploeg. Hij hapte toe en daar heeft hij 
nooit spijt van gehad. Ben was iemand die steeds hard 
werkte en een vies pak niet schuwde. Hij had dan ook elke 
woensdag een paar schone kleren bij zich. Zijn 
voornaamste taken waren schilderen en bladblazen, maar 
hij draaide zijn hand niet om voor andere klussen. Een van 
die andere klussen was ’s zondags, als het eerste thuis 
speelde, aan de poort staan om entreekaarten te verkopen.  

Ben was al langere tijd ziek, maar hij heeft tot op het laatst 
geprobeerd om toch de woensdagen aanwezig te zijn 
omdat hij het gezelschap van de overige VUT-ploegleden 
niet kon missen en iets wilde blijven doen voor de club.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie heel 
veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

Ben: ontzettend bedankt voor alles wat je voor Sportclub in 
het algemeen en voor het sportpark in het bijzonder 
gedaan hebt. Waar je ook bent, het ga je goed!

Namens bestuur en leden Sc. Westervoort
JOHN KEMPER, VOORZITTER
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DE VUT-PLOEG AAN  
HET WOORD
De VUT-ploeg is in 2000 opgericht door Bart 
Weiss, Piet Stevens en Henk van Schaijk en 
bestaat dus nu ruim 20 jaar. Elke woensdag is 
een aantal dames en heren aanwezig om het 
sportpark prima verzorgd achter te laten.
De uitstraling naar buiten toe is voor sportclub 
van groot belang en een visitekaartje voor de 
club, dankzij de VUT-ploeg.
De huidige leden van de VUT-ploeg zijn: Piet 
Stevens, Bertus Nass, Willy Messing, Martin 
Messing, Rob Polman, Peter Siebenheller, Carla 
Bouwman, Riny Weiss, Bart Hetterscheit, Henk 
Heijmen, Rob van Bommel, Frans Brink, Peter 
Smits, Gerard Klinkenberg en Bennie Alink.
Tijdens het interview proef je een prettige en 
gemoedelijke, vaak humoristische sfeer in de 
ploeg. Dat uit zich in de volgende slogan: 
Humor ligt op straat en bij sportclub.

Vertel kort iets over jezelf:
Rob van Bommel en Henk Heijmen (“De lassers”):
Rob: “Ik ben 73 jaar oud.  Ik heb lange tijd bij Zuid Arnhem 
gevoetbald en ben na verhuizing naar Westervoort en bij 
sportclub gekomen.” 
Henk: “Ik ben vorig jaar gepensioneerd, maar werkte al een 
jaar of 3 voor de VUT-ploeg via Rob van Bommel. Wij 
hebben veertig jaar samen gevoetbald en gewerkt als 
collega’s.”
Frans Brink: 
“Ik ben 71 jaar oud en ik doe sinds een jaar of 9 
activiteiten voor sportclub. Eerst achter de bar en een beetje 
werk voor de historische commissie en sinds een jaar of 5 
ook werk bij de VUT-ploeg. Ik kom 1 keer in de maand en 
nu weer voor het eerst vanwege corona.”
Peter Siebenheller:
“Ik ben 73 jaar, een leven lang Westervoorter, getrouwd, 3 
kinderen en 6 kleinkinderen. Zoon en kleinzoon spelen bij 
AVW ’66 en ik kom daar zelf ook vandaan. Vroeger heb ik 
ook in het eerste gevoetbald.”

Rob Polman:
“Ik ben geboren in Geleen in 1951, en achtereenvolgens 
verhuisd naar Nijmegen, Doesburg en in 1975 naar 
Westervoort. Daar ben ik getrouwd, heb 3 kinderen, mijn 
vrouw Ria is helaas in 2007 overleden.” 
Rob is al sinds 1988 bij sportclub actief, eerst met oudste 
zoon Jordy (F), later met Noery. “Men vroeg mij een elftal 
onder de hoede te nemen en zo rol je er in.”
Riny Weiss en Bart Hetterscheit:
Bart: “Ik ben geboren en getogen Westervoorter en ben bij 
sportclub gekomen, nadat mijn vrouw is overleden en ik 
niet thuis op de bank wilde blijven zitten.” 
Riny: “Ik ben sinds 11 jaar bij de VUT-ploeg. Toen leefde 
Bart (haar echtgenoot) nog. Bart heeft de ploeg opgericht 
met Piet Stevens en toen kwam ook Ben Oude Nijhuis er al 
gauw bij.” Bart vroeg Riny na haar pensionering erbij voor 
de “finishing touch”.
Mart Messing:
“Ik loop al vanaf mijn 12e jaar bij sportclub en ben nooit 
weggeweest. Ik ben weduwnaar, heb 2 kinderen en 5 
kleinkinderen. Ik heb 33 jaar als boekhouder gewerkt bij 
machinefabriek Lalesse. Toen ik 55 jaar oud was, is de 
fabriek failliet gegaan en was ik anderhalf jaar in de WW. Ik 
heb daarna nog 3 jaar in de thuiszorg gewerkt.”
Op zijn 59e  is Mart gestopt met werken. Zijn hobby was 
tuinieren, hij heeft zelf een grote moestuin en is tevens 
tuinonderhoud gaan doen in andere tuinen. 
Carla van Ekris-Bouwman:
“Mijn man is 5 jaar geleden overleden. Mijn oudste broer 
heeft bij sportclub gevoetbald.”
Willy Messing:
“Ik ben vanaf mijn 12e (1961) lid van sportclub. Tot aan 

Rob van Bommel en Henk Heijmen
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mijn 36e heb ik in het eerste gevoetbald, toen 25 jaar in 
het bestuur gezeten en daarna met Bertus (Nass) naar de 
VUT ploeg gegaan voor onderhoud, zorgen voor materialen 
en velden keuren. Dat doen we nog steeds met veel plezier.”
Peter Smit:
“Ik ben een geboren Westervoorter. Ik ben 72 jaar oud.  Op 
mijn 59e ben ik bij huis gekomen, heb toen de kleintjes 
getraind en op mijn 60e ben ik bij de VUT ploeg gekomen, 
dus nu al 12 jaar.”
Bertus Nass:
“Ik ben Bertus Nass, getrouwd, heb 2 kinderen en twee 
kleinkinderen. Inmiddels ben ik dit jaar 60 jaar lid van 
sportclub. Sportclub is voor mij een grote hobby. Dat is van 
vader op zoon gegaan. Ik ben gestopt met het leiderschap 
van het eerste en is overgenomen is door zoon Michel.”

Hoe ben je bij de VUT-ploeg gekomen en wat voor 
werkzaamheden doe je daar zoal?
Rob van Bommel en Henk Heijmen (“De lassers”):
Rob: “Toen ik 65 jaar werd en met pensioen ging, dacht ik, 
ik pak bij de VUT-ploeg een dag mee.” Rob heeft zichzelf 
aangemeld, kon meteen beginnen en is nu al 8 jaar lid van 
de ploeg.
Henk: Eigenlijk is Henk door Rob bij de ploeg gekomen 
door laswerkzaamheden. Henk heeft zelf een achtergrond 
van 30 jaar ervaring in het lassen. Hij is al sinds zijn 
twaalfde jaar lid van sportclub en heeft 1 wedstrijd in het 
eerste gevoetbald. Beiden missen het trainingsavondje op 
de dinsdag met na afloop gezellig samen een biertje 
pakken.

Beide heren doen hoofdzakelijk herstelwerkzaamheden aan 
wc’s, kranen, lampen vervangen, kortom: alles wat kapot 
gemaakt wordt en eigenlijk alles op technisch gebied, 
verder ook nieuwe netten in de goals aanbrengen.
Frans Brink:
Qua werkzaamheden doet Frans wat nodig is en aan hem 
gevraagd wordt, bv. schilderwerk, wassen van 
sponsorborden en netten van de doelen herstellen.
Peter Siebenheller:
“Het bestuur vroeg in de begintijd van de VUT-ploeg of ik 
velden e.d. wilde bijhouden. Dat heb ik gedaan en kwam 
toen automatisch met Bart Weiss, Piet Stevens en Bertus 
Nass in contact. Door hen ben ik bij de VUT-ploeg gekomen, 
die toen al vrijwilligerswerk bij de club deed.”
Werkzaamheden: “Velden slepen, af en toe een veldje 
maaien, lijnen van de velden en verder allerlei voorkomende 
werkzaamheden, die gedaan moeten worden. Er is ook 
regelmatig terugkerend werk, zoals eens in de 2 weken het 
kunstgrasveld slepen. Voor de rest pak je aan, wat voor je 
voeten komt.
Rob Polman:
“Op een gegeven moment ben ik gevraagd voor de 
zondagcommissie, en daarna ben ik aan de bar gevraagd 
door Ben Oude Nijhuis en Harry Bochoven om mee te gaan 
draaien met de VUT-ploeg op woensdag. Uiteindelijk heb ik 
besloten om dat te gaan doen en tot op de dag van 
vandaag heb ik daar nog geen moment spijt van gehad. 
Hoe lang: een jaar of zeven à acht. Dat bevalt prima en is 
heel gezellig.”
Werkzaamheden: “Van alles, van Tl-buizen vervangen tot 
aan gras maaien toe, netten vernieuwen, snoeien, 
ballenvangers vernieuwen, kortom alle voorkomende 
werkzaamheden worden uitgevoerd, schilderwerk en alles 
wat kapot is wordt gerepareerd door de gehele ploeg. 
Planningen voor volgende weken worden niet gemaakt, 
omdat er zoveel werk is, dat tussendoor komt en eerst 
uitgevoerd moet worden. Enig wekelijks terugkerend iets is, 
het borstelen van het kunstgrasveld, wel afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De robotmaaiers moeten elke week 
schoongemaakt worden, mesjes worden vervangen.
Soms is het werk afhankelijk van het weer. Als het stormt of 
de regen komt met bakken uit de hemel, wordt er niet 
buiten gewerkt, maar ook binnen kan er veel gedaan 
worden. Als daar werk is blijven liggen, wordt dat vaak met Riny Weiss en Bart Hetterscheit
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slecht weer aangepakt. Maar meestal is het mooi weer op 
woensdag.
Riny Weiss en Bart Hetterscheit:
Bart: “ Ik besloot om vrijwilligerswerk te gaan doen. Van 
Wim Evers hoorde ik, dat hij bij de VUT ploeg aan het 
klussen was en hij zei, kom erbij, want dat is een hele fijne 
groep.”
Bart kon uiteraard terecht en sinds zijn pensionering gaat 
hij elke woensdag met plezier naar de club. De sfeer is altijd 
prima en hij houdt van het buiten zijn. Hij heeft jarenlang 
(45 jaar) binnen gewerkt als boekhouder en is nu sinds 
2012 bij de VUT-ploeg. 
Werkzaamheden: “Al het vuil opruimen de velden rond en 
de parkeerplaats. Prullenbakken legen en het plastic 
scheiden.”
Nu is het vrij rustig, maar tijdens het hoogseizoen, komt hij 
tijd tekort en redt het vaak niet op 1 dag. Het is 
ongelofelijk, wat er zoal aan rommel op de velden ligt: 
halfvolle flessen, etenswaren, en dat ondanks de grote 
hoeveelheid aan prullenbakken. Dat zijn er eigenlijk teveel. 
Bart heeft het geprobeerd met stickers om mensen duidelijk 
te maken hoe daar mee omgegaan dient te worden, maar 
dat helpt allemaal niets.
Riny: “De kleedkamers werden wel schoongespoten, maar 
er was nog zoveel meer te doen, wasjes doen en weer 
opvouwen, vegen, bovenramen doen, tegels goed 
ontsmetten, ramen zemen. Toen liep het op een gegeven 
moment anders, Bart werd ziek en overleed. Toen heb ik 
nog een half jaar gewerkt en ben na mijn pensioen bij de 

Makro gelijk ’s woensdags naar sportclub gegaan. Ik had 
dit van tevoren overlegd met Piet Stevens en Ben Oude 
Nijhuis. Koffie zetten hoefde niet, want dat deed Gerard 
Klinkenberg. De dag werd altijd afgesloten met een hapje 
en een drankje. Verder allerlei werk, dat te pas kwam, zoals 
ontvangst en begeleiding van mensen die kwamen voor 
onderhoud. Ik help Bart vaak als hij het opruimen niet af 
krijgt.”
Mart Messing (van het groen):
Nog voor zijn 60e kwam Mart via Bertus, bij de VUT-ploeg 
terecht. Dat wordt nu 11 jaar.
Werkzaamheden: “Alleen maar groen, onderhoud van de 
velden, bestrijden van onkruid, hier en daar eens wat 
kunstmest strooien, kanten met de bosmaaier rond en 
vooral hagen knippen, aan 2 kanten. Dat is al gauw 700 à 
800 meter heg.
Carla van Ekris-Bouwman:
“Via Riny ben ik bij de VUT-ploeg gekomen. Ik ken iedereen 
van de ploeg en ben nu 6 jaar bij de groep actief.” 
Riny: “Ik ontmoette Carla Bouwman, die ook weduwe was 
geworden, op de sportschool en zij vroeg, hoe kom jij je 

Carla van Ekris-Bouwman

Rob Polman
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dagen door? Riny: “ik doe vrijwilligerswerk en heb 5 
kleinkinderen, dus werk genoeg. Want je moet wel bezig 
blijven, onder de mensen blijven komen en zo afleiding 
zoeken.” Zij nodigde Carla uit voor de woensdag en zei: 
“kom even koffiedrinken en kijk zelf eens wat je ervan 
vindt”. Carla is gekomen en nooit meer weggegaan. Ze 
vindt het helemaal geweldig. En zo doet ze met Riny samen 
alle klusjes (al het binnenwerk), waar om gevraagd wordt.” 
Werkzaamheden: “Snoepzakjes maken, was opvouwen, 
ramen wassen, binnenwerk, hoofdzakelijk kleedkamers, 
kozijnen en tegels. De wasmachine leeghalen en weer 
vullen. Met bepaalde werkzaamheden missen we Ben heel 
erg b.v. bij het schoonmaken van de tribunes en blad 
blazen.”
Willy Messing:
Bij de VUT-ploeg gekomen: Vanuit het bestuur moest altijd 
het een en ander geregeld worden en in die tijd zat Willy 
ook nog in het bestuur van de buurtvereniging. 
Willy heeft altijd gezegd, als ik daar mee stop, ga ik bij de 
VUT-ploeg. Dat is ook gebeurd. 
“Ik zit er dan nu ongeveer 12 jaar bij en regel samen met 
Bertus de benodigde materialen voor de ploeg.” Kleine 

materialen worden altijd gehaald door Bertus en Willy. 
Grotere uitgaven worden eerst met het hoofdbestuur en 
bestuur van SESN overlegd. 
Werkzaamheden: “We hebben lassers en zorgen dat zij hun 
benodigde spullen hebben. De robotmaaiers kunnen niet 
overal komen zeker niet aan de randen, dus maai ik ook 
nog wel velden. Ik heb ook jarenlang de velden gekeurd op 
zaterdag en zondag. Onderhoud aan de velden doe ik al 25 
jaar. Nu is het onderhoud niet meer zoals vroeger. Door 
wet- en regelgeving is er veel veranderd. De velden worden 
niet meer op de kop gezet. Het bedrijf Greendeal, dat 
speciaal is ingehuurd door Duiven en Westervoort verzorgt 
het een en ander. Er mag niet meer gespoten worden, er 
mag geen kunstmest meer op de velden vanuit 
milieutechnisch oogpunt en andere maatregelen komen van 
de West-Europese Unie af. 
Vanaf nu wordt 4 à 5 keer per jaar wied geëgd en er wordt 
doorgezaaid ook als er gevoetbald wordt. En het liefst had 
het bedrijf, dat er dan in het weekend niet op de velden 
gevoetbald werd, maar dat kon natuurlijk niet. 
Hoveniersbedrijf ’t Wencop doet onderhoud aan alle velden, 
ook het kunstgrasveld.
Verder konden ook veel dingen voor de ploeg geregeld 
worden, b.v. een lasapparaat, dat  bruikbaar was, kon na 
pensionering van mensen meegenomen worden voor de 
club. We proberen vaak goedkoop aan spullen te komen, 
niet nieuw, maar wel heel goed. Ook worden veel 
materialen bij onze sponsors gehaald. We hebben inmiddels 
een nieuwe onderhoudsman voor kachels van Denned.”
Peter Smit:
Hoe erbij gekomen? “Ik heb me na pensionering 
aangemeld bij de ploeg om wat te gaan doen. Er waren 
veel bekenden.”
Werkzaamheden: “Klein loodgieterswerk, met de trekker 
het kunstgrasveld borstelen, rondom de gebouwen alles 
schoonhouden en verder het magazijntje goed 
schoonhouden en opruimen. Speeltuintje bijhouden, 
onkruid weghalen en vegen.”
Bertus Nass:
Bij de VUT-ploeg gekomen: “Ik zat in de 
onderhoudscommissie en kwam bij huis te lopen op mijn 
63e en toen ben ik ’s woensdags hier heen gegaan. De  
VUT-ploeg was er al met Piet Stevens, Gerrit van der Velden 
en Henk van Schaijk. Ik ben er nu 7 à 8 jaar bij.” Peter Siebenheller
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Wat doe je zoal: “Alles, eigenlijk kun je het beter 
omdraaien. Wat doe je niet? Ik zorg dat de benodigde 
materialen er op tijd zijn, ik help overal mee de gebouwen 
mooi te houden. We hebben een mooie groep, ook wel 
eens wat onenigheid, maar alles gaat prima onderling.”

Hoe zijn jullie de tijd, sinds corona vorig jaar, 
doorgekomen als het gaat over het werk op de 
woensdag? 
Bertus Nass:
“Ik ben elke maandagmorgen hier geweest om douches 
aan te zetten (legionella voorkomen), en een klein beetje 
rondgelopen, of er nog wat gedaan kon worden. Daarna 
hebben we gezegd, we stoppen ermee, want het risico is te 
groot. We zijn een maand of 6 gestopt met de ploeg. Wel 
zijn Willy en ik hier geweest om toch wat te doen, want er 
werd door de jeugd getraind, dus hier en daar schoon-
maken en velden onderhouden. In het kader van corona-
maatregelen hebben we markeringen gemaakt voor ingang 
en uitgang. Langzamerhand werd uitgebreid naar meer 
personen. De lassers konden nu mooi goaltjes repareren. 
We hebben de tent op het terras gemaakt en de tafels daar 
zelf gemaakt. We hebben er alleen nog geen gebruik van 
kunnen maken.” 
Het is ook voor Bertus een heel gemis, dat er niet 
gevoetbald kan worden. Langzamerhand komen weer meer 
mensen terug in het werk na vaccinatie. De 1,5 meter regel 
wordt nog steeds zeer in acht genomen. 

“In de winter was de verwarming kapot gegaan en is een 
nieuwe kachel aangebracht. Met de vracht sneeuw en vorst 
later is de waterleiding gesprongen. Ik heb meteen de 
hoofdkraan dicht gezet en we hebben heel veel geluk 
gehad, dat de leidingen op de koppelingen gesprongen 
waren, zodat het ook snel zelf gerepareerd kon worden. We 
hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
alle leidingen te isoleren.”
Zo bleef er voor Mart Messing ook regelmatig werk met het 
snoeien van de hagen. “Die groeien gedurende het jaar 
gewoon door”, aldus Mart.

Dat er een aantal maanden niets gedaan kon en mocht 
worden, was voor alle VUT ploegleden een groot gemis. 
Toen er wat meer mogelijk werd, druppelden de mensen 
langzamerhand weer naar binnen. Met name het sociale 
contact, zo nu en dan slap ouwehoeren, de humor en de 
sfeer onderling werden node gemist.

Ben Oude Nijhuis is pas overleden. Hij heeft lange tijd 
bij de VUT-ploeg gewerkt. Wat zijn jullie persoonlijke 
herinneringen aan hem?
Rob van Bommel en Henk Heijmen (“De lassers”):
“Ben was altijd bezig, altijd bladblazen, kanten snijden van 

Bertus Nass

Piet Stevens
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de velden en deed veel schilderwerkzaamheden. Hij was 
altijd zeer gemotiveerd en het was jammer, dat het door zijn 
ziekte op een gegeven moment niet meer ging. Het lopen 
ging niet meer. Om hem toch nog wat te laten doen werd 
een stoel voor hem neergezet, zodat hij de robotmaaiers 
nog kon schoonmaken.”
Frans Brink:
“Ik heb met hem vaak schilderwerk uitgevoerd (Ben was 
“chef verf”). Het was een vriendelijke, aardige man, een 
man van de tijd, hij was altijd degene die de rest 
aanspoorde na een pauze weer te beginnen en was altijd 
de eerste die weer opstond om verder te gaan met het 
werk.”
Peter Siebenheller:
“Het was iemand, die altijd wel een glimlach had en vrolijk 
was. Voor de VUT-ploeg een flink gemis, toen Ben niet meer 
deel kon nemen aan het werk. Wat toen nog in zijn macht 
lag, kwam hij doen, zoals lichte karweitjes, kanten snijden. 
Lang kon hij dat niet volhouden. Maar bladblazen ging toen 
helaas al niet meer. Hij wordt node gemist.”
Rob Polman:
“De herinneringen aan hem zijn zeer positief. Een fijne en 
vooral fanatieke collega, vrolijke en joviale vent, collegiaal, 
stond altijd voor je klaar. Je hoefde hem maar iets te vragen 
en hij deed het. Het is voor de gehele ploeg een groot 
gemis, dat hij er niet meer (bij) is.”
Riny Weiss en Bart Hetterscheit:
Bart: “Ben was een heel fijne collega en we missen hem 

echt. Ik kende hem niet, maar heb hem bij de VUT-ploeg 
leren kennen. Een man uit honderden. Je moest hem een 
beetje kennen, want hij zei altijd, waar het op stond, wat 
soms een beetje dominant over kwam, maar ik heb hem 
wel leren respecteren en ook heel fijne gesprekken met 
hem gevoerd.”
Riny: “Wie we bij ons werk heel erg missen, is Ben. Want 
met hem maakten we de dug-outs schoon, en wasten de 
tribune. Ben kwam dan met de ladder. Als je buiten aan het 
vegen was, zei Ben: “Riny, even wachten, ik kom met de 
bladblazer, dan gaat dat een stuk makkelijker. En als ergens 
iets vies werd, zei Ben, dat gaan Piet en ik in de winter wel 
weer schilderen. Maar we missen Ben ook als vriend. Dat 
hij niet meer kon door zijn ziekte heeft er erg in gehakt bij 
allen. Toen hij bijna niet meer kon, wilde hij ook niet meer. 
Hij kon er niet tegen, dat hij geen werk meer kon verrichten. 
Het was een man, die altijd meteen voor iedereen klaar 
stond.”
Mart Messing:
Mart herinnert Ben als de bladblazer. “Als Ben er eens niet 
was, werd hij later altijd gedold met de opmerking: Heb je 
wel aan de bladblazer gemeld, dat je er niet was?”
Carla van Ekris-Bouwman:
“Hij was altijd heel optimistisch en sociaal. En een hele 
goede coördinator, hij regelde van te voren, wat een 
volgende keer gedaan moest worden en verdeelde zo ook 
dat werk en hield zich altijd aan afspraken.”
Willy Messing:
“Ben was een geweldige vent. Hij zag wat er gedaan moest 
worden en geen werk was hem teveel. Hij was altijd op tijd 
en was nooit te beroerd om iets voor anderen te doen.”
Peter Smit:
“Hij was ’s morgens altijd de eerste en een man van de tijd. 
Klokslag 9 moest er begonnen worden. Een heel prettige 
man, ik kon heel goed met hem overweg. Hij stond overal 
voor klaar. Niet van dat serieuze, altijd plezierig. Een verlies 
voor Westervoort en zeker voor de VUT-ploeg. Hij heeft ook 
wel aan de kassa gezeten bij thuiswedstrijden van het 
eerste.”
Bertus Nass:
“Ben was een harde werker, nooit tijd voor koffiedrinken, 
de bladblazer en kantensnijder waren heilig voor hem. Dat 
was zijn gebied. Je kon altijd van hem op aan, niets was 
teveel voor hem.” 

Peter Smit
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Leuke dingen, voorvallen meegemaakt tijdens het werk?
De meesten hebben niet echt voorvallen meegemaakt, maar 
onderstrepen allemaal de onderlinge sfeer: 
-  Willy: “Veel humor in de ploeg, beetje jennen met 

elkaar, zoals Rob (v. B.) en Henk.”
-  Carla: “Moppen vertellen, anderen op de hak 

nemen, altijd gezellig.”
-  Bertus: “Henk Heijmen is de humorvolle man met 

zijn uitspraken.”
-  Frans: “Humor ligt op straat en bij sportclub.”
-  Rob: “Iedereen kan met iedereen overweg, en dat 

is de kracht van de VUT-ploeg.”
-  Henk en Rob (v. B.): “Een geweldige sfeer onderling, 

mekaar soms wat plagen, dat kan allemaal. Beide 
heren hopen dit nog lang vol te mogen houden”.

Peter Siebenheller:
“We hebben wel wat stunten meegemaakt: Een hoge 
lantaarnpaal achter het hoofdveld moest verplaatst 
worden.” Peter was flink aan het zagen en het ding wilde 
maar niet om. “Op een gegeven moment hebben we met 
de tractor hem proberen om te halen, wat niet leek te 
lukken”. Peter stapte van de tractor af en schrok zich een 
hoedje. Daar ging de paal toch om en hij had geluk het 
ding niet op zich te krijgen. 
Een andere stunt: “Ik had grind van het veld geblazen met 
de blazer en niet in de gaten, dat er geparkeerde auto’s 
behoorlijk beschadigd werden.”

Riny Weiss en Bart Hetterscheit:
Riny: “Henk Heijmen is de gevatte persoon binnen de 
groep. Hij maakt de boel vaak aan het lachen met zijn 
opmerkingen. “We hebben met hem wel iets leuks 
meegemaakt. We waren met straatwerk bezig en Henk zou 
alles aantrillen met het trilapparaat. Maar ’s morgens had 
hij al gezegd, dat hij een nieuw gehoorapparaat in 
bruikleen had en dat moest uitproberen. Op een gegeven 
moment komt hij binnen na met het apparaat bezig 
geweest te zijn en zei, dat hij het gehoorapparaat kwijt 
was. Ga maar eens op zoek naar zo’n ding. Gekeken bij het 
straatwerk en het bleek, dat tijdens het trillen het 
gehoorapparaat uit zijn oor was geschoten en ook nog met 
het trilapparaat er overheen was gegaan en zo plat als een 
dubbeltje was. Het hilarische was, dat hij het in bruikleen 
had. Hij is teruggegaan naar de opticien en heeft het 
verhaal verteld. Het werd hem niet in dank afgenomen, 
maar hij hoefde er toch niet voor te betalen.”
Bart voegt nog toe, dat Riny en hij elkaar al van kinds af 
aan kennen, maar ze elkaar bij de VUT-ploeg nog beter 
hebben leren kennen en zo de romance is ontstaan.

Wensen van de VUT ploeg: 
Bertus: 
- “Een heggenschaar op accu: het snoeien is met
  elektrische kabels op grote afstand niet te doen. Mart 

Messing deed dat wel met een eigen schaar op benzine, 
maar dat is veel te zwaar.

Willy Messing

Frans Brink
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-  Oproep aan de trainers van de elftallen: zij zouden 
een beetje strenger moeten zijn op de materialen. Dat 
houdt o.a. in, dat de goals van de velden moeten worden 
gehaald door de laatste groep, die een veld gebruikt heeft, 
want de robotmaaiers beginnen weer te lopen. En daar 
wordt te weinig naar om gekeken. Met name de netten 
moeten ’s zondagsavonds omhoog en de hoekvlaggen 
moeten verwijderd worden, want om 18 uur beginnen de 
robots te draaien. Na wedstrijden gaat dat redelijk goed, 
maar niet na trainingen. Dan worden er veel ballen 
gevonden en worden pionnen achtergelaten. Dit mag niet 
gebeuren. Dat is een duidelijke afspraak met de trainers. 

Mart Messing

De VUT ploeg doet er alles aan alles zo goed mogelijk 
netjes te houden op het sportpark en dan mag er wel wat 
tegenover staan van de zijde van de trainers. De materialen 
zijn niet kosteloos, dat kost behoorlijk wat geld en dan 
komen er steeds berichtjes van storingen van de 
robotmaaiers, die b.v. in een net hangen. Dat is zeer 
ergerlijk voor de ploeg en kost de vereniging veel geld. 
Soms hebben ze zelfs containers laten staan buiten. Er 
zitten 10 à 12 ballen in zo’n container en die zijn zo weg 
gehaald.
De bloembakken op het sportpark hebben we zelf 
ontworpen en neergezet. Maar kinderen gaan er zo op 
staan en ouders zeggen er niets van. De treurigheid ten top.
Kleedkamers worden in deze tijd ook te pas en onpas 
gebruikt, wat niet de bedoeling is.” 

DOOR: JAN

GEBRUIK MAKEN VAN HET 
KUNSTGRASVELD
Om op de zaterdagmiddag van 14.30 tot 
17.00 uur en de zondagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur het vrij voetballen voor de 
jeugd tot 18 jaar mogelijk te maken, zijn 
we nog op zoek naar vrijwilligers die 
toezicht houden. 

Toezicht is nodig vanwege de geldende coronaregels 
en om het vandalisme te voorkomen. Zijn er geen 
toezichthouders, dan is het hek gesloten en heeft de 
jeugd geen toegang tot het terrein. Momenteel 
wordt het toezicht gedragen door een te klein 
groepje mensen. 
Hierdoor worden zij vaak ingeroosterd. 
Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor deze 
vrijwilligers zou het fijn zijn, wanneer er meer 
aanmeldingen komen, zodat er een betere verdeling 
komt. Ben je een ouder, een opa of oma of vind je 
het ook fijn dat de jeugd in hun vrije tijd een balletje 
kan trappen, meld je dan aan bij  
johnkemper59@gmail.com.



EK TOTO

Niet letterlijk, maar wel met de inmiddels vierde 
editie van de online voetbaltoto. Vanaf 1 mei kun 
je een registratiecode kopen bij de organisatie die 
vermeld staat op de website. Dit kan 100% veilig 
op afstand met de smartphone. Je kunt ook weer 
een sub klassement aanmaken voor jouw team, 

gezin, vrienden of collega's. 
Een registratiecode kost 3 euro en dat bedrag gaat 
in zijn geheel naar de club. Die kan elke euro goed 
gebruiken. Op moment van schrijven zijn we nog 
druk bezig met de voorbereidingen. De website 
wordt bijgewerkt met de nieuwste informatie.

Link: 
https://www.scwestervoort.nl/toto

Op 11 juni trappen we af met de wedstrijd: 
Turkije - Italië

Namens de organisatie 
alvast heel veel plezier gewenst!

DOOR: JORIS

Komende zomer wordt het EK 2020 
gespeeld in steden door heel Europa.  
In 2021, een jaar later dan gepland.  

Het Nederlands elftal neemt het in groep C 
op tegen Oekraïne, Oostenrijk en  
Noord-Macedonië. En Sportclub 

Westervoort is er weer bij.
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ACHTERSE WEIDE

BROEKLANDEN

BROUWERSLAAN

BRUGWEG

ENGELENLAND

GANZENPOEL

GEERKEN

HAMERSESTRAAT

HEILWEG

HESSEPAS

JAGERSKAMP

KLAPSTRAAT

LENTSENBURG

LIEMERSALLEE

MOSTERDHOF

PALS

RIVIERWEG

ROSMOLEN

SCHOOLSTRAAT

SPOORSTRAAT

VAALMANSTRAAT

VREDENBURGSTRAAT

VROUWENSLAG

WAEMELSLANT

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

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 2:
Alles ligt nu helemaal stil.

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Zoé Verhaaf (MO13-1).

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Oplossing:
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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
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




