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COLUMN JOHN KEMPER

DE BALLENVANGER 3

Het is juni 2021 en er gloort licht aan het eind 
van de coronatunnel. De versoepelings-
maatregelen volgen elkaar in snel tempo op. 

Ikzelf ben voorzichtig in de zin van dat ik nog liever 
een paar weken doorbijt met de geldende 
beperkingen dan alle remmen los te gooien. 

Ik houd nog anderhalve meter afstand, ik draag mijn 
mondkapje en knuffel alleen directe familieleden. Liever dat 
dan straks weer een paar stappen terug te moeten doen. 
Dat betekent dat ik ook nog niet ga trainen, want partijtje 
spelen met de mannen van het veteranenteam op 
anderhalve meter van elkaar is volgens mij totaal 
onmogelijk. En dat jullie hieruit de conclusie trekken dat ik 
ouder ben dan 27 jaar: dit klopt. Maar om maar weer eens 
een oud cliché van stal te halen: je bent natuurlijk niet zo 
oud als je bent, maar zo oud als je je voelt. Of zoiets, want 
ik moet eerlijk toegeven dat er toch wel sommige dingen 
zijn die je gaat vergeten of niet meer zo precies weet. Dat 
klinkt positiever. 

En dat vergeten is een mooi bruggetje naar de laatste 
column-alinea van het seizoen 2020-2021. Dit voetbaljaar 
moeten we maar zo snel mogelijk vergeten, hoewel ik toch 
nog wat zaken wil aanhalen die we dan weer niet mogen 
vergeten. De trouw van de leden, vrijwilligers en sponsoren 
aan Sportclub Westervoort: iedereen was begripvol en 
snapte waar de beperkingen voor nodig waren en wat dat 
betekende voor het voetbal. En naast die trouw wil ik het 
jeugdkader en de coronavrijwilligers benoemen, die door 
hun inzet de jeugd de mogelijkheid boden wel het hele 
seizoen te kunnen trainen en onderling te voetballen. Tot 
slot de Ballenvangermensen, want ook zonder voetbal toch 
telkens weer een prachtig gevuld clubblad.
Nu op weg naar een nieuw seizoen waarin we hopelijk 
weer snel terug kunnen naar (redelijk) normaal. Weer 
voetballen, voetballen kijken, live vergaderen in plaats van 
via Teams, daarna een biertje pakken en elkaar weer 
mondkapjesloos aan kunnen kijken. We gaan ervoor! 
Allemaal een fijne zomer en tot augustus. Niet vergeten om 
je vaccinatie te halen trouwens!!!

JOHN KEMPER, VOORZITTER
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Jan Koers Cynthia Degen Michel van Enckevort Aafke Kemper Anousjka BoesveldAnne MatserLaura Matser Walter BouwmanSander Swagers

Sportclub Westervoort - Sportpark Naederhuyse 
Brouwerslaan 7, 6931 AC  Westervoort 
Tel. (026) 3118876

Redactie-adres - Jan Koers 
Waemelslant 160, 6931 HR Westervoort 
Tel. (026) 3113259
ballenvanger@scwestervoort.nl

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

Enkele maanden geleden heeft de redactie 2 nieuwe 
redactieleden mogen begroeten, die voor deze 
Ballenvanger al bijdragen hebben geleverd. Het  Zijn 

Anousjka Boesveld en Sander Swagers. Beiden zijn 
enthousiast begonnen en we zijn er als redactie van overtuigd 
twee prima leden te hebben binnengehaald.
Anousjka en Sander, veel succes bij de redactie van de 
Ballenvanger.

De foto op de voorpagina is van Beyar Othman, één van de 
talenten, die doorgaat naar de landelijke talentendag van 3 
juli 2021. De foto is van Cynthia Degen.

De middenposter is van JO9-3, gemaakt door Ronald 
Schoonbeek.

Helaas eindigt hier weer een seizoen zonder 
competitievoetbal en dus ook zonder kampioenen.

De redactie wenst een ieder een prettige zomervakantie en 
hoopt, dat het komende seizoen weer een normaal seizoen 
wordt, zoals we dat gewend waren voor corona.
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VAN DE REDACTIE

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 1
Woensdag 1 september 2021

Gewijzigde contributies per 1-7-2019. Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. 
Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.
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COLLECTE FONDS GEHANDICAPTENSPORT
In maart van dit jaar is de collecte begonnen voor 
het fonds gehandicaptensport. Op de website van 
sc Westervoort heeft hier op 15 maart een stukje 
over gestaan. Tot op heden zijn er 3 donaties 
binnen gekomen van in totaal 65 euro. Nu kan ik 
me voorstellen dat niet alle mensen al het nieuws 
op de website lezen. Dus vandaar nu deze oproep 
in De Ballenvanger.

Belangrijk om te weten is dat van het totale ingezamelde 
bedrag de helft naar onze G-afdeling gaat! Dus kom op 

De volgende stelling is aan een aantal leden voorgelegd:

DE SUPERLEAGUE HEEFT DE VOETBALWERELD OPGESCHRIKT. 
MAAR IS DE UEFA EIGENLIJK NOG WEL HET JUISTE ORGAAN 
OM EUROPEES VOETBAL IN GOEDE BANEN TE LEIDEN? 

Onno Krijgsman
Vind ik wel. Je moet het wiel niet 

op de tweede manier willen uitvinden. 
Misschien is het wel goed

om met een andere visie verder te gaan. 

Sherida Willemsen
Ik weet het eigenlijk niet zo goed. 

Het is natuurlijk een vrij corrupte 
organisatie. Uiteindelijk gaat het alleen 

maar om geld en macht. 

Niels den Boer
Ik denk wel dat het goed is. 

Het is een grote organisatie waar 
excessen en machtspellen maar aan de 

andere kant is de UEFA ‘too big to 
fail’. Het is een enorme organisatie 

die al jarenlang bestaat en zijn eigen 
structuren heeft. 

Mitchell Gorel
De UEFA heeft de schijn tegen. In het verleden 

hebben ze meermaals een flater begaan. Een nieuwe
 organisatie zou zeker voordelen hebben maar de 

macht van de grote clubs, lees oliesjeiks, moet 
niet te groot worden. Succes van een ‘underdog’ is

het mooist wat er is. 

Rik Nillesse
De grote clubs met veel geld bepalen 

de toekomst van het voetbal. 

mensen die sc Westervoort, het Fonds gehandicaptensport, 
en ons eigen G-voetbal een warm hart toedragen. Doneer!

Ga naar: www.scwestervoort.nl en op de home pagina 
kun je op de icoon gehandicaptensport klikken. Kind kan de 
was doen!

Het moet toch mogelijk zijn om 1000 euro in te zamelen 
door een vereniging van ongeveer 800 leden?

DOOR: GEURT VAN LOENEN, COÖRDINATOR G VOETBAL

BAL04_2021_CC20.indd   6BAL04_2021_CC20.indd   6 26-06-21   13:2026-06-21   13:20



BABYCORNER

DE BALLENVANGER
scwestervoort.nl/basn/webshop

Guus Aarns
Op 17 februari 2021 is Guus Aarns geboren. Zijn 
geboortegewicht is 2814 gram. 
Guus is de zoon van Pim Aarns (voetbalt in Westervoort 
5) en Jessica Schuurman.

Jaime van Zanten
Op 6 mei 2021 zijn wij trotse ouders geworden 

van Jaime van Zanten met een gewicht van 3370 
gram en 51 cm. 

Inmiddels zijn Laura en ik al bijna 8 jaar samen. Wij zijn 
dolblij dat wij ons geluk hebben mogen uitbreiden met 

de komst van onze kleine man. 
Als speler van het 1e elftal van Westervoort en vader van 

Jaime, lijkt het mij natuurlijk fantastisch als hij in mijn 
voetsporen zal treden, alleen hopelijk wel met wat 

minder blessures!

VACATURE  
CLUBHUISCOMMISSIE

Ben je goed in plannen en wil je graag wat voor 
onze mooie club doen?

De clubhuiscommissie is op zoek naar één of meerdere 
mensen die het leuk vinden om de vrijwilligers voor de    

bar- en keukendiensten in te plannen, zodat iedereen straks 
weer lekker kan genieten van een drankje in onze kantine.

Interesse? 
Meld je dan aan bij clubhuis@scwestervoort.nl  

of bij Hein Smink.

BAL04_2021_CC20.indd   7BAL04_2021_CC20.indd   7 26-06-21   13:2026-06-21   13:20



DE BLIKVANGER 

8 DE BALLENVANGER

JAN JANSEN EN   
 GERWIN FOLMER
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. 
In deze editie van de Blikvanger laten wij jullie 
kennis maken met niemand minder dan Jan 
Jansen en Gerwin Folmer. Zij vertellen over wat 
zij precies doen bij Sportclub Westervoort.  

Wederom moeten uw verslaggeefsters 
complimenten uitdelen. Jan en Gerwin waren 
uiterst gastvrij, bedankt voor de geweldige 
ontvangst aan de Vredenburg. We hebben 
genoten van de pils- en sangria avond. Zo zien 
wij dit uiteraard graag! 

Namen: 
Jan Jansen en Gerwin Folmer.
 
Leeftijd: 
JAN: Dat ga ik mooi niet vertellen. Ik ben nu 62 jaar, als ik 
‘s morgens wakker word, denk ik Jezus. Gerwin voegt 
hieraan toe: Jan is al een beetje een ouwe lul.
GERWIN: Zeker 60. Ik kom uit oktober 1960, ik word dus 
61 jaar. 

Woonplaats: 
Beiden heren zijn woonachtig in Westervoort. 
JAN: Vredenburgstraat 17, ik ben 3x keer verhuisd binnen 
deze straat. Eerder heb ik twee jaar op de Vaalmanstraat 
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DE BALLENVANGER 9

gewoond, toen kreeg ik heimwee naar de Vredenburg. Ik 
ben van huisnummer 30, naar 28 gegaan en vervolgens 
naar nummer 17. Leuk weetje; ik ben ook in de 
Vredenburgstraat geboren, om half 3 ’s nachts. Maar ik 
vond de geboorte heel beroerd hoor. 
GERWIN: Gelukkig niet altijd in Westervoort gewoond, ik 
ben een echte Arnhemmer. Heb altijd in Arnhem Zuid 
gewoond in mijn jonge jaren. In 1989 ben ik naar de 
Nicolaistraat 2 verhuisd, toen was ik 29.

Partner: 
JAN: Ik ben ongelofelijk vrijgezel, nooit gezeik en altijd op 
tijd thuis. 
GERWIN: Ik ben al sinds 1988 getrouwd met Ineke, 33 jaar 
dit jaar.
Kinderen: 
JAN: Mark (25 jaar), Stan (23 jaar) en Nina (21 jaar).
GERWIN: Randy (29 jaar) en Jari (24 jaar).

Werk: 
JAN: Ik ben bouwkundig adviseur. Doe dit werk al meer dan 
40 jaar en ik werk zo’n 30 jaar nu voor mezelf. 
GERWIN: Ik werk als hardware ingenieur, bij Bosch. 
Daarvoor bij Philips, later NXP, in Nijmegen.   

Wat zijn je hobby’s: 
JAN: Heb je even? Ik zit bij een mannenkookclub, een 
schilderclub, een wandelclub en ben rustend lid bij Sports 
Planet. Ook ga ik een keer per jaar naar Nepal, telkens naar 
een ander wandelgebied. Dan ga ik eerst trainen om 
daarna in Nepal met een bekende daar door de bergen te 
wandelen, tot hoge hoogtes. Verder houd ik sowieso van 
reizen, ik ben onder andere in Japan, Cuba, Brazilië en 
Afrika geweest. Met mijn zoon Mark ben ik naar Japan 
geweest, hij spreekt vloeiend Japans. Tot slot is werk ook 
een hobby. 
GERWIN: Voetballen en alles wat daarmee te maken heeft. 
Na een knieblessure gestopt met actief voetballen. Ook 
cocktails en sangria maken, gitaar spelen en muziek vind ik 
mooi. Verder een een beetje technische dingen, een beetje 
klussen vind ik ook leuk. Ik heb Jan ook wel eens geholpen 
met klussen, het is het verlengde van mijn werk. 

JAN JANSEN EN  GERWIN FOLMER
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Samen hebben ze natuurlijk ook als hobby hun vrijwilligers-
werk als teammanagers binnen Sc Westervoort. Dit is ooit 
begonnen toen hun zoons, Jari en Stan, in de D’tjes bij 
elkaar in het team zaten. Jan was vanaf de D2 leider met 
Rick en Hein en toen kwam Gerwin erbij, die liep er gewoon 
een beetje bij. We hebben samen veel reizen georganiseerd, 
naar bijvoorbeeld Tsjechië, België, Denemarken, Oostende 
en Barcelona. De eerste keer dat we samen zo’n tripje 
hebben georganiseerd was Tsjechië in 2013. De mooiste 
reis was naar Barcelona met de B1 in juni 2014. Dit was 
onbekend terrein voor ons, dus we hebben eerst in januari 
als verantwoorde teammanagers een kijkje genomen. Het 
was voor sommigen de eerste keer zonder ouders met het 
vliegtuig naar het buitenland. De ouders van één van de 
jongens hadden nog aan ons aangegeven dat hij niet 
mocht zwemmen in verband met de haaien in de zee. Vorig 
jaar hadden we nog een reünie met die gasten, dat 
proberen we elk jaar. Geweldig was dat. 
 
Omschrijf de ander in vijf woorden:
Jan over Gerwin: Ja, het is gewoon een klootzak, dat is het 
eigenlijk wel. Nee zonder gekkigheid, Gerwin is betrokken, 
sterk in communiceren, af en toe een kort lontje (als we ‘s 
nachts geen taxi kunnen vinden), een geweldige collega om 
mee samen te werken en een biertje mee te drinken. Al met 
al meer voordelen dan nadelen, die beste man. 
Gerwin over Jan: Sociaal, pragmatisch, efficiënt, gedreven 
met werk, sterk in delegeren en dat betekent dus ook dat 
hij heel lui is. Toen we in Spanje waren voor het toernooi zei 
Jan: ‘Moet er niet iemand water halen?’. Zo zorgde hij dat 
hij mooi kon blijven zitten. Het is een mooie vent, we 
hebben beide dezelfde humor en in onze rol als 
teammanager proberen we zo snel mogelijk het vertrouwen 
van de ouders te winnen, zodat we met de spelers leuke 
uitstapjes kunnen organiseren. 

Voetballen jullie zelf ook? 
JAN: Nou, als ik tegenwoordig een bal zie wil ik er wel 
tegen aan schieten, maar ik heb een hekel aan hardlopen. 
Ik heb tot mijn 35e gevoetbald, toen moest ik stoppen 
wegens mijn knie en ook qua werk. Gelukkig heb ik wel 
drie fruitmanden gekregen. Daarna heb ik 15 jaar niks 
gedaan, wel in een luchtballon gezeten. En uiteraard veel 

voetbal gekeken, bij Vitesse en Ajax en alle EK wedstrijden 
gezien in 1988.
GERWIN: Ik heb tot mijn 26e bij SML gevoetbald. Vandaar 
ook het bordje Zwert/wit in de kantine van de Club van 
100. Ik heb mijn kruisband gescheurd, daarna nog wel wat 
gespeeld tot mijn 35e.

Welk vrijwilligerswerk doen jullie? 
Wij zijn teammanager bij de JO17-1. Tim van Guilik en Niek 
Huuskes zijn daar de trainers. We gaan dan volgend jaar 
weer met de jongens mee, dus dan doen we de JO19-1. 
Ook doen we de zaterdagmiddagcommissie, één keer in de 
maand. We houden de scheidsrechters tevreden door Theo 
een speciaal biertje te geven en Ronnie complimentjes te 
geven. De laatste uurtjes in de kantine pakken we dan ook 
nog wel mee. Daarnaast werven we gelijk leden voor de 
Club van 100, gewoon onder druk zetten. Voor het corona 
tijdperk hadden we er zo 40 leden bij. Gerwin is ook nog 
secretaris bij de Club van 100, dit kwam door Jan die zei 
dat Gerwin zijn hand ergens voor moest opsteken. Toen 
bleek het te gaan om het secretarisschap. Jan is ook 
sponsor sinds 30 jaar met zijn bedrijf. 

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?
JAN: Vanaf zijn geboorte ongeveer grapt Gerwin. Ik ben al 
57 jaar lid, heb ook al 2 speldjes gekregen (voorzitter J.B.T. 
Kemper had zich vergist is mien bruur Jos). Sinds mijn 17e 
was ik al jeugdleider, ik ben ook 2 keer kampioen geworden 
toen met de jongens. Mooie tijd, op mijn 18e gingen we al 
met de Kever naar het voetballen toe, 6 kinderen op elkaar 
gestapeld in de auto. 
GERWIN: Ik kwam in het seizoen 1996-1997 bij Sportclub, 
maar bij SML was ik ook al met mijn 12e jeugdleider (maar 
dat telt niet zeggen de anderen in de zaal). 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij  
Sc Westervoort?
Vanwege de kinderen die bij Sportclub gingen voetballen. 
En omdat Sc Westervoort natuurlijk een schitterende club is.

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden?
JAN: Het is een kwestie van plannen. We maken van 
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DE BALLENVANGER 11

tevoren afspraken over wie de was doet en wanneer we 
spelen. Ook regelen we het vervoer. Je moet ervoor zorgen 
dat je het duidelijk opstelt en dat je consequent bent. Elke 
zaterdag zijn we erbij, alleen Niek Koenders hebben we 
nooit begrepen als trainer, toch zijn we altijd loyaal 
gebleven naar onze trainers toe. We zijn eens weggestuurd 
bij een uitwedstrijd in Dronten. Ik had commentaar op de 
scheidsrechter en moest het veld verlaten. De scheids moest 
vervolgens huilen. 
GERWIN: Afgelopen jaar was een makkie natuurlijk. We 
doen gewoon alles eromheen. We gaan niet in de rol van 
de trainers treden. We doen wel vaak een borrel met de 
trainers, dan spreken we ook wel over het voetbal. 

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger actief?
Op zaterdag. 

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? 
We zijn trouwe supporters van het 1e. Het neefje van Jan, 
Liam, voetbalt in de JO12-1. Als de heren op tijd zijn, kijken 
ze ook andere wedstrijden van de zaterdagteams.

Waar kunnen jullie maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
JAN: Ondoorzichtige structuur, al die losse structuren, zoals 
de BASN, SESN enz. Ik hou van transparantie, snap dat het 
voor leden niet meer te begrijpen is. Het is een beetje 
rondpompen van het geld. 
GERWIN: Damesvoetbal, nee hoor grapje, ik ben er heel blij 
mee dat we ook damesvoetbal teams hebben. En ik kan 
maar niet aan Marc de Lange wennen, weddenschappen 
verliest hij altijd. 

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt 
tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk?
JAN: Dat Rick op het podium met buikdanseressen stond te 
dansen als een hark op de laatste dag in Spanje. Ook het 
team met Rob Bisselink was mooi, vooral met de 
Sinterklaas gedichtjes. 
GERWIN: Ja, en alle eindtoernooien en alle 
trainingskampen. Onvergetelijke weekenden. Toernooien 
met de jeugd zijn ook super gezellig. 

Wat vind jij minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Helemaal niks, het is heel jammer dat het nu allemaal stil 
ligt. We krijgen er energie van. 
 
Wat krijg je er zelf voor terug?
Waardering wel. Scheidrechters zijn ons heel dankbaar voor 
een extra muntje. Als Theo zo dankbaar is, daar word je 
toch vrolijk van. Je krijgt zoveel leuke contacten erbij, de 
hele sfeer is super. Een beetje slap ouwehoeren, heerlijk. 

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden? 
Het kost weinig moeite, vele handen maken licht werk. Je 
krijgt echt een band met de vereniging, je doet alles met 
vrijwilligers. Er zijn mensen die hebben zoveel kritiek maar 
het is en blijft wel een vereniging, je doet het samen.  

Wil jij tot slot nog wat kwijt?
Het zou leuk zijn als we voor de JO-17 weer een leuke 
activiteit kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we gauw 
weer voetballen en dat de kantine weer open kan. We 
missen helaas nu de sociale binding met de club, zoals heel 
veel mensen doen. Zo missen we ook het contact met de 
ouders, het zou leuk zijn als we dat weer hebben. We 
hebben ook het verslag van Paul Koenen gelezen over de 
samenwerking met AVW’66, maar we denken niet dat dat 
binnen nu en 10 jaar gebeurt. We denken wel dat bakkerij 
Koenen uiteindelijk wordt overgenomen door bakkerij 
Koenen. 

DOOR: AAFKE EN LAURA

JAN JANSEN EN  GERWIN FOLMER
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Wie heeft er ook zo’n zin in een wedstrijd 
voetballen? Het geduld van onze senioren wordt 
nu al maanden op de proef gesteld. De jeugd 
daarentegen trapt lekker door. Jullie trouwe 
verslaggeefsters zijn stiekem langs de zijlijn 
gaan kijken hoe onze talenten het er vanaf 
brengen.

Hoe houd je de jeugdspelers van Sc Westervoort fit en 
gemotiveerd? Dat was de grootste vraag die corona met 
zich meebracht. Uiteraard had Sportclub daar snel een 
antwoord op. Sinds 27 februari jl. spelen de jeugdteams 
onderlinge wedstrijden. Een fantastisch initiatief, dat tot 
stand is gekomen door de voetbalcommissie.

Onze technische jeugdcoördinator Patrick de Nooijer voegt 
hier aan toe: “Wij vinden het erg belangrijk dat sport, in 
ons geval voetbal, nodig is om fit te blijven maar ook om 
als uitlaatklep te dienen. Daarom hebben wij als 
voetbalcommissie besloten om naast de 2 trainingsavonden 

'gewoon' op zaterdagen te voetballen, ondanks de 
beperkingen die ons opgelegd zijn (geen kleedkamers, geen 
ouders/supporters langs de lijn, geen kantine open etc..)”

In eerste instantie zouden de getroffen maatregelen voor 4 
weken gelden. Misschien mochten er wel wedstrijden 
gespeeld worden tegen clubs op fietsafstand, of zou de 
competitie weer hervat worden? Maar helaas, het spelen 
van onderlinge wedstrijden waren de enige 
voetbalwedstrijden die nog mogelijk waren en dat voor de 
rest van het seizoen!
Met de voetbalcommissie zijn we vervolgens aan de slag 
gegaan en organiseren we met medewerking van trainers, 
begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers iedere zaterdag 
onderlinge wedstrijden. Patrick bepaalt welke wedstrijden 
er gespeeld worden. Dit gaat overigens niet altijd van een 
leien dakje. Het is elke keer weer een uitdaging om 
gelijkwaardige teams tegenover elkaar te zetten. Teams 
spelen helaas vaker tegen elkaar, maar dat is niet te 
voorkomen. 
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Eigenlijk hebben onze jeugdteams een soort van mega 
lange voorbereiding op het nieuwe seizoen; oefenen met 
verschillende posities, opstellingen en systemen. Maar ook 
het uitwisselen van spelers en het spelen in de 
samenstelling van aankomend seizoen. Het belangrijkste 
doel is natuurlijk plezier hebben. Gelukkig is dat elke 
zaterdag gelukt! 

Patrick: “Sc Westervoort heeft een rijk verenigingsleven. Een 
plek die mensen plezier geeft, inspireert en verbindt. Een 
stil sportpark en een passief verenigingsleven wilden wij te 
allen tijde voorkomen!”

Met deze mooie woorden van Patrick sluiten uw 
verslaggeefsters, ondanks alles, een mooi seizoen af. Tot, 
hopelijk een beter, volgend seizoen allen! 

DOOR: AAFKE EN LAURA

We vroegen een aantal jeugdspelers wat zij vinden 
van de onderlinge wedstrijden:

Finn Wanders:
“Lekker wedstrijden
voetballen!”

Puck Arends:
“Winnen tegen de jongens
is het mooiste wat er is.”

Noah Kampschreur:
“Elke keer een partijtje tegen
mijn eigen teamgenoten werd

zo saai.”

Thijmen Hovens:
“VOETBALLEN”
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SPORTCLUB WESTERVOORT,  
 MEGA- KWEEKVIJVER VAN TALENT!

Maar liefst 100 (!!!) jeugdspelers uit Westervoort en 
omgeving schitterden zaterdag 8 mei op Naederhuyse 
tijdens de ‘Beste Jeugdspeler van Nederland’-dag van 
Voetbalscholing.nl.

TALENTENDAG

16 DE BALLENVANGER
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Bovenste rij vlnr: Noah, onbekend, Nova
Onderste rij vlnr: Amany, Beyar, onbekend.
Sem en Cameron staan niet op de foto.

Nederland barst van het voetbaltalent
In navolging van 10 jaar succesvol Nederlandse Techniek 
Kampioenschap organiseert Voetbalscholing.nl vanaf dit 
jaar ‘De Beste Jeugdspelers van Nederland’ in 
samenwerking met PSV. 
Tijdens deze talenten-dag staan er daadwerkelijk scouts van 
PSV de voetballers te observeren en te beoordelen op hun 
vaardigheden. Zij kiezen goede spelers uit die vervolgens 
een ticket naar een landelijke eindronde verdienen. Deze 
zullen in juni 2021 plaatsvinden en daar worden de 
definitieve winnaars bekend voor een heuse stage bij PSV!

Iedereen van 7 t/m 16 jaar kan hier aan meedoen. 
Verdedigers, middenvelders en aanvallers, snelle, slimme, 
tactische, onverzettelijke, leergierige en ambitieuze 
voetballers(sters). Iedereen is welkom op deze talentendag. 
En dat was te merken: De aanmeldingen stroomden 
binnen! Maar liefst 100 deelnemers uit Westervoort en 
omgeving stonden zaterdag 8 mei op het voetbalveld. 

De dag zelf: Strak programma en vooral doorgaan…
De trainers hadden een mooi parcours uitgezet waarbij het 
hele voetbalveld gebruikt werd. De deelnemers werden bij 
aankomst in groepen op leeftijd ingedeeld. Met vol 
enthousiasme en inzet hebben alle spelers het circuit 
afgelegd en alles laten zien wat ze in zich hadden. Het was 
hard werken van 10 uur ’s morgens tot 2 uur ’s middags 
voor ze want er was slechts 1 keer een eetpauze van 30 
minuten. De scouts van PSV liepen gedurende de gehele 
training rond op het veld en hebben iedereen aandachtig 
geobserveerd.
Aan het einde van de training hebben de scouts maar liefst 
7 Sportclub Westervoort spelers geselecteerd voor de 
finaleronde op 3 juli in Utrecht.
De winnaars van deze ‘De Beste Jeugdspelers van 
Nederland’-dag zijn: Noah, Nova, Amany, Beyar, Morris, Sem 
en Cameron. Van harte gefeliciteerd en veel succes in 
Utrecht!
Ook de andere deelnemers verdienen een dik vet 
compliment voor de tomeloze inzet en het ongekende 
enthousiasme. De scouts en trainers waren onder de 
indruk!

Voetbalscholing.nl bedankt voor deze leerzame dag! 
Ook de aanwezige trainers van Sportclub waren onder de 
indruk en hebben wat op kunnen steken van de 
verschillende oefeningen die uitgezet waren. Ze waren 
vooral onder de indruk dat de spelers zo goed luisterden en 
actief meededen. 
Daarnaast dank aan Patrick de Nooijer, Technisch 
Jeugdcoördinator bij Sportclub, voor het 
organiseren van deze geweldig sportieve dag!

DOOR: MICHEL EN ANOUSJKA
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SCHEIDS VAN HET KWARTAAL
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DE MESSI VAN ONS SCHEIDSRECHTERSCORPS: 
THEO MESSI(NG)
Met gepaste schaamte en nederigheid betrad ik 
de woning van Theo en Willie Messing aan ‘t 
Eeland in Westervoort. Om mijn schuldgevoel af 
te kopen had ik wat lekkers meegenomen. Iets 
wat in goede aarde viel maar ook keihard nodig 
was.

Het euforische gevoel dat Theo kreeg toen ik hem 
telefonisch vertelde dat hij unaniem was verkozen tot 
‘scheids van het kwartaal’ sloeg radicaal om toen ik niet 
op kwam dagen bij de gemaakte afspraak. Tot overmaat 
van ramp had ik Theo aan de telefoon ook nog eens 
verteld dat er op de dag van onze afspraak geen voetbal 
op TV zou zijn. Toen Theo na de verzaakte afspraak in al 
zijn irritatie en frustratie ook nog eens constateerde, dat 
hij de halve finale van de KNVB beker van Vites had 
gemist kreeg deze verslaggever volkomen terecht een 
donkergele kaart. Kortom, ik kwam met een 2-0 
achterstand aan bij huize Theo. Los van schaamte had ik 
ook een klein keuteltje in mijn broek. Daar waar ik op zich 
niet bang was voor Theo (de man is de vriendelijkheid 
zelve), ben ik dat wel voor huisvriend Robbie. Robbie “de 
hooligan-papagaai” heeft Theo een keer dusdanig 
toegetakeld dat hij in het ziekenhuis belandde. Dat Theo 
deze schandalige overtreding van Robbie volledig aan 
zichzelf toeschrijft ‘ik maakte een onverwachte beweging’ 
typeert deze man. Hij laat zich letterlijk en figuurlijk niet 
uit het veld slaan, blijft altijd rustig en heeft een hoog 
acceptatiegehalte. Tot zover de inleiding over een 
gewaardeerd lid en een graag geziene gast bij en van  
SC Westervoort, the one and only: Theo Messing. Hoog 
tijd om over te gaan tot de inhoud, meer informatie over 
dit club-icoon.

Even kort over jezelf
Theo: “Ik ben 65 jaren jong, geniet van een soort van 
prepensioen na een lange carrière bij de Makro. 
Als soort van hobby onderhoudt hij een aantal tuinen maar 
dit vanuit de gedachte ‘pure liefhebberij tegen een soort van 
onkostenvergoeding’. Theo is getrouwd met Willie en ze zijn 
samen de trotse eigenaar van dochter Chantal, zoon Kelvin 
en hun oudste telg (40 jaar) is Robbie de huispapegaai. Los 
van de familie is reizen de grote passie van Theo en Willie. 
Ze hopen dan ook dat de door corona geannuleerde reis 
naar Suriname snel ingehaald gaat worden.
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Sportclub
Theo is vanaf zijn 9e lid van sportclub. Als er in die tijd een 
championsleague of JO8 bestond had Theo er inmiddels 
ongetwijfeld al 60 jaar lidmaatschap op zitten, nu ‘slechts’ 
56 jaar!!! Nadat hij de hele jeugd had doorlopen en effe 
aan het 2e elftal geroken had, kwam hij al snel in het 4e 
terecht. Een schitterende tijd met maatjes als Piet Lutje, 
Geert Siebenheller en Bertus v.d. Velden. Theo is blijven 
voetballen tot na zijn 60e! Mede hierdoor heeft hij ook nog 
samen kunnen spelen met de beste keeper van SC 
Westervoort, Kelvin Messing. Okay, als vader misschien 
geen objectieve beoordeling maar op zijn minst een 
schitterende ervaring om samen met je kind in een elftal te 
staan. Theo heeft ook overwogen om een operatie te 
ondergaan zodat hij samen met dochter Chantal in een 
team kon staan. Willie gaf echter aan dat ze toch liever met 
Theo als man getrouwd bleef. Chantal is ook opgegroeid bij 
sportclub, ze was getalenteerd voetballer bij vrouwen 1 
totdat blessureleed roet in het eten gooide. Al met al wordt 
de familie Messing gekenmerkt door een hoog blauwwit 
gehalte. 

Scheidsrechter
Theo is in het fluiten  gerold onder het mom van ‘iemand 
moet het doen’ maar inmiddels al ruim 35 jaar (!) actief als 
leidsman. De mooiste herinnering als scheids is vrij recent. 
Theo floot circa 3 jaar terug de kampioenswedstrijd van 
Zaterdag 3 tegen Groessen. Er stonden ruim 200 man langs 
de lijn en beide teams konden kampioen worden. 
Westervoort werd uiteindelijk verdiend kampioen (nee, niet 
door een dubieuze pingel in de laatste minuut) maar het 
mooiste was dat Groessen net zo hard mee vierde als 
Westervoort zelf. Een historisch voetbalfeest samen met de 
rivaal, zo moet het zijn! 
Theo is geen man van nachtmerries maar aan de wedstrijd 
van Sc Westervoort A2 tegen MASV heeft hij zacht gezegd 
geen goede herinneringen. Daar waar Theo zelden tot nooit 
een rode kaart trekt kon hij niet anders dan een MASV’er 

uit het veld sturen. De wedstrijd ontaardde uiteindelijk in 
een vechtpartij en Theo ontving diverse bedreigingen. De 
gevleugelde uitspraak van een MASV’er ‘ik weet jou te 
vinden’ was niet bepaald omdat deze meneer zijn tuintje 
door Theo wilde laten doen.
Theo heeft zowel op de zaterdag als op de zondag zo zijn 
favoriete teams die hij zeer regelmatig fluit. Andersom zijn 
deze teams ook erg blij met de inzet en de aanwezigheid 
van onze Theo. 

Tot slot
Theo is een boegbeeld van onze vereniging. De vrolijkheid, 
de puurheid en het optimisme, dat Theo meebrengt, maakt 
hem tot een zeer vriendelijke en warme persoonlijkheid. Ik 
ben dan ook blij dat de ‘vergeten’ afspraak uiteindelijk toch 
resulteerde in een leuk en gezellig interview. 

Theo, bedankt voor al je inzet de afgelopen 56 jaar. 
Ik hoop je nog heeeeul lang en heeeeul vaak tegen 
te komen bij ons mooie cluppie. Los van je inzet 
wordt je als persoon door iedereen gewaardeerd. 
Zo weet ik uit betrouwbare bron dat onze elite-
gastheren Jan J. en Gerwin F.  het liefste jouw koffie 
inschenken in de commissiekamer. Volstrekt logisch, 
een verdienste die je volledig aan jezelf te danken 
hebt. 

DOOR: MICHEL
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MO13: VOETBAL ‘SPELENDE’ MEIDEN..
Aan het begin van dit seizoen hebben we in 
ballenvanger 1 het gloednieuwe MO13 in de 
spotlight gehad. Inmiddels zijn we aan het einde 
van het seizoen en vroegen we ons af: Hoe gaat 
het nu met de kersverse spelers van dit team?

Hoe het begon
Net na de zomervakantie is er een minicampagne gestart 
via Facebook en Instagram met de oproepen: “Fenne zoekt 
meiden om samen mee te voetballen” en “Wil jij het 
nieuwe teammaatje van Fenne worden?” Binnen de kortste 
keren was er een volwaardig team ontstaan bestaande uit 
zo’n 18 leden! Tot de winterstop werd er op vrijdagavond 
getraind onder leiding van steeds wisselende enthousiaste 
trainers van Sportclub Westervoort. Aan het einde van dit 
‘opleidingstraject’ zeiden alle meiden op de vraag of ze 
doorgaan met voetballen volmondig “JA” en hebben ze een 
certificaat ontvangen voor het volgen van het 
“Meidentrainingsprogramma Jeugd”.

Het heden
Na de winterstop hebben trainers Chiraag, Niels, Mark en 
Luna de MO13 onder hun hoede genomen. Ze zijn met de 
trainingen bij de basis begonnen om de meiden voetbal 
skills aan te leren en klaar te stomen voor de competitie. 
Het enthousiasme waarmee de meiden in het najaar 
begonnen zijn, spat er nog steeds vanaf! Geen training 
wordt er overgeslagen. Oké, alleen als je voor de zoveelste 
keer weer in quarantaine moet. 
Inmiddels bestaat het team uit zo’n 22 meiden! Voor de 
trainers soms best een pittige klus om de aandacht van die 
gezellige meiden erbij te houden. Want ja, soms heb je 
gewoon geen zin in die oefening en ga je er even lekker bij 
zitten.
Soms ben je zo blij dat je met je vriendinnen in het veld 
staat dat je even lekker wilt kletsen. En, al heb je je 
medespeelster die dag nog op school gezien, toch wil je ze 
gewoon even een knuffel geven’ of samen grassprieten 
tellen.
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Echter, als ze aan het einde van de training een partijtje 
gaan spelen, zijn ze al die andere ‘belangrijke bezigheden’ 
vergeten en gaan ze er vol voor. Dit is waar ze het voor 
doen: voetballen! Met zo’n groot team zijn er genoeg 
spelers voor een leuke onderlinge partij. Deze meiden 
hebben nog geen officiële wedstrijden mogen ervaren en 
dat is voor hen waarschijnlijk een geluk bij een ongeluk: ze 
weten niet wat ze missen en genieten volop van voetballen 
tegen elkaar.

De toekomst
Wat zou het handig zijn als we bij Sportclub Westervoort 
een glazen bol hadden om de toekomst van deze 
voetbalmeiden te voorspellen. 
We hopen, eigenlijk gaan we ervan uit, dat ze volgend jaar 
lekker meedraaien in de competitie en dan met evenveel 
enthousiasme op het veld staan!

Afscheid nemen
Helaas moeten de meiden afscheid nemen van hun 
hoofdtrainer Chiraag Lodhia. Hij heeft besloten om na 4 
jaar afscheid te nemen van Sportclub Westervoort en zijn 
trainerskwaliteiten op een meidenteam van een andere 
voetbalclub los te laten. De meiden wensen Chiraag veel 
succes en bedanken hem voor zijn enthousiaste inzet!

DOOR: ANOUSJKA

scwestervoort.nl/basn/webshop
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ACHTER: KYLAN VAN MIERLO, NOUT REIJMER, COLIN BIERHUIS, STAN VERHOEF
VOOR: MATTHIJS DAVIDS, YURI DUNNINK, LEVI VAN RIJSWIJK, KOEN HAAIMA
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COLUMN
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EINDSIGNAAL

Het voetbalseizoen zit er op. Eigenlijk kun je 
niet spreken van een 'voetbalseizoen', want 
het was nog niet begonnen of het was al 

weer afgelopen. Gelukkig lijkt het er voorzichtig op 
dat er ook een (voorlopig?) einde komt aan het 
coronaseizoen. Snel affluiten, geen blessuretijd en 
zeker geen verlenging!
Dit is alweer de laatste Ballenvanger van 
voetbalseizoen 2020-2021. En er zijn nog zoveel 
voetbalonderwerpen, waar ik graag iets over had 
willen schrijven. Aan inspiratie geen gebrek. Echt 
niet...

Wat dacht u bijvoorbeeld van de Korte Corner? Of de Dug-
Out? Over 'De Pingel', ook wel 'Pienantie' genoemd, is veel 
te vertellen. Hoe versier je hem, hoe neem je hem succesvol 

of hoe kun je hem eenvoudig verprutsen. (Ik ben voor 
wat betreft dat laatste zelf ervaringsdeskundig). De 
Applauswissel, de Muur, het Een-tweetje, het Puntertje 
of de Achterzet? Daar valt best iets grappigs, leerzaams 
of interessants over te schrijven.
De Mooiste Inworp? Ik zat in militaire dienst en moest 
elke zondagavond terug naar de Prins Bernardkazerne. 
Als je het een beetje handig deed, kon je op perron 3 
van het treinstation in Amersfoort uit de vreetmuur 
tegelijkertijd twee luikjes waarachter een kroket lag,  
opentrekken. Inworp: 1 gulden. Fantastisch, toch?
Dekken, Kaatsen, Knijpen, moeten onder de loep 
worden genomen. Achteruitvoetballen verdient een 
nadere uitleg. Aan Promoveren waag ik me niet, maar 
Afwerken of Poorten...? De Mooiste Poort? Het 
Biddleviaduct! Als kinderen noemden wij het de 
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'Hoehoe-Poort'. Als je namelijk in dit beschilderde 
viaduct dat de Noordelijke en Zuidelijke Parallelweg 
verbindt, hard 'hoehoe' riep, echode het. Probeer maar 
eens! Mooi, man.
Trainers, Terreinknechten, Kantinevrijwilligers of 
Sponsoren (de geldelijke steuners dan hè en  geen 
poreuze, wateropnemende hoofdhoorschelpen, want dat 
heeft niks met foebal te maken). Naederhuyse, 
Kunstgras, Samenwerking of Fusie;... volgend seizoen 
dan maar.  Als mijn columnistencontract wordt verlengd 
ten minste (uiteraard en met plezier, red.)

Dit jaar viel er trouwens ook iets te vieren.
In 1971 werd er voor het eerst door vrouwen gevoetbald 
bij Sportclub; het vrouwenvoetbal bestaat dus 50 jaar. 
Toen heette het nog wel damesvoetbal.
Mag ik u iets verklappen? Het moet toch maar eens 
gezegd worden. Ik neem vast een  impopulair standpunt 
in, maar dat maakt me echt niks uit. I Love 
Vrouwenvoetbal! Overzichtelijk en sportief en geen 
opstootjes, kopstootjes of aanstellerig divagedrag.
Vrouwen, dat zijn echte kerels! Weg met Neymarianne 
en Mbappétra.

Goeie vakantie.

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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VOORWOORD MAURITS PELGRIM 
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Column van de BASN voorzitter

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

BASN heeft haar leden inmiddels voorzien van een 
kleine attentie mede als dank voor de aanhoudende 
financiële steun in deze lastige tijd. 
Wij bedanken alle sponsors van sportclub voor de 
support aan BASN en Sportclub Westervoort.

Met het Candea College is met ingang van het nieuwe 
seizoen opnieuw een sponsorcontract voor een periode 
van drie jaar afgesloten. 

Het blijft afwachten wanneer wij elkaar weer mogen 
zien. Het gaat nu de goede kant op met 
versoepelingsmaatregelen. Dus zodra mogelijk zullen 
we onze ledenactiviteiten weer opstarten.

Het BASN-bestuur wenst een ieder alvast een prettige 
zomervakantie.

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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EEN 11-TAL VRAGEN
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Dit keer in een 11-tal vragen twee spelers die Westervoort Zat 2 van de nodige doelpunten voorzien.
Twee compleet andere spelers die elkaar complementeren. De harde werker en de technicus. Als het 
moet rent Marciano of zoals hij beter bekend is in Westervoort: Ciaantje zo door een stalen deur 
heen. Deze allround speler is dodelijk met zijn kale hoofd. Menig keeper gruwelt van zijn kopballen. 
Hij schuwt zijn verdedigende taken ook niet en gaat altijd voorop in de strijd.
Bart is de sierlijke voetballer van Westervoort Zaterdag 2. Dit is een speler waar de toeschouwers 
voor naar Sportpark Naederhuyse komen. 

1. Omschrijf jezelf in vijf woorden. 
Marciano: Gedreven, enthousiast, chaotisch, positief, 
kopsterk 
Bart: Sociaal, eigenwijs, spontaan, gezellig, lui

2.  Hoelang spelen jullie al bij Sportclub Westervoort 
en hoe ben je bij deze club terecht gekomen?

Marciano: in 2006/2007 ben ik begonnen met voetballen in 
de C2. Nu dus 15 jaar bij SCW.
Een klasgenoot van mij speelde in dat team (Bob Vermeulen 
de beste kapper van Westervoort en omstreken). Daardoor 
ben ik daar gaan voetballen.
Bart: Ik speel al een jaar of 11 seniorenvoetbal. Daarvoor 
heb ik een jaar of 10 in de jeugd rond geparadeerd. Ik ben 
in de B2 even gestopt en heb het weer opgepakt in het 
6de. Nu voetballen al mijn maten wel ergens bij Sportclub. 
Iedereen heeft zijn eigen team gevonden.

3. Van welke trainer of teamgenoot heb je het meest 
geleerd?
Marciano: In mijn eerste jaar in de A1, onder leiding van 
René Lubbers, heb ik een hoop geleerd! De bedoeling was 
om het tweede jaar in de B2 te spelen, maar René haalde 
me toen naar de A1 toe. Hij leerde me alle fijne kneepjes 
van het vak.
Bart: Hier kan ik kort en bondig in zijn: René Rothuizen.

4. Wat is de mooiste ervaring als voetballer tot nu toe?
Marciano: De mooiste ervaringen heb ik gehad in het 
huidige elftal. In de zes jaar tijd dat ik in dit team zit 
hebben we al drie keer een kampioenschap en één keer een 
KNVB beker weten te behalen! 
Zulke momenten vergeet je niet snel meer. Het zijn ook 
zulke toffe gasten. 

Bart: Dat zijn er meerdere. Maar de dubbel met toen SCW 6 
was een machtig mooi moment.
Het laatste kampioenschap met Zaterdag 2 was er ook één 
om nooit meer te vergeten. Alles klopte gewoon.

5. Wat zou iedereen moeten weten over “Westervoort 
Zaterdag 2”?
Marciano: Het is een diverse groep jongens met veel 
verschillende interesses. Dit gaat blijkbaar heel goed samen. 
Als het eerste fluitsignaal klinkt staat iedereen er maar voor 
één ding! 
Ook na de wedstrijd is het altijd gezellig met elkaar al moet 
ik daarvoor wel diep in mijn geheugen graven.
Bart: Dat ze buiten de gezelligheid ook nog goed kunnen 
voetballen. Het geraamte van het team speelt er al lang en 
af en toe komen er een paar spelers bij of stoppen er een 
paar maar het overgrote deel speelt al jaren samen. Dat 
kan je ook wel zien.

Naam: Bart Geurts
Leeftijd: 33
Team: Westje zat 2
Positie: Voorhoede speler
Vorige clubs: Alleen SCW

Naam: Marciano Bouwmeester
Leeftijd: 27
Team: Westje zat 2
Positie: Manusje van alles
Vorige clubs: Ik heb een klein foutje gemaakt  
en heb 1 jaar bij AVW gevoetbald
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6. Waar ergeren jullie je het meest aan en waar heb je 
veel respect voor op het voetbalveld, bij ons cluppie?
Marciano: Op veld hou ik van goede stevige duels op het 
randje. Ik kan echt een straatratje zijn. Ik erger me aan 
aanstellers. Spelers die al gaan liggen als je naar ze kijkt. 
Bart: Ik erger me niet zo snel en heb respect voor de 
vrijwilligers. Deze mensen staan er toch maar gewoon. 
Hulde!

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?

Marciano: Tot nu toe blijven voetballen bij zaterdag 2! 
Maar het zal minder worden als mijn zoon Lex straks zelf 
op het veld staat! Hopelijk heeft hij niet mijn genen want 
het zou leuk zijn om 1 echte voetballer in huis te hebben.
Bart: De toekomst ligt zeker bij zaterdag 2.

8. Wat vinden jullie in het algemeen van SC 
Westervoort? Wat is top en waar is er verbetering 
mogelijk?
Marciano: Respect voor iedereen die zich altijd inzet voor 
de club zodat alles goed geregeld is.
Af en toe mag er best meer gekeken worden naar de lagere 
elftallen. Denk hierbij bv. aan kleding/accessoires.
Bart: Dat is nu lastig te zeggen in deze tijd. Ben al zo lang 
niet meer op de club geweest. Maar de terrassen mogen 
wat mij betreft weer open!

9. Zijn jullie thuis een echt SCW Voetbalgezin (Meer dan 
50% actief betrokken bij SCW)?
Marciano: Mijn zoon Lex is nu nog te jong maar als het tijd 
is gaat die zeker bij SC Westervoort beginnen! Dan zitten 
we op 66,6%.
Bart: De helft thuis sport bij SCW. Mijn vriendin Lisanne 
voetbalt bij Spero. 

10. Wat missen jullie in deze Corona-tijd het meest wat 
betreft SC Westervoort of voetbal in het algemeen?
Marciano: De gezelligheid wordt het meest gemist. Hopelijk 
komt dat snel weer terug. Dat je zelfs niet in de kleedkamer 
mag om je voetbalschoenen aan te doen vind ik toch wel 
een dieptepunt.
Bart: Misschien had de club wel iets kleins kunnen doen als 
een soort van waardering voor alle leden. Iedereen betaalt 
gewoon zijn contributie. Een blijk van waardering vanuit de 
club dat ze hun leden waarderen. En de terrassen. Daar is 
die weer. Openen die terrassen. Ik heb dorst!!!

11. Van welke club in Nederland en het buitenland zijn 
jullie fan en waarom?
Marciano: Zelf ben ik voor Feyenoord. Ik kan eigenlijk geen 
reden bedenken waarom.
Ik heb ook wel een zwak voor Fortuna. Ze speelden leuk 
voetbal het afgelopen jaar. Naar buitenlands voetbal kijk ik 
te weinig maar als ik er 1 moet kiezen is het Liverpool
Bart: V-I-T-E-S-S-E VITESSE het zijn de kleuren geel en zwart

DOOR: SANDER
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EVEN INTRODUCEREN 

MIGUEL HERNANDEZ
Het debuut
In deze nieuwe rubriek stellen we een iemand voor, die 
nieuw is binnen de club of nieuw is in een bepaalde rol of 
functie. Deze keer de eer aan Miguel Hernandez. Hij gaat 
het team van Zaterdag 2 versterken.

Wie is Miguel Hernandez? 
ik ben een sportieve jongen van 25 die al zijn hele leven 
van voetbal houdt. Ongeveer 3 jaar geleden ben ik 
begonnen als maatschappelijk werker bij Elver waarbij ik 
mij ontzettend vermaak om mensen met een beperking te 
helpen. 

Hoe ben je bij Sportclub terecht gekomen? 
Vroeger speelden al mijn vrienden bij Sportclub Westervoort 
en was blauw mijn lievelingskleur. Daarom was het voor mij 
makkelijk om de keuze te maken voor de blauwwitten i.p.v. 
de rode rakkers aan de overkant. 

Wat is je eerste indruk van de club? 
Mijn eerste indruk… Dat gaat wel 17 jaar terug ongeveer. 
Ik weet nog dat ik als klein kind de velden van Sportclub 
Westervoort zag en ik gelijk dacht om profvoetballer te 
worden. Dit was immers mijn droom. 

Heb je eerder bij een sportvereniging gezeten?
Ik heb bij verschillende sportverenigingen gezeten. Toen ik 
de mogelijkheid zag om hoger te gaan spelen heb ik dat 
geprobeerd bij SML. Voorheen ben ik nog een aantal keren 
gescout geweest, maar daar is helaas niks moois 
uitgebloeid. Daarnaast voel ik mij toch het meest op mijn 
gemak bij Sportclub Westervoort. 
Waar moet het team aan voldoen, wil jij het naar je zin 
hebben?
Voor nu is het voornamelijk plezier. Daarnaast houd ik van 
het spelletje en wil ik dit delen met de mensen die er net zo 
overdenken. 

30 DE BALLENVANGER

lub?
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Voorheen ging het mij natuurlijk ook om plezier, maar 
streefde ik naar de winst en een optimale prestatie met het 
hele team. 

Wat zie je als een uitdaging het komende jaar of de 
komende jaren?
Om weer langzaam naar het oude niveau te klimmen, waar 
ik voorheen heb gepresteerd. Door mijn kniebandblessure, 
heb ik niet meer het niveau kunnen behalen dat ik graag 
zou willen. 
Voor nu wil ik een vaste waarde zijn voor zaterdag 2 en 
samen met de mensen met wie ik speel een mooie tijd 
beleven. 
Voordat ik mijn voetbalcarrière heb afgesloten, zou ik graag 
nog eens voor veel publiek willen voetballen in het eerste 
van Sc Westervoort. 

Wanneer ben je bij Sportclub te vinden?
Voor nu ben ik helaas maar één keer in de week te vinden 
bij Sportclub. Maar wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt, 
wil ik zeker meerdere dagen op de club zijn. Ik kan niet 
wachten om weer wedstrijden te spelen!!! 

Wat vind je van de cultuur binnen sportclub?
Sportclub is voor mij altijd een fijne en warme club geweest 
waar ik mij vertrouwd en welkom voelde. Door de mensen 
om mij heen voel ik mij snel op mijn gemak, ongeacht in 
welk team ik voetbal. 

Zijn er andere rollen binnen de club die je leuk lijken 
om te doen?
Wanneer de kans zich voordoet en ik mij op dat moment op 
mijn gemak voel, zou ik graag nog eens een team willen 
trainen. Dit om mijn eigen visie van het spel over te dragen 
aan een team dat daar voor open staat. Ik denk dat ik met 
mijn ervaring en plezier een mooie kans kan bieden voor 
jonge spelers binnen de club. 

DOOR: SANDER
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WORD SPONSOR
VAN DEZE 

MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl
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UIT DE HISTORIE
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RONDOM 100 JAAR VOETBAL IN WESTERVOORT
DE GESCHIEDENIS VAN DE VOETBALSPORT

Het voetbalspel is al bijna 5000 jaar oud. Op 
oude prenten en geschriften kan men zien en 
nalezen, dat er 3000 jaar voor Christus een spel 
bestaat met de naam Tsu Chu. Het is gespeeld 
door soldaten, die voor het keizerlijk paleis de 
bal met de voeten in een net schopten, dat 
tussen ongeveer 2 meter hoge bamboepalen was 
gespannen.

Circa 1000 jaar later blijkt, dat ook de Egyptenaren, 
Romeinen en de Grieken het voetbalspel hebben ontdekt. In 
musea kan men thans nog ballen uit die tijd bewonderen. 
De Romeinen noemen hun spel harpastum. 
Hoewel de historici er niet zeker van zijn, bestaat het 
vermoeden, dat de Romeinse Legionairs in Europa 

harpastum speelden. De autochtone bevolking zou 
vervolgens haar eigen balspelen met de harpastum 
vermengd hebben, zodat daaruit het voetbal in Europa 
verder gestalte heeft gekregen. De eeuwen daarop blijft het 
voetbal in het duister verborgen, maar in 1315 duikt het 
voetbal weer op.

Koning Eduard de derde verbiedt het voetbalspel, omdat hij 
denkt, dat de burgers te weinig belangstelling hebben voor 
het boogschieten, dat men in geval van oorlog goed moest 
beheersen. Desondanks blijkt een halve eeuw later, dat er 
Engelse dorpen teams vormen van meer dan 100 man. 
Winnaar is het dorp, dat de bal door de poort van het 
andere dorp krijgt. Later beperkt men het aantal spelers tot 
zo’n 40 man, terwijl men als doel 2 struiken kiest. 

ODO in de jaren twintig.
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Ook uit de omschrijving die de Italiaan Scaino in 1555 
geeft, blijkt, dat het spel meer op een veldslag lijkt. Hij 
noemt het spel “Caleis” en het wordt vooral door de elite, 
waaronder zelfs pausen gespeeld. Het duurt vervolgens tot 
de helft van de 19e eeuw voordat het spel, dat een 
mengeling van rugby en voetbal was, zich naar de huidige 
vormen splitst.
In 1863 wordt door verenigingen in London en Cambridge 
de Football Association opgericht. Men stelt tegelijkertijd 
uitvoerige regels op en men mag de vooruitziende blik van 
de bestuurders van toen bewonderen, want in grote lijnen 
zijn die regels thans nog van toepassing. Jonge Engelsen 
zijn als betaalde voetbalambassadeurs over de wereld 
getrokken.
In Nederland wordt in 1875 in Deventer Utile Dulci, 
kortweg UD genoemd, opgericht. 
Op 14-jarige leeftijd richt in 1879 Pim Mulier vervolgens de 
Haarlemse Footballclub (HFC) op. Deze jonge propagandist 
van het Nederlandse voetbal neemt in 1889 ook het 
initiatief voor de oprichting van de Nederlandsche Voetbal- 
en Atletiek Bond (N.V.A.B.).
Deze naam werd in 1921 verkort tot Nederlandse Voetbal 
Bond (N.V.B.).
in het begin van onze eeuw wordt het voetbal gespeeld 
door de elite. Onder druk van confessionele en 
pedagogische zijde komt er zowel een zaterdag- als 
zondagcompetitie. De strijd tussen de gezindten laait verder 
op als er in 1916 een Federatie ontstaat, waarbij 
verenigingen met het predicaat R.K. dienen te zijn 
aangesloten. Verder wordt tijdens de mobilisatiejaren de 
sport steeds meer een volkssport. Pas op 1 augustus 1940 
fuseren de Algemene, Katholieke en de Protestants-
Christelijke bonden en gaat de N.V.B. verder als K.N.V.B. 
Na veel problemen en aanvankelijk een aparte 
beroepsvoetbalbond wordt het betaalde voetbal ingevoerd. 
De ouderen zullen zich nog goed kunnen herinneren, dat 
Vitesse leegliep, omdat men als prof bij De Graafschap kon 
gaan spelen.

De jaren twintig
In onze IJsselplaats verloopt het dorpsleven in de geest van 
de jaren na de mobilisatie. 
In 1920 wordt onder het bewind van burgermeester Vos de 

Wael en wethouders W.A. van Dijk (van de Smitshof) en Th. 
G. H. Jansen (postkantoorhouder) het kernnet voor de 
levering van stroom aangelegd. Veel jonge Westervoorters 
gaan leren en werken in de “grote stad”. Met een diploma 
van de Ambachtsschool op de Boulevard Heuvelink wordt 
een Westervoortse jongen aangenomen bij 
Aannemersbedrijf Bolder. Op zekere dag klautert hij op een 
zolder van het bedrijf en vindt tot zijn verbazing goalpalen, 
twee netten, enkele ballen en een oude clubvlag. Hij krijgt 
toestemming van zijn baas om de gehele “troep” mee te 
nemen om met zijn vrienden te kunnen voetballen en zorgt 
daarmee voor de introductie van het voetballen in 
Westervoort. 
Bij de boeren informeert men naar een veld, maar ook in 
die tijd gaat het spreekwoord op: wat de boer niet kent… 
eet hij niet.
toch vindt men gehoor bij Hendricus Wieleman, die juist in 
die tijd een bedrijf had overgenomen van Hendrikus Iding. 
Vermoedelijk naar de stijl van het interieur had deze Iding 
het bedrijf “Het Poolsch Café” genoemd en het is in 
gebruik als een tapperij, bakkerij en boerderij. Achter het 
gebouw ligt een weiland, waarbij binnen de kalklijnen de 
later befaamde “BOOM” staat. “Als de bal in de boom 
belandde, dan hadden we op het veld even rust”, aldus een 
oud-speler. De op zolder gevonden vlag droeg de letters 
O.D.O., waarvoor de clubnaam Oefening Doet Overwinnen  
wordt uitgedokterd. In de bakkerij is er op oude meelkisten 
ruimte om zich te verkleden. 

Wat namen van mensen, die met provisorische middelen 
het voetbalspel met plezier beleefd hebben, zijn:
Willem Driessen, Bernard van Laak, Harry Thuis 
(sigarenkiosk), Willem Snelders, Willem Weiss, Dorus Weiss, 
Bernards Kolks en de animator J. Weiss (later directeur Gem. 
Werken). Ook toen was er al een vast kern supporters zoals 
Frits Lubbers, Peet Lubbers (Dakdekker), Hent van Essen 
(president) en Frits van Essen. Hoelang het gezelligheids-
clubje O.D.O. heeft bestaan is mij niet duidelijk geworden. 
Ook komen de namen “Rapiditas” en “Opmars” om de 
hoek kijken. 
O.a. is er gespeeld op een veldje nabij het huidige 
beschilderde viaduct en wellicht is vanuit deze clubjes de 
“Black Boys” ontstaan, waarvan de naam later wordt 
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JOHN HENGELMAN 
OVERLEDEN

Op vrijdag 18 juni is na een kort ziekbed John 
Hengelman op 59-jarige leeftijd overleden.

John was de vader van Jordie van zaterdag 2 en 
Kimberley, oud-damesspeelster en de zoon van Boy 

Hengelman, die ook nog regelmatig als schoonmaker 
bij Sportclub actief is.

John was jaren lang een enthousiaste vader en actief 
als vrijwilliger. Hij is onder meer tussen 2005 en 

2012 jeugdleider geweest van diverse teams tussen 
de C1 en de A1 en vanaf 2009 een aantal jaren deel 

uitmakend van de Jeugdcommissie.

We danken hem voor alles wat hij voor Sportclub 
gedaan heeft en wensen zijn familie heel veel sterkte 

toe in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden Sportclub Westervoort,
John Kemper

Voorzitter

omgedoopt in “Westervoortse Boys”. Dit is een algemene 
vereniging, waarvan een ieder ongeacht zijn 
geloofsovertuiging lid kan worden. Men sluit zich aan bij de 
Algemene Nederlandsche Voetbalbond. In het seizoen  
1932 / 1933 is Frits van Essen (bijnaam Sjors) voorzitter,  
W. van Dijk (bijnaam Pichel) penningmeester en  
Th. Lucassen, secretaris.
Frits Verfuurden vertelt uit die tijd: 
“Er was nog eens een Westervoortse club, die zich 
“HEERLIJKHEID SCHANS” noemde. Ze speelden op een 
weiland van “Lentseburg” met spelers als J. en T. Koenen en 
T. Kampschreur. Men heeft echter nooit in 
competitieverband gespeeld. Dit laatste speelt vooral bij 
schorsingen een rol. Ze scholden me uit voor boeren toen 
heb ik gelijk maar maatregelen genomen. Het gevolg was 
een flinke schorsing, aldus de oud-speler. Tegenwoordig is 
er een mooie douche, in onze tijd werd er een emmer water 
uit de IJssel gehaald om ons allemaal af te spoelen”. 
De Westervoortse Boys krijgen toestemming van Hendrik 
Wieleman om aan de VEERDAM te gaan spelen, waardoor 
men de inmiddels “historische boom” kwijtraakt. Zeker zal 
Wieleman gedacht hebben: hoe groter de club, hoe meer 
leven in de brouwerij en gaat er zelfs mee akkoord, dat er 
een keet wordt neergezet om zich te kunnen verkleden. 
Toch had ook dit veld weer euvels. 
Oud-secretaris H. Grefen: “Het veld liep schuin naar 
beneden en in het midden zat een grote knik, terwijl er bij 
hoog water niet gespeeld kon worden. Ik kan me uit die 
tijd, omdat ik vaak met mijn vader meeging naar de Boys 
nog de volgende namen van spelers herinneren: Frits 
Verfuurden, Frans en Grad Basten, Piet en Willy Verfuurden, 
Jan Lukassen, Jan Krutwagen, H. Thuis, Herman Degen, 
Cornelis Weiss, Antoon Spanjaard, Rudi Pöller en Willy 
Alland. Rudi en Willy waren Duitsers en in dienst bij schilder 
Hartgerink”. 
Tijdens een bezoek met O.B.K. aan Duitsland heeft Frits 
Verfuurden later Willy Alland nog eens gesproken. “Een 
toevalstreffer”, aldus Frits. “En reken maar, dat we toen veel 
oude verhalen hebben opgehaald”.

DOOR: JAN
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JO11-1
Amany, Niek, Milan, Lemar, Koen, Luca, Metin, 
Ruben, Jop, Mees en Scott
Lopen al maanden lang onze eigen velden kapot

Niet dat ze lomp of onbenullig zijn
Nee, we blijven alleen nog maar op eigen terrein 

In september vorig jaar hebben we voor het laatst 
gestreden
In de laatste wedstrijd tegen het altijd lastige Rheden

Daarna begon het Coronavirus weer te k….
En moesten we in een nieuwe Lock down van Mark Rutte

Gelukkig laat Sportclub Westervoort het plezier niet 
vergallen
Waardoor we toch nog drie keer in de week onderling 
mogen ballen

De rek raakt er nu wel uit, maar dat nemen we voor lief
En blijven ondanks alle beperkingen toch nog positief

Complimenten aan alle jongens en onze ene meid
Voor jullie drive in deze lastige tijd

Voor ons is het altijd een plezier om met jullie te mogen 
werken
En hebben we ons zo goed als het kan, niet laten beperken

Wanneer deze nieuwe Ballenvanger op de deurmat valt
Zijn we waarschijnlijk voor dit seizoen uitgebald

JO11-1 bedankt voor jullie inzet tijdens dit rare 
seizoen
We zijn trots op jullie, groeten, Tristan, Frank en 
Koen.

DOOR: FRANK ARENDS EN KOEN DE WIJS

Tristan en Scott staan niet op de foto.
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL

Zo fiets je lachend met je vriendjes op weg naar 
je training en BAM, zo bots je frontaal tegen een 
andere fietser op. En dan ook nog eens een 
volwassen meneer van 85 kilo die op een hele 
snelle fiets (speed-pedelec) rijdt. Dat is enorm 
schrikken! Het gebeurde Noah Kampschreur van 
de JO13-1. De dure fiets van de meneer was 
helemaal total loss maar veel erger nog: Noah 
moest naar het ziekenhuis omdat hij veel pijn 
had aan zijn arm.

NOAH KAMPSCHREUR

We wisten al lang dat Noah een stoere kerel was en dat liet 
hij nu weer zien. Eerst knal je keihard tegen het asfalt, even 
later staan er 3 volwassen mensen keihard aan je gebroken 
arm te trekken om deze te zetten! Helaas lukte dat 
rechtzetten niet en moest Noah de volgende dag naar de 
operatiekamer om de groeischijf weer op zijn plek te zetten 
en werd er een pin in zijn arm gezet. Noah liet het allemaal 
gebeuren en genoot al snel weer met een grote glimlach 
van niet 1 ijsje, maar zelfs van 3 ijsjes in de ontwaakkamer! 
Papa Danny was misschien wel harder geschrokken dan 
Noah zelf. Toen Tanja belde om te vertellen dat Noah een 

ongelukje had gehad kon ze niet eens vertellen wat er 
gebeurd was. Danny was in alle staten maar natuurlijk 
vooral erg bezorgd om zijn zoon. 

De meneer uit Zevenaar waar Noah tegen op fietste was 
ook erg geschrokken en bezorgd. Hij heeft nog een aantal 
maal gebeld naar mama Tanja om te vragen hoe het met 
Noah ging. Gelukkig is hij er zelf, op wat blauwe plekken 
na, goed vanaf gekomen.

Noah ziet niet echt op tegen de ingreep om het pinnetje uit 
zijn arm te halen. Na alles wat hij heeft meegemaakt is dat 
maar een kleinigheidje. Zijn grootste zorg is of hij het PSV 
talententoernooi wel gaat halen. Noah is tijdens de 
voorronde bij sportclub door de scouts van PSV 
geselecteerd en wil natuurlijk niets liever dan naar de finale. 
Het goede nieuws is dat de ingreep een paar dagen voor 
het toernooi is en dat onze Noah dus kan gaan schitteren 
in Utrecht.

Ook Noah kreeg een traktatie van Sportclub als kleine 
pleister op de wond. Sociaal als Noah is ging hij meteen na 
de overhandiging het veld in om de traktatie te delen met 
zijn teamgenoten. 

Noah, super fijn dat je weer bijna hersteld bent! We 
zien je graag snel weer terug op het voetbalveld. 

DOOR: MICHEL
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PUZZEL
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BERGWIJN

DENEMARKEN

DE ROON

DUITSLAND

DUMFRIES

ENGELAND

EUROPA

FINLAND

FRANK DE BOER

FRANKRIJK

GRENSRECHTER

GROEPSFASE

HONGARIJE

ITALIË 

KAMPIOEN

KLAASSEN

KROATIË

KWARTFINALE

LANDEN

MAALDEN

MACEDONIË

NEDERLAND

OOSTENRIJK

POLEN

PORTUGAL

PROMES

RUSLAND

SCHEIDSRECHTER

SCHOTLAND 

SLOWAKIJE

SPANJE

SPEELSCHEMA

STEKELENBURG

SUPPORTERS

UEFA

WALES

WEGHORST

WIJNALDUM

ZWEDEN

ZWITSERLAND

Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 september 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. 3:
Geen voetbal, dan maar aan de wandel!

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Daan Bosveld

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Oplossing:
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COLUMN FRANK ARENDS

DICK

Op 19 juni 2004, zaten we bij Zalencentrum Wieleman vol spanning te kijken 
naar de wedstrijd Nederland – Tsjechie op het EK. Lekker dicht bij elkaar op 
anderhalve centimeter, verkouden en zonder mondkapje, het lijkt een 

eeuwigheid geleden.

Arjen Robben is in bloedvorm. Hij bereidt zowel de 1-0 van Wilfred Bouma als de 2-0 van Ruud 
van Nistelrooy voor. De vleugelaanvaller is niet te stuiten. De verbazing in het stadion is groot als 
in de 58e minuut langs de zijlijn het bord omhoog gaat met nummer 19. Het rugnummer van 
Robben, de uitblinker. Paul (he’s here he’s there he’s fucking everywhere) Bosvelt, komt het veld in. 
De defensieve tactiek leidt tot niks, Oranje verspeelt de voorsprong en verliest met 2-3.

Dick Advocaat krijgt het hele land over zich heen. De altijd Ironische Jan Mulder vindt dat Dick 
moet worden gestenigd. Assistent-bondscoach Willem van Hanegem gaf aan dat als hij Robben 
nog een keer wisselt, hij hem neer zou slaan. Het wordt een nationale rel waar zelfs minister 
president Jan-Peter Balkenende zich mee bemoeit. Een dag na de wissel erkent Advocaat dat de 
ingreep niet goed heeft uitgepakt. Toch staat hij nog wel achter zijn keuze. “We hebben verloren 
door persoonlijke fouten, maar goed als jullie een schuldige zoeken voor de nederlaag, neem ik 
mijn verantwoordelijkheid” zo sprak de kleine generaal. 

Overal, waar hij ook ging trainen, hij werd altijd herinnerd aan dat moment. Ik heb mezelf er ook 
vaak op betrapt, dat ik “de wissel” niet los kon zien van hem als persoon. 
Totdat ik afgelopen zondag, 23 mei, Studio Sport zat te kijken. Voor de ogen van 6.500 
toeschouwers nam Dick Advocaat op een zeer emotionele wijze afscheid van zijn imposante 
carrière. 

Na 1105 wedstrijden, 29 clubs en 15 hoofdprijzen rende Dick huilend de Kuip uit. In zijn laatste 
interview als trainer legde hij uit dat hij naarmate hij ouder werd, zijn emoties steeds moeilijker 
onder controle kon houden. Ik weet zeker dat als hij zich op 19 juni 2004 na die bewuste 
wedstrijd, net zo kwetsbaar had opgesteld, we hem die wissel direct al hadden vergeven. 

Dick bedankt.

Door Frank Arends
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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
Liemers Fietsen
Metron Bouwadvies
Mierèl Schilderwerken B.V.
O´ MAGGIO
Parallel Accountants & Adviseurs
Pelgrim B.V.
PeMa
Perfetto Asbestos Removal B.V.
PontMeyer Arnhem

Restaurant Nieuwe Tijd
Sanicompany 
S.E.S.N.
Sjoerd Design
SLR Bouw en Onderhoud
Sportclub Westervoort
Van Altena Wijchen
Van Essen Banden
W. van den Hatert V.O.F.
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
ZoMa Opleidingen

BASN LEDEN
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