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COLUMN JOHN KEMPER

I

k kijk voordat ik de nieuwe column ga schrijven
nog altijd even naar mijn vorige verhaaltje. En
om het mezelf eens makkelijk te maken, heb ik
besloten het laatste deel, zij het wat aangepast, te
kopiëren.
Waarom: nou, over een uurtje begint NoorwegenNederland en dat wil ik toch wel graag zien. Want gaat
Nederland na het debacle op het EK zijn rug weer rechten
onder leiding van de oude nieuwe trainer Louis van Gaal?
Daarnaast begint over een paar dagen mijn vakantie, dus ik
moet nu echt wat inleveren om te voorkomen dat ik een
boze redacteur op mijn dak krijg. Hoewel: er moet veel
meer gebeuren om Jan echt boos te krijgen hoor. Dus hier
het kopietje:
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 fijn nieuw seizoen toegewenst en tot gauw.
Niet vergeten om je vaccinatie te halen trouwens!!!
Wat betreft die vaccinaties werd van de week op het
journaal de vraag gesteld hoe amateur(voetbal)clubs om
moeten gaan met mensen die om wat voor reden dan ook

de coronaprikken niet willen halen. Moet je ze apart laten
omkleden, in aparte auto’s naar uitwedstrijden vervoeren
en apart op de reservebank zetten? Het is een lastige
discussie. Er wordt gezegd dat iedereen vrij is om wel of
niet een prik te halen. Maar als je daardoor de kans op
corona krijgen eigenlijk maximaal vergroot, daardoor weer
mensen extra aan het werk zet (met name
verpleegkundigen op de IC’s) en daardoor de vrijheid van
nog meer anderen beknot, mag je dan niet wat meer
dwang inzetten? Of moeten we voor elke wedstrijd en
training iedereen de komende jaren vragen naar de Corona
Check-app of een negatief testbewijs? En wie betaalt die
testen? Want over de stelligheid dat die testen (deels) door
de overheid vergoed moeten blijven worden kun je volgens
mij ook nog eens stevig discussiëren.
Kortom: moeilijke materie. En dan heb ik het nog niet eens
over de praktische uitvoerbaarheid bij een club als
Sportclub. Laten we daarom hopen dat de voorspelde
najaars coronagolf uitblijft en dat we de competitie
eindelijk weer eens uit kunnen spelen. Hou je aan de regels,
denk aan anderen en niet alleen aan jezelf! Volgens mij
komt er dan een mooi jaar aan!!
JOHN KEMPER, VOORZITTER
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VAN DE REDACTIE

E

indelijk zijn de normale competities weer gestart en
kan de bal hopelijk weer een heel seizoen blijven
rollen.
De redactie kan hiermee ook weer een ruimer aanbod aan
artikelen leveren.
De foto op de voorzijde is een actiemoment uit de wedstrijd
van SV Basteom tegen sportclub Westervoort.
De middenposter is dit keer van het 2e elftal.
De redactie wenst alle teams van sportclub een sportief
voetbalseizoen toe. We hopen dan ook weer vele
kampioenen te mogen begroeten.

COVERFOTO: JAN KOERS

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 2:
woensdag 22 december.

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

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

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

Jan Koers

Cynthia Degen

Laura Matser

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

Trainingsleden

€ 23,80

€ 47,10

€ 93,20

Werkende leden

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Begunstigers/Donateurs

€ 14,90

€ 29,40

€ 58,20

Anne Matser

Michel van Enckevort

Aafke Kemper
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Anousjka Boesveld

€ 5,00

Sander Swagers

Walter Bouwman
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DE BLIKVANGER

RONNY ARENDS EN
NIELS LIPPINKHOF
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub.
In deze editie van de Blikvanger laten wij jullie
kennis maken met niemand minder dan Ronny
Arends en Niels Lippinkhof. Zij vertellen over
welke mooie uitdaging zij aankomend seizoen
aangaan bij Sportclub Westervoort.

Namen:
Ronny Arends en Niels Lippinkhof.

Leeftijd:
Ronny: 44 jaar.
Niels: 48 jaar.

Woonplaats:
Beiden heren zijn woonachtig in Westervoort.

Partnerv
Ronny: Ik ben getrouwd met Hanneke.
Niels: Ik ben getrouwd met Angelique.

Kinderen:
Ronny: Ik heb 2 dochters: Sanne en Nienke.
Niels: Ook ik heb 2 dochters: Milou en Gwenn.

Werk:
Ronny: Ik ben meester van groep 8 op een basisschool in
Arnhem. Basisschool de Confetti, daar werk ik nu 6 jaar. Ik
heb altijd groep 8 gehad, eerder in Doorwerth. Dat vind ik
de leukste doelgroep.
Niels: Momenteel ben ik leidinggevende bij een
deurenfabriek, Alpha deuren.

Wat zijn je hobby’s:
Ronny: Muziek is mijn grootste hobby, ik speel in 4
orkesten. Ook tennis ik af en toe, sinds voetbal niet meer
gaat. Ik speel trombone. Nu het weer kan ga ik ook graag
naar Vitesse.
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RONNY ARENDS EN NIELS LIPPINKHOF

Niels: Voetbal is echt mijn passie. Ik voetbal bij AVW'66 op
vrijdagavond met de 35+. Ook doe ik daar vrijwilligerswerk;
onder andere in de barcommissie en als coördinator van het
oud papier ophalen. Verder ben ik een iets te fanatieke
Vitesse supporter. Eerder ging ik ook naar alle
uitwedstrijden, dat doe ik tegenwoordig niet meer.

Omschrijf jullie als duo in 5 woorden:
We kennen elkaar eigenlijk nauwelijks nog. Dit is het eerste
wat we samen doen. De overeenkomsten die we hebben
zijn: het uitvoeren van vrijwilligerswerk, beiden zijn we voor
Vitesse, houden we van bier en hebben 2 dochters waarvan
de jongste voetbalt.

Voetballen jullie zelf ook?
Ronny: Ik ben in 2016 gestopt door mijn hernia. Vanaf mijn
5e heb ik hier gevoetbald, 34 jaar lang. Helaas ging het
daarna niet meer.
Niels: Ik voetbal nu nog bij de 35+. Heel lang geleden ben
ik begonnen bij Eldenia. In 1987 ben ik hier in Westervoort
komen wonen en toen zei mijn vader: ga maar bij AVW
voetballen want daar spelen ze veel verzorgder voetbal (De
rest van het gezelschap is het hier uiteraard niet mee eens).
Bij AVW heb ik een lange tijd in het 1e gespeeld, maar ik
hield wel van een feestje dus ik had wellicht langer in het
1e kunnen spelen. Nu speel ik met jongens die ik vroeger in
de jeugd nog heb getraind, dus dat is wel leuk.

Welk vrijwilligerswerk doen jullie nu en wat gaan
jullie doen?
Ronny: Ik heb vroeger de F-jes getraind, toen ben ik
voorzitter geweest bij OBK dus werd het te druk. Nu ben ik
nog voorzitter van de jubileumcommissie van OBK. Daar
gaat wel veel tijd in zitten. En aankomend seizoen dus
trainer van de MO15-1.
Niels: Zo'n 30 jaar ben ik al betrokken bij het oud papier
ophalen bij AVW. Verder doe ik daar dus nog meer
vrijwilligerswerk zoals bardiensten draaien. Ook heb ik de
kleedkamers en de tribune gebouwd. Een echte clubman!
Ik heb natuurlijk wel commentaar gekregen dat ik nu ook
bij Sc Westervoort actief ga zijn, maar dat is alleen maar
leuk geouwehoer.
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Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere
dagelijkse bezigheden?
Ronny: Ik ben 3 dagen bezig met muziek, er was nog een
avond over en die gaan we nu dus vullen met het trainen
van de meiden.
Niels: Ik heb bij AVW ook meerdere teams getraind, dat is
altijd goed gegaan. Als het een keer nodig is kan je altijd
schuiven met andere bezigheden. Je gaat een verplichting
aan en die moet je dan ook nakomen.

Welke dagen worden jullie als vrijwilliger actief?
Dat worden de maandag, de donderdag en de zaterdag.
Doordeweeks natuurlijk voor de training en zaterdag
hebben we de wedstrijden.

Waardoor zijn jullie een vrijwilligers duo geworden?
Doordat onze dochters samen in een team spelen
aankomend seizoen: de MO15-1.
Ronny: Nienke zei dat ze nog trainers zochten voor haar
team en heeft mij dus eigenlijk gevraagd. Toen heeft Michel
mij opgebeld om te kijken of ik het wilde doen. Zolang ik
het niet alleen hoefde te doen was het goed, ik kan er
namelijk niet altijd bij zijn in verband met bijvoorbeeld
ouderavonden.
Niels: Ik ben gevraagd door Anousjka en wilde graag mijn
steentje bijdragen. Uiteraard heb ik als eerst toestemming
gevraagd aan mijn dochter, of zij het leuk vond en dat was
het geval. Zo ben ik er eigenlijk ingerold, ook vanuit vorig
seizoen.

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort?
Ronny: Officieel ben ik nog lid van het 6e, dus die volg ik
nog steeds. Hier heb ik 10 jaar lang deel van uitgemaakt.
Volgens mij zijn we aankomend seizoen het 6e, afgelopen
jaar het 4e en zo verandert het nog wel eens. Het 1e volg ik
ook wel, ik kijk altijd wel even wat ze gedaan hebben op
zondag.
Niels: Eigenlijk niet echt. Ik ben niet echt een actieve
voetbalkijker bij de amateursport.

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Betrokkenheid tonen, samen maak je de club en maak je
het mogelijk om je hobby te kunnen uitvoeren.

Zijn jullie al eens eerder een duo geweest?
Nee, nog niet, dus we zijn heel benieuwd!

Kijken jullie er naar uit om van start te gaan?
Zeker, het is een groep waar we echt wat mee kunnen.
Straks weer lekker trainen en competitie spelen na een
lange tijd!

Willen jullie tot slot nog wat kwijt?
We hebben er veel zin in! Mochten jullie zin hebben om te
komen kijken naar wat wij de meiden bij proberen te
brengen op de trainingen, dan zijn jullie op zaterdagmiddag
van harte welkom!
DOOR: AAFKE EN LAURA

Hoe lang ben je al actief bij Sc Westervoort?
Ronny: Als spelend lid al vanaf mijn 5e. Al met al zo'n 39
jaar rondom de club actief.
Niels: Afgelopen seizoen heb ik de meiden van MO13-1
getraind, toen ze geen trainer meer hadden. Sindsdien ben
ik dus actief voor de club.
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VOETBALTOTO

EURO2020 VOETBALTOTO
Het lijkt alweer een tijdje geleden, het
EK-voetbal 2020, openingswedstrijd op 11 juni,
finale een maand later.
Uiteraard waren wij als Sportclub erbij, voor de 4e maal
organiseerde Sportclub een toto. Iedereen kon meespelen,
ook niet leden. De deelname aan onze EURO2020
voetbaltoto was overweldigend, 550 enthousiaste
deelnemers. Dit leverde een recordbedrag op van
€ 1.650,00. Dit bedrag wordt gebruikt voor een nog te
bepalen doel ten gunste van de leden.
Voor de Oranje leeuwen was er helaas geen hoofdrol
weggelegd maar in de toto was het super spannend tot aan
het einde. En niet alleen in de top 10 omdat je in het
klassement op veel plekken in de prijzen kon vallen.
Weten jullie nog wie er Europees Kampioen is geworden?
Na een zinderende EK-finale tussen Engeland en Italië
vierden de Italianen feest na een onwaarschijnlijke
strafschoppenreeks. Ook in de subpooltjes gingen velen de
strijd aan onderling tegen de voetbalvrienden, familie en
uiteraard tegen de andere teams. En dat allemaal voor de
eeuwige roem!

De grote winnaar werd Camiel de Vries. Een volleyballer
die beter kan voorspellen dan onze voetballende
deelnemers. Daarnaast nog 17 deelnemers die in de prijzen
vielen. Na de finale verrichte voorzitter John Kemper samen
met de organisatie de loting onder de deelnemers die
buiten de posities zijn geëindigd die voor een prijs in
aanmerking kwamen. 40 deelnemers wonnen een prijs na
de verloting. Allemaal mogelijk gemaakt door onze
sponsoren, geweldig!
Niet iedereen heeft de prijs nog afgehaald, uiteraard kan
dat nog steeds, neem dan contact op met John Kemper,
stuur voor het maken van een afspraak een mailtje naar
website@scwestervoort.nl
Volgend jaar de WK2022, in Qatar wordt het 22e WK
voetbal ooit en het eerste kampioenschap in het MiddenOosten. Het voetbaltoernooi vindt plaats in de winter
(maanden november en december), waarbij de
openingswedstrijd op 21 november en de finale op
18 december 2022 worden gespeeld.
Sportclub is er uiteraard weer bij en hopelijk jullie
ook!
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AAN DE ZIJLIJN BERRY PASCH

“NIET LULLEN MAAR POETSEN”
Je hebt clubhelden en je hebt club-iconen. Zonder twijfel
behoort Berry Pasch tot die laatste categorie. Voor velen is
Berry waarschijnlijk een onbekende. De beste man houdt
ook absoluut niet van aandacht, laat staan van de
schijnwerpers en/of complimenten. Dan nog is het raar dat
zo weinig mensen Berry kennen. Hij is namelijk van alle
leden en vrijwilligers degene die “by far” het meest
aanwezig is op Sportpark Naederhuyse.
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Niet schrikken als je zaterdagnacht om 4 uur (!!!) iemand
met een zaklamp aan, het sportpark op ziet lopen. Het is
onze Berry die gaat beginnen aan zijn grote
schoonmaakronde. Ditzelfde doet hij op maandag en
vrijdag, al begint hij dan ‘pas’ om 6 uur. Dinsdag, woensdag
en donderdag slaapt Berry uit en begint hij pas om 8 uur.
Met de fiets komt Berry elke dag (of nacht) vanuit Arnhem
Presikhaaf over de Westervoortse brug. Alles om ervoor te
zorgen dat het netjes is en netjes blijft bij onze club. Hij
werkt nu 5 jaar bij sportclub en het bevalt hem super goed.
De vrijheid, zelfstandigheid en de rust die hij heeft in zijn
huidige job had hij niet bij zijn vorige baan bij Gazelle in
Dieren. Mede gezien de werktijden heeft Berry echt zijn
"droombaan" nu.
Hij maakt niet alleen schoon, hij zorgt ervoor dat de
vlaggen elk weekend hangen, de hoekvlaggen klaar staan,
de kettingen om de doeltjes gaan en zo nog vele taken
meer. Corona en de voetbalstop zorgden ervoor dat hij
tijdelijk bij Intratuin aan het werk moest. Het absolute
hoogtepunt daar was de laatste dag toen zijn
leidinggevende zei: "Berry, je mag weer terug naar
Sportclub Westervoort."
Berry houdt van voetbal maar komt toch zelden kijken naar
de wedstrijden. "Ik moet de volgende dag weer heel vroeg
op hè?" zo geeft hij als reden aan. Ondertussen blijft hij
gewoon liever in de luwte maar volgt op afstand wel alles
wat er gebeurt. Zo weet hij zelfs te benoemen dat vrouwen
1 recentelijk was wezen bowlen (via facebook) en weet hij
ook precies hoe de wedstrijd van mannen 1 tegen "de
overburen" is verlopen. Berry is in Arnhem "niet beroemd
maar wel berucht" zo geeft hij aan. De reden hiervan laat
hij in het midden maar wellicht dat deze zachtaardige man
totaal onverwachts wel een duister verleden heeft als
"hooligan!?" Als Arnhemmer is Berry supporter van Vitesse
maar hij heeft ook een zwak voor Feyenoord. De
Rotterdamse havenmentaliteit past ook bij het karakter van
Berry "geen franje, hard-werken".
Hij heeft zo hard gewerkt dat zijn verlofkaart op tilt slaat.
Feitelijk kan Berry (59) al jaren eerder met pensioen maar
als hij dit al doet dan is het om aan te sluiten bij de VUT
ploeg van onze club. Dit doet hij nu ook al regelmatig op de

woensdagochtend. "Mooi clubje mensen bij de VUT ploeg,
betrokken en sociaal". Kortom, Berry voelt zich helemaal
thuis bij sportclub.
Nog een aantal weetjes over Berry. De beste man is dus 59
jaar oud, heeft een dochter van 19, is voormalig bowlingkampioen en heeft vroeger gevoetbald zowel als
veldvoetballer en als zaalvoetballer. Berry is trouwens ook
de grootste donateur aan de "gevonden voorwerpen" krat
van sportclub. Tijdens zijn schoonmaakrondes vindt hij
regelmatig sokken, boxers, BH's, strings, jassen, paraplu's,
handschoenen, kunstgebitten & protheses. Mocht er
iemand wat kwijt zijn, dan kan hij de krat checken in het
ballenhok. Dit geldt trouwens niet voor de kunstgebitten en
protheses, dit was "fake nieuws" van de redactie.
Op de vraag "wat kan beter of anders bij sportclub?" komt
er wel een klein beetje frustratie bij Berry naar boven.
"De vloer van de tent ligt vaak bezaaid met peuken" en de
kleedkamers zijn vaak (zeker na een zondag) een zooitje. Ik
denk dat we het Berry een stukje makkelijker kunnen
maken wanneer we onze eigen troep opruimen, de
schoenen buiten uitkloppen (niet tegen de muur) en ff een
trekker of bezem door het kleedlokaal halen na gebruik.
Klinkt niet meer dan logisch!

Of hij nog sportclub gerelateerde wensen heeft?
"Ja, ik zou graag een stofzuiger willen hebben waarmee je
kunstgraskorrels kunt opzuigen". Die korrels zijn heel lastig
op te ruimen met de beschikbare hulpmiddelen. Misschien
een verzoekje waar de club van 100 iets mee kan!?
Berry, we weten dat je niet van aandacht en/of de
loftrompet houdt maar bij deze toch een mega portie
waardering en een hele dikke dankjewel. We hopen dat je
nog heel vaak en heel lang bij onze club aanwezig zult zijn.
Is het op termijn misschien niet meer om schoon te maken,
dan als gewaardeerd lid van onze VUT ploeg of gewoon
gezellig als supporter langs de lijn. Kom toch vooral weer
eens kijken als er gevoetbald wordt. Je zult als een (club)
held worden ontvangen!
DOOR: AAFKE EN MICHEL
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CANDEA COLLEGE

JONGEREN BEWEGEN: SAMENWERKING VAN DE
SPORTVERENIGING MET HET CANDEA COLLEGE
Het Candea College is een streekschool met een
heel breed aanbod. 98% van onze leerlingen
woont in de Liemers. Die jongeren zijn belangrijk
voor ons en daarom willen we iets terug doen.
We doen dat door samen te werken met diverse
sportverenigingen in de omliggende plaatsen. En
we steunen sinds 2015 de teamsporten voetbal,
hockey, handbal, korfbal en volleybal.
We zijn voortdurend op zoek naar onderwijskwaliteit in
verbinding met de omgeving. Meer en meer wordt er
geleerd buiten de muren van de school. Bijvoorbeeld in
samenwerking met bedrijven, instellingen, basisscholen en
overheden. Daar profiteert iedereen van. Leerlingen hebben
bijvoorbeeld stageplaatsen nodig, terwijl werkgevers
jongeren kunnen interesseren voor hun bedrijfstak. Hoe
meer we theorie en praktijk kunnen verbinden, hoe meer er
wordt geleerd.

Dan is er nóg een gezamenlijk doel: het bevorderen van de
gezondheid van jongeren. Ondanks gymlessen, sportdagen
en toernooien op school, zien we dat jongeren soms nog
onvoldoende bewegen. Als we sporten buiten school
kunnen stimuleren, doen we dat graag. De
sportverenigingen spelen daarin een enorm belangrijke rol.
Om samen resultaten te blijven boeken, hebben we
afgesproken om opnieuw met de club de handen ineen te
slaan, tot in ieder geval 2024. Samen de schouders
eronder! We zijn er als Candea College ook erg blij mee!

Net als wij zijn de besturen van de sportclubs enthousiast.
Zij zien dat niet alleen het onderwijs belang heeft bij de
samenwerking. Ook hun club en de leden levert het veel op.
Hoe we samenwerken? Dat verschilt per vereniging. We
bespreken steeds waaraan behoefte is en op welke manier
we elkaar kunnen helpen.
De ondersteuning van Candea aan de clubs richt zich met
name op jeugdactiviteiten. Het Candea zet bijvoorbeeld
leerlingen in met sport als examenvak. Stages zijn een
belangrijk onderdeel van hun opleiding. Ook bijvoorbeeld
de Maatschappelijke Diensttijd van onze leerlingen kan
binnen een sportclub worden ingezet. Daarnaast kunnen de
verenigingen een beroep doen op de
combinatiefunctionarissen sport die het Candea College in
dienst heeft. Zij verzorgen onder meer clinics voor het
vrijwilligerskader, zoals “Trainer de trainer”.
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TEAM IN HET VOETLICHT

WORDT HEREN2 HÉT TWEEDE TEAM
VOOR DE JEUGD?
Als het aan trainers Danny Kampschreur en Ramses Messing ligt wel. Ze willen Heren 2 weer zo’n
aanzien geven dat je trots mag zijn om in Heren2 te kunnen én mogen spelen. Fabian Gutierrez
en Timothy Polman, beide spelers uit Hr2, sluiten zich hier volledig bij aan.

14 DE BALLENVANGER

Hoe het begon..
Na meermalen door het bestuur gevraagd te zijn Heren2
onder zijn hoede te nemen heeft Ramses uiteindelijk
besloten die handschoen, of eigenlijk voetbalschoen, aan te
trekken. Ramses heeft vervolgens Danny benaderd en
samen hebben ze besloten de uitdaging aan te gaan.
Beide heren speelden tot vorig jaar in het 6e en zagen
kwaliteiten om zich heen, ook in andere lagere
seniorenteams, die eigenlijk op een hoger niveau zouden
kunnen spelen. Daarnaast zagen ze dat Hr2 extra spelers
kon gebruiken juist van een hoger niveau om hier een
volwaardig tweede elftal van te maken en daardoor een
team neer te zetten dat zich goed staande weet te houden
naast het eerste. Om spelers te ‘ronselen’ zijn ze bij
meerdere wedstrijden van verschillende teams gaan kijken
en gaan praten. Zo hebben ze o.a. Timothy weten te
overtuigen om in Heren 2 te komen. Timothy heeft sinds zijn
15e in eerste elftallen gespeeld, al was dat niet allemaal bij
Westervoort. Na 4 jaar afwezigheid wilde hij weer naar ons
clubje terug en zich aansluiten bij het 6e. Ramses en Danny
hebben hem weten te overtuigen bij het 2e te komen
spelen om zijn kennis en ervaring uit- en over te dragen.
Fabian is met 16 jaar bij het eerste van SC gaan spelen en
sinds een aantal jaar is hij één van de vaste spelers in het
2e.

Hoe het nu gaat..
Een volwaardig team op poten zetten, daar wordt hard voor
getraind, gecoacht en gemanaged.
Trainen langs de lijn is de taak van Ramses. Laten we eerlijk
zijn, wie op SC hoort hem niet voetbaltechnische
vaardigheden “doorgeven” aan zijn jongens?
Trainen/coachen én meespelen, vooral tijdens de afsluitende
partij, wordt gedaan door Danny. Daarbij doet hij absoluut
niet onder voor de meeste spelers uit het team. Er was iets
met een panna van Danny tijdens een training, maar
volgens Fabian hoefde ik dit niet te vermelden in dit
interview..
Bas Berendsen, alias de Bokkenpruik (op speciaal verzoek
van Ramses wordt zijn bijnaam vermeld), is de perfecte
aanvulling als teammanager. Hij is de ideale leider en zorgt
dat alles rond het team goed geregeld is.

De eerste trainingen en wedstrijden zijn van start gegaan
en de spirit zit er goed in bij trainers en spelers. Al kan Hr2
nog steeds extra spelers gebruiken..
Ook een grensrechter is van harte welkom! Is er een
vrijwilliger onder de lezers?

De toekomstvisie voor Hr2..
Zowel Ramses als Danny streven ernaar een zo goed
mogelijk elftal te creëren met Hr2. Het doel is een
aanvulling te zijn voor Hr1 en in de nabije toekomst meer
samen te gaan werken en trainen met Hr1. Dit kunnen ze
niet alleen en vragen daarvoor medewerking van alle
spelers, trainers, coördinatoren en bestuur van Sportclub
Westervoort. Een samenvatting van hun visie voor de
toekomst:
• Het bestuur kan een steentje bijdragen door Hr2 te
voorzien van goede middelen, materialen en aanzien.
• Trainers kunnen een steentje bijdragen door hun betere
spelers onder de aandacht te brengen bij coördinatoren
en trainers van Hr1 en Hr2. Door mee te trainen biedt dit
extra mogelijkheden en uitdagingen voor de spelers.
• Jeugdspelers worden opgeleid en getraind met als doel te
gaan spelen in Hr1. Als deze overgang van de jeugd te
groot is kan Hr2 hierbij ondersteunen en een extra
opleidingsstap zijn voor de jeugd.
• Daarnaast zijn ‘Oud’- gedienden van Hr1 een goede
leerschool voor ‘jong’-gedienden in Hr2. Daarom een
oproep aan spelers van Hr1: Kom na je loopbaan bij Hr1
vooral voetballen bij Hr2 om opgedane kennis en ervaring
over te dragen!
Aan de inzet en het enthousiasme van Danny en Ramses
zal het niet liggen om Hr2 weer op de kaart te zetten: Een
team waar je trots op mag zijn om in te spelen en
kwalitatief een aanvulling is voor Hr1.
Danny, Ramses, Fabian en Timothy: Bedankt voor dit
interessante interview en dit kijkje in de
voetbalkeuken van Heren2!
DOOR: ANOUSJKA

DE BALLENVANGER 15

MO17

MO17 SPEELT DE REGIOCUP

EN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Na maanden van alleen maar trainen en een paar
oefenwedstrijden tegen eigen teams van
Sportclub mocht de MO17 eindelijk weer voor
een echte wedstrijd in de Regiocup het veld op.
Tussendoor hebben de meiden op zondag 20 juni
ook nog meegedaan aan het NK in Maasbracht.
Hieronder een verslag van de trainers: Theo
Janssen, Erwin Hoogveld en Guido Hupje.
De Regiocup begon en wij waren ingedeeld in een poule
met Eldenia (4e divisie), VDZ en ESA (hoofdklasse), de
Bataven (1e klasse) en Jonge Kracht (2e klasse).
Onze eerste wedstrijd was tegen de Bataven. Ergens in
september vorig jaar, nog voor de lockdown, hadden we
met 4–2 gewonnen van de Bataven. We wisten dat dit een
stugge ploeg was die met lange ballen probeerde ons onder
druk te zetten. We waren dus gewaarschuwd.
Wij begonnen erg sterk en de ene mooie aanval na de
andere werd door onze meiden op de mat gelegd.
Uiteindelijk werd het 9–0 voor ons maar de uitslag had nog
vele malen hoger kunnen zijn.
De tweede wedstrijd speelden wij tegen VDZ. We waren
benieuwd wat we tegen een ploeg uit de hoofdklasse
konden doen. De eerste helft hadden we het moeilijk. VDZ
was een fysieke tegenstander die ook nog 4 – 4 – 2
speelde. We kwamen met 1–0 achter. Na enkele

aanpassingen en de voorspellende woorden; “Als we de
1–1 maken, scoren we ook de 1–2 !!!” begonnen we aan
de tweede helft.
De meiden pakten de aanpassingen erg goed op en we
konden telkens druk uitoefenen op de verdediging van VDZ.
We wonnen uiteindelijk met, je raadt het al, 1–2. Deze
overwinning was zeer terecht en voelde goed omdat we
verdiend hadden gewonnen van een hoofdklasser. Een
groot compliment aan de meiden!
Een week later stond het Nederlands Kampioenschap op de
agenda. Dit werd gehouden in Maasbracht. Er deden in
totaal 16 ploegen mee. De meiden waren ingedeeld bij v.v.
Baarlo, v.v. Schaesberg en FC Berghuizen. We speelden de
1e wedstrijd tegen v.v. Baarlo. Na een zenuwachtig begin
wonnen we deze uiteindelijk met 1–0. Een goede start dus.
De tweede wedstrijd was tegen v.v. Schaesberg. Dit was
een goede, fysieke ploeg met een erg lawaaierige trainer
die zich overal mee bemoeide. Met een beetje geluk
speelden we 1–1. Maar we hadden deze wedstrijd gewoon
kunnen winnen omdat we een aantal grote kansen hadden
gemist.
De volgende wedstrijd was tegen FC Berghuizen. Deze
ploeg was een maatje te groot voor ons. We verloren deze
terecht met 3–1. Door deze uitslag eindigde wij als derde in
de poule.
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Na de pauze speelden we de halve finale van categorie III
tegen RKV Bunde. Deze wedstrijd wonnen we verdiend met
3–0 waardoor we de finale mochten spelen.
Deze finale speelden we tegen DCS/OBW. Je merkte tijdens
deze wedstrijd dat het een slopende en zeer warme dag was.
De meiden waren erg moe geraakt maar toch speelden ze
een goede wedstrijd die eindigde in 0–0. Om een winnaar te
krijgen moesten strafschoppen genomen worden.
Uiteindelijk stopte de keeper van DCS/OBW twee
strafschoppen. Onze Nova deed dit ook waardoor er “om
en om” een strafschop genomen moest worden. Met een
laatste inspanning stopte Nova nog een strafschop. We
hadden gewonnen!!!
We werden 9e op het Nederlands Kampioenschap waarbij
we met een beetje meer geluk veel hoger konden eindigen,
maar het was een zeer goede prestatie van onze meiden
tegen zeer sterke tegenstanders.
Na dit uitstapje stond gewoon de volgende wedstrijd van
de Regiocup tegen Jonge Kracht op het programma. Op
woensdagavond werd deze gespeeld en het bleek een
echte “zomeravond” wedstrijd te zijn, de meiden waren
kennelijk nog vermoeid van het Nederlands Kampioenschap.
We kwamen met 1–0 achter en het leek een wedstrijd te
worden waarin de bal niet in het doel wilde. Vele kansen
werden gemist maar toch werd er uiteindelijk gewonnen met
3–1.

Door de goede resultaten in de Regiocup stonden de
meiden bovenaan en moesten de laatste wedstrijd tegen
“Angstgegner” ESA spelen. Een sterke en fysieke ploeg die
daarnaast ook beschikt over de “Arnhemse mentaliteit”.
De meiden speelden verreweg de beste wedstrijd van het
seizoen. We wonnen de wedstrijd met 5–0. Het was erg
mooi om te zien hoe onze verdediging werkelijk alle
aanvallen van ESA voorkwam, dat ons middenveld kei- en
keihard werkte, vele duels uitvocht en hierdoor zorgde dat
onze voorhoede de ene na de andere mooie aanval op het
doel van ESA kon uitvoeren. ESA wist niet waar ze het
zoeken moest.
Zo werden we winnaar van de Regiocup in een poule met
goede tegenstanders.
Echt super van ‘onze’ meiden!!
De meiden hebben dit natuurlijk niet alleen gedaan
Theo, Erwin en Guido... Ze beschikken over een
super trio als begeleiding dat elkaar goed aanvullt:
Theo die met zijn fanatieke trainingen het onderste
uit de kan haalt bij de meiden, Erwin die ditzelfde
met zijn stemgeluid bereikt en Guido die de meiden
door zijn tactische communicatieve vaardigheden
vleugels geeft.
Super gedaan heren!!
DOOR: THEO, ERWIN, GUIDO (EN ANOUSJKA)

De spelers en staf van de MO17
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL

DAVID PENNEKAMP
Een druk bezet man, zo kan je David op zijn 21 jaar al omschrijven. Op kamers in Eindhoven waar
David Technische Bedrijfskunde studeert aan de TU, 8 uur per week tafeltennissen, voorzitter van de
studententafeltennisvereniging en natuurlijk genieten van het studentenleven. Maar bijna elk
weekend is hij in Westervoort en kan je David op zaterdag op de mooie groene velden van Sportclub
Westervoort vinden om, zoals hij zelf zegt: “Een steentje bij te dragen aan de club.”
Hieronder een nadere kennismaking met een van de jongste leden in het scheidsrechters gilde.

Even voorstellen…
Ik ben David Pennekamp, 21 jaar en heb mijn hele leven in
Westervoort gewoond. Sinds September 2018 heb ik een
kamer in Eindhoven, waar ik technische bedrijfskunde aan
de TU studeer. Nagenoeg elk weekend ben ik weer in

Westervoort. Ik heb vroeger gekeept bij sportclub en fluit
sinds 2016 af en toe en sinds 2018 bijna elke week. Naast
mijn studie en fluiten, tafeltennis ik zo’n 8 uur per week en
ben ik ook voorzitter van de studententafeltennisvereniging
in Eindhoven.

David in actie bij een thuiswedstrijd
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Hoe ben je bij Sportclub Westervoort terecht gekomen?
Rond mijn achtste ben ik op voetbal gegaan en belandde ik
in de F5. Ik was toen laatste man. Het seizoen daarna, in de
E4, kwamen we een keeper tekort en sindsdien stond ik
onder de lat. Dat heb ik tot de C2 gedaan. Wegens gedoe
vond ik er niks meer aan en ben ik gaan tafeltennissen.
Voor mijn maatschappelijke stage heb ik keeperstraining
gegeven.

Waarom ben je gaan fluiten? Heeft je vader, Peter
Pennekamp, daarin als voorbeeld gediend?
Mijn vader floot bij Sportclub en kon op een zaterdag niet;
of ik even voor hem kon invallen. Uiteindelijk gebeurde dit
vaker en ben ik dit bijna elke week gaan doen. Dus ja, hij
heeft daarin zeker een rol gespeeld.

Wat is je leukste ervaring en wat is je minst leuke
ervaring als scheidsrechter?
We zijn een keer met de scheidsrechters naar een wedstrijd
van Vitesse geweest, dat was zeker leuk. Verder vind ik
toernooien ook erg leuk. Wanneer trainers onsportief doen,
kan ik daar heel slecht tegen. Vooral als ze niet meer voor
rede vatbaar zijn en het verkeerde voorbeeld aan zowel
spelers als het publiek geven.

Hoe vond je zus Ruth het als je een wedstrijd van haar
moest fluiten?
Dat wisselde nogal. Aan de ene kant vond ze het fijn om te
weten dat ik er altijd was, mocht er wat gebeuren. Aan de
andere kant vond ze het minder omdat ik strenger was voor
haar dan voor de andere spelers. Verder vond zij het
moeilijker om met de kritiek op mij om te gaan dan ikzelf.

Werd er thuis nog wel eens over nagepraat wanneer je
haar wedstrijd gefloten had?
Jazeker! Vaak ging het dan over beslissingen die niet
helemaal goed waren in Ruth’s ogen; de 50/50 ballen, een
grensrechter die wel erg vaak voor buitenspel vlagde, een
duel waarbij beide spelers elkaar vasthouden etc.
Uiteindelijk kwam dit gelukkig altijd goed.

Hoe is het om scheidsrechter/vrijwilliger bij SC te zijn?
Ik haal er enorm veel voldoening uit. Ik vind het fijn om

David aan het bijkomen van zijn taak als
grensrechter op het NK MO17 in juni 2021
mijn steentje bij te dragen aan de club. Zonder vrijwilligers
heb je geen club. Daarnaast heeft het mij veel geleerd; het
communiceren met spelers, leiders en supporters, het
oplossen van conflicten tussen verschillende partijen,
overzicht houden. Ik denk dat ik daar mede dankzij het
fluiten in ben gegroeid.

Hoe verloopt de samenwerking met de andere
scheidsrechters?
Het is een leuk team om mee te werken! Als iemand een
zaterdag niet kan fluiten, vangt de ander het op en fluit dan
twee of zelfs drie wedstrijden op een dag. Verder is het
gezellig en leerzaam om voor en na de wedstrijd en in de
rust met elkaar over de wedstrijd te praten. Je leert dan ook
hoe andere (meer ervaren) scheidsrechters sommige
situaties benaderen.

Hoe zou je nieuwe scheidsrechters enthousiast kunnen
maken of hoe kan SC het best leden enthousiast maken
om scheidsrechter te worden?
Dat is een lastige. Zelf ben ik eigenlijk begonnen uit
noodzaak en toen bleek dat het eigenlijk heel leuk was. Ik
zou het helemaal geen gek idee vinden om vanaf een
bepaalde leeftijd verplicht 1 wedstrijd per seizoen bij een
lagere leeftijdsklasse te fluiten. Zo worden spelers
blootgesteld aan het scheidsrechters vak. Daarnaast zou je
besef kunnen kweken dat het soms best lastig kan zijn om
een situatie te beoordelen.

Tot slot: Wat wil je de lezers meegeven?
Spelers, leiders en scheidsrechters zijn uiteindelijk allemaal
mensen en maken dus fouten. Uiteindelijk gaat het om het
plezier, dus wees een beetje lief voor elkaar.

DE BALLENVANGER 19

COLUMN

O.B.K.
Nee, ik heb geen zonnesteek opgelopen. Ik weet ook wel dat dit een column is voor het clubblad van
onze voetbalvereniging en niet voor dat van de plaatselijke fanfare. Het was er ook het weer niet
voor. Ik heb wel eens een zonnesteek gehad, maar dat was alweer jaren geleden. Door dunner
wordend en zelfs verdwijnend haar, had de zon op mijn hoofdhuid vrij spel. Goed ziek van geweest.
Maar nu draag ik in de zomer een hoedje. Een Stetson, model Pork Pie, wat letterlijk vertaald
'varkensvlees taart' betekent. En dat is vanwege de vorm van het hoedje en dus niet vanwege het
hoofd dat er onder zit....

W

aarom dan deze titel? Nou, de titel is gekozen
omdat deze drie letters staan voor 'Oefening
Baart Kunst'. Als je wat wil bereiken, draait het
allemaal om 'Oefenen, Oefenen, Oefenen'; maar dat had
dan een wel heel bijzondere naam voor een
muziekgezelschap opgeleverd. Fanfare O.B.K. is de oudste
vereniging van ons dorp en speelt in de Eerste Divisie, het
op één na hoogste amateurniveau van Nederland.

Voetbal begint op een pleintje of trapveldje in de buurt.
Of, zoals bij ons thuis, gewoon in de woonkamer. Maar
alleen door te blijven oefenen, kun je een Mounir of
Memphis worden. Alle vrije uurtjes met de bal bezig zijn,
zolang een school of zoiets, er natuurlijk maar niet
onder te lijden heeft. Individueel schaven aan schot,
balbehandeling en behendigheid.
De infrastructuur in ons landje is goed. Mijn zus woont
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op de grens van Brabant en Zeeland, in een nagenoeg
uitgestorven uithoek van Nederland. Als we daar op
visite zijn, maken we met de auto vaak een rondje door
de polders. Dan kom je door gehuchten als Kladde en
Klutsdorp. Maar zodra er ongeveer duizend mensen bij
elkaar wonen, zijn er ook vier lichtmasten, twee
voetbalvelden en een kantine met kleedkamers.
Lepelstraatse Boys uit Lepelstraat, 4e Klasse Zaterdag en
1500 inwoners. Stampersgat telt maar 1300 zielen en
v.v. De Schutters speelt dan ook 5e Klasse Zondag.
Overal in Nederland kun je georganiseerd tegen een bal
aantrappen. Op doordeweekse avonden lopen grote
groepen voetballers zich in het zweet, onder leiding van
gedreven en soms vakkundige oefenmeesters.
Voetbal is een teamsport dus moet er ook onderling veel
worden afgestemd. Dat kan alleen maar door er
intensief én collectief aan te blijven werken. Combinaties
moeten uitentreuren worden herhaald zodat ze
blindelings kunnen worden uitgevoerd. Looplijnen laten
inslijten, organisatie bij balverlies; dat gaat allemaal niet
vanzelf. En wat dacht je van vrije trappen en corners
instuderen? Op het afgelopen EK zag ik bij de Denen
een paar verrassende varianten bij deze zgn. 'dode
spelmomenten'. Een hoekschop met twee man rondom
de keeper en 6 op de zestienmeterlijn. En zodra de bal
getrapt wordt, allemaal een andere kant op rennen.
Geweldig! Maar dat kan alleen als je dat geoefend hebt,
want anders werkt het wel maar uitsluitend op de
lachspieren.
De trainingen zijn weer begonnen. Eens kijken of
er muziek in onze selectie zit.
DOOR ROB GERRETZEN
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VOORWOORD MAURITS PELGRIM

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,
Fantastisch dat er van af heden weer “gewoon”
gevoetbald kan worden. Hier is door ons lange tijd
naar uitgekeken. Bij Sportclub en alle voor andere
voetbalverenigingen is het belangrijk dat wij ons
blijven houden aan de richtlijnen.
Tijdens de kick-off van de jeugdtrainers mocht BASN
zich ook presenteren. Dit is goed ontvangen.
De kick-off van het eerste elftalselectie en kader van
onze club is op donderdag 16 september
georganiseerd in Zalencentrum Wieleman. Verderop in
deze Ballenvanger vinden jullie een kort verslag.
Ik zie u allen graag weer op ons sportpark. 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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VROUWEN 1

ACHTER: AAFKE KEMPER, LAURA MATSER, DAPHNE V/D BRINK, VERA
VAN AALTEN EN LISETTE TAP
MIDDEN: MARCO BENDERS, CHRISTEL V/D BORN, LUNA PIEPLENBOSCH,
BO VAN RIJSEWIJK, ANNEBETH DIEPEVEEN, EVA KEMPER, TRIJNTJE
SMITS, KELSEY WILLEMS - LIMBURG
VOOR: MARIEKE DE GROOT, JOELLE JOOSTEN, RONALD WEISS, JEROEN
TACKE, ANNE MATSER EN SHERIDA WILLEMSEN
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SPONSORINTERVIEW KSPB KEUKENS

SPONSOR KSPB KEUKENS VESTIGT ZICH IN
WESTERVOORT
Vorig jaar heeft KSPB keukens zich als nieuw ondernemer in Westervoort gevestigd in
het voormalige pand van Wibegro. Eigenaar is Peter Boekesteijn, die de zaak samen met
zijn 2 zoons runt.

Speerpunt: Over kwaliteit valt niet te
twisten.Dat maakt KSPB dan ook
volledig waar.

eenjarig bestaan van de Westervoortse vestiging nog een
moment om in beperkte kring de opening te vieren. Dit
gebeurt echter alleen, wanneer de regels dit toelaten.”

Inrichting
Dit wordt in onderstaand interview uitgebreid toegelicht
door adviseur en zoon van Peter, Stefan Boekesteijn.

Vestiging in Westervoort
Stefan: “We hadden de mogelijkheid om dit pand in
februari 2020 te kopen. We waren nl. uit ons jasje gegroeid
in Kleef. En hoewel we niet persé op zoek waren naar een
nieuw pand, viel alles wel op zijn plek, want we komen
natuurlijk zelf ook uit Westervoort, zodat het voor ons ook
qua woon- werkverkeer dichterbij was. Bovendien biedt dit
pand veel meer ruimte voor opslag en showroom. En ook
voor klanten is het dichterbij, want vele komen uit deze
regio. Dat is op het gebied van het uitvoeren van montage
en service allemaal veel gemakkelijker. Dat waren zo de
overwegingen. Tevens hebben we eigen parkeerplaatsen
voor de klant.”

Opening
Stefan: “De datum van opening is wel enkele keren
verschoven vanwege de grote verbouwing en mede door
corona moest opening steeds weer worden uitgesteld. In
januari 2021 zijn we al wel in het nieuwe pand gaan
werken, maar mochten pas in maart klanten op afspraak
ontvangen. Dat was qua maatregelen wel te doen vanwege
de ruime showrooms (beneden en boven). Uiteindelijk
mochten we in april, mei 2021 onze deuren openen, helaas
zonder officiële opening. Dat was niet mogelijk vanwege de
nog geldende coronamaatregelen. Wellicht komt er bij het

Stefan: “In Kleef is alles uitverkocht en uiteindelijk is die
vestiging vervallen. Daar is alleen nog een magazijn met
kantoor beschikbaar, waar Duitse leveranciers hun
producten afleveren, die we daarna zelf naar Westervoort
vervoeren.
In de huidige vestiging zijn geheel nieuwe keukens
geplaatst. Doordat er nu meer ruimte is hebben we veel
meer keukens kunnen plaatsen. We kunnen hierbij zowel
beneden als op de eerste verdieping allerlei stijlen (modern,
landhuis, industrieel en klassiek) laten zien.
De leveranciers zijn nog Duits, maar de ontwerpen van
keukens zijn Nederlands georiënteerd. Dat was voorheen in
Kleef ook al zo, vandaar dat er weinig Duitsers in die
showroom kwamen. Zij vonden dat de keukens niet naar
Duitse normen waren. Het aantal Duitse klanten was dan
ook gering, zo’n 2%.
Het pand had niet voldoende ramen boven en is daarom
geheel gestript en daarna helemaal verbouwd. Er is een
compleet nieuwe voorgevel in gekomen met veel glas,
zowel beneden als boven. Daarbij is de ingang van de
zijkant verplaatst naar de voorkant van het pand, zodat je
bij binnenkomst een ruim overzicht hebt op het interieur.
Ook het dak is vernieuwd en dat hebben we volledig
bedekt met zonnepanelen. Een lift zorgt er voor, dat ook
mensen die slecht ter been zijn, boven kunnen komen. In dit
pand kunnen we beschikken over 3 grote loodsen,
waardoor opslag van keukens, die nog geplaatst moeten
worden, mogelijk is.”

DE BALLENVANGER 27

SPONSORINTERVIEW KSPB KEUKENS
Personeel
Stefan: ”In de vestiging Kleef waren hoofdzakelijk Duitse
monteurs in dienst, nu hebben we overwegend
Nederlandse monteurs. Zij leveren niet zelf de keukens.
Daar hebben we apart 2 vaste werknemers voor in dienst,
die de keukens de avond voor de montage al bij de klant
afleveren, zodat de monteurs direct met het plaatsen
kunnen beginnen. Dat scheelt veel tijd.
Al het personeel uit Kleef (ook een Duitse monteur, die
graag wilde blijven) is overgegaan naar Westervoort. Verder
is het personeel uitgebreid met een monteur en is er een
personeelslid aangenomen, dat naast de orderverwerking
ook het lossen van vrachtwagens van de adviseurs heeft
overgenomen.”
Hoe gaat het samenstellen van een keuken in zijn werk?
Stefan: ”Naast de keukens (meest grotere) in de showroom
zijn er stalen o.a. van deuren en frontjes aanwezig, die
ertoe moeten bijdragen, dat een klant naar wens de keuken
kan samenstellen. Je kunt nu eenmaal niet alle typen en
soorten keukens laten zien. Van de samen te stellen keuken
wordt door de adviseur kosteloos een 3D-tekening
gemaakt, en hij doet ook het inmeten bij de klant thuis.
Nadat de keuken opgeleverd is, vindt door de adviseur nog
een evaluatie plaats bij de klant.

We bedienen grotendeels de particuliere markt, hoewel
soms een keuken geplaatst kan worden bij een bedrijf, bv.
in een kantine.”

Tot slot
Stefan: ”We zijn trots op hetgeen we hier met het huidige
team neergezet hebben en hoe na de verbouwing het
eindresultaat is geworden, precies zoals we het in ons
hoofd hadden.
Iedereen, die op zoek is naar kwaliteit en service, is welkom,
of het nu een grote of een kleine keuken betreft. We zijn
met een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor een ieder de
juiste partij. Iedereen krijgt dezelfde aandacht, daarom
werken we ook op afspraak, zodat voldoende tijd ingepland
kan worden voor de klant.
Ons speerpunt is: “over kwaliteit valt niet te
twisten”. Wij zijn een kwaliteits- en servicezaak en
dat vinden we ook het belangrijkste.
De allergoedkoopste zullen we niet zijn, omdat we ons niet
in dat segment bevinden. Voor ons is het belangrijk, dat
klanten ook na 15 jaar nog tevreden zijn over hun keuken.”
DOOR: JAN

Levertijden keukens
De levertijden van de leveranciers zijn vrij vast en we zorgen
ervoor, dat alle spullen ruim op tijd binnen zijn, zodat er
geen wachttijden voor klanten optreden. Mocht het
voorkomen, dat een apparaat niet op tijd is, monteren we
altijd een leentoestel, zodat er geen vertraging optreedt.”

Klantenkring
Stefan: ”We hadden in de Kleefse vestiging een grote
klantenkring, die al voornamelijk uit deze regio kwam. De
klanten die ons nog niet kenden, zijn wel op ons af
gekomen, doordat het pand zo drastisch is veranderd, dat
het echt opvalt mede door zijn gunstige ligging.
Het is daarom een bijna niet te missen toplocatie. Vooral de
klantenkring in de regio is hierdoor uitgebreid. We hebben
daar niet echt reclame voor gemaakt, maar hebben veel
klanten verworven via “hoort zegt het voort”.
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KICK OFF

KICK OFF EERSTE ELFTALSELECTIE
EN KADER
Op donderdag 16 september vond in zaal Wieleman de kick off van de eerste elftalselectie
en kader plaats.
De avond werd om 21:30 uur geopend door Joy Bouhuys,
coördinator JO17-1, JO19-1 en Herenselectie tweede elftal.
Hij stelde zichzelf voor en gaf een overzicht van de
onderwerpen, die aan bod kwamen, zoals:

Introductie van Voetbalzaken
De voetbaltechnische kant van de vereniging. Denk hierbij
aan de indeling van teams en training roosters, opleiding en
coaching van kader. Advisering bij aanstelling van stafleden,
normen en waarden en we zorgen voor een goede
overlegstructuur.

Hoofdtrainer Wim Bleijenberg
Daarna volgde de presentatie van hoofdtrainer voor
sportclub.
Hij lichtte de samenstelling van de selectie en technische
staf toe en vertelde uitgebreid de doelstellingen voor de
selectie van sportclub.

BASN
Vervolgens was het de beurt aan de businessclub BASN van
sportclub. Penningmeester Edwin Peters stelde het bestuur
voor en vertelde wat BASN zoal voor de vereniging doet.
Daarna ging hij in op de werking van de spelerspot.
Hoogtepunt is natuurlijk het winter trainingskamp, dat door
BASN georganiseerd wordt in januari 2022. De reis gaat
dan naar het Spaanse Torremolinos.
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Verheugend was, dat er vele positieve reacties waren voor
hoofdbestuur en BASN, vooral van de nieuwe spelers, die
sportclub rijker is geworden. Er was alom verbazing en
waardering voor de professionele wijze, waarop alles bij
Sportclub is georganiseerd, en dat voor een 4e klasser.
DOOR: JAN
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PETER SIEBENHELLER
De Rijndijk
Peter is geboren aan de Rijndijk nr. 21. Dat was
een oud huis op een stuk grond van eerst zijn
opa, later zijn ouders. Het huis heeft gestaan op
de plek van het huidige woonwagenkamp.

Sportclub
Vanaf zijn twaalfde jaar kon Peter gaan voetballen bij
sportclub. En dat was nog aan de Hamersestraat.
Peter: “Daar heeft mijn vader nog een jaar op de spoordijk
staan kijken naar wedstrijden van het eerste elftal, omdat
hij een scheidsrechter had geslagen en door een jaar
schorsing niet op het voetbalveld mocht komen. Hij ging
wel naar uitwedstrijden van sportclub. Mijn vader was een
fervent aanhanger van sportclub, maar heeft zelf nooit
gevoetbald.”

De eerste thuiswedstrijd van Peter
Op zestienjarige leeftijd kwam hij als linksbuiten in het
eerste elftal van Westervoort. Op zaterdagavond waren
toen altijd nederlaagtoernooien. De eerste thuiswedstrijd,
die Peter mee mocht doen was tegen OAB. Hij zou dit nooit
vergeten, want hij was een beetje te snel voor hun
rechtsback.
Steeds had de rechtsback van OAB de aardigheid om Peter
even tegen de achillespees aan te tikken. Een uitspraak, die
hij nooit zal vergeten, van medespeler Chrisje Visser tegen
die rechtsback:
“A-as gi-j die jong nog één keer t-t-tegen de achillespees
aan tikt, dan z-z-za’k ow effe een p-p-poepietje laten
ruiken”. Chrisje stotterde een beetje.
Peter voelde zich hierdoor sterk en kreeg het thuispubliek
op zijn hand, dat massaal begon te roepen, neem die gast
te grazen.
Peter: “Op een gegeven moment ging ik die back weer
voorbij en hij tikt me opnieuw tegen de enkel aan. Ik draai
me om en geef hem een rotschop, zoals dat heet. ik werd
hiervoor natuurlijk direct uit het veld gestuurd.”

Strafzaak
Enkele weken later moest Peter hiervoor op het matje
komen in de Parkstraat bij de voetbalafdeling Arnhem, waar
ook de strafzaken behandeld werden.
Peter: “Ik kon hier mijn verhaaltje van de toedracht
vertellen. De scheidsrechter, die er ook bij was, erkende, dat
hij een sofdag had, dat was een beetje een geluk. Toen
mocht ik mijn zegje doen en legde uit, dat ik het wel erg
gemeen vond, wat er steeds gebeurde. Ik had nog geen
strafblad en kwam er van af met 2 wedstrijden
voorwaardelijk hetgeen betekende, dat ik gewoon kon
blijven voetballen.”
Toen kwam voorzitter Jansen van sportclub naar mij toe en
zei: “we hebben hier regels, jij krijgt van de club zelf 4
wedstrijden schorsing, want dit kunnen we niet tolereren.”
Peter: “ik werd toen heel kwaad, ook vanwege
teleurstelling en zei, dan is het nu afgelopen en bij dezen
voetbal ik geen meter meer voor sportclub. Maar dat was
allemaal vlak voor de competitie en ik wilde wel graag weer
voetballen.
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RKGVV
Mijn vader ventte in die tijd met groente en fruit in
Westervoort, maar ook in Giesbeek. Op voetbalgebied
waren Westervoort en Giesbeek altijd al water en vuur. Ik
gaf me toen op bij één van de bestuursleden (meester
Smeets) van Giesbeek om daar te gaan voetballen. Dat
heette toen nog RKGVV. Dus dinsdags met mijn koffertje
naar de training, komt de voorzitter naar me toe met de
vraag wat ik kwam doen.
Peter: “Ik heb me afgelopen vrijdag opgegeven en wil
voetballen, maar niet meer bij sportclub.”
Toen bleek, dat mijn vader vrijdagsavonds bij die club had
laten weten, dat dat niet doorging. Dus dat was ruzie later
thuis. Ik was woest op mijn vader en zei dat ik niet meer
voor hem wilde werken in de groentezaak en een andere
baan ging zoeken.

AVW’66
Peter: “Wat later was ik op zaterdag in de tuin bezig, stopt
daar ineens de heer Reijers senior (vader van Henry),
voorzitter van AVW ’66, tevens scheidsrechter. AVW’66 was
net opgericht. Reijers had gehoord, dat ik trammelant had
met sportclub en vroeg of ik ’s middags met AVW mee
wilde spelen. Nou dat klonk mij als muziek in de oren, want
ik wilde voetballen, dus zo gezegd, zo gedaan. Wie moest
ons fluiten ’s middags? Jan Siebenheller, mijn oom, die toen
ook nog bij sportclub voetbalde.”

Hij vroeg, waar ik mee bezig was? Nou zei ik: “ik wil graag
voetballen en dat ga ik nu ook doen. Ja, zegt mijn oom,
maar dat krijgt wel een staartje voor jou en voor AVW ook.
Peter zei ’s avonds na de wedstrijd tegen Reijers, dat zijn
oom er wel werk van zou maken.
Reijers: “wacht maar, dat komt wel goed.” Reijers ging nog
dezelfde avond naar Jan Siebenheller toe en de man kon zo
goed “lullen”, dat hij Jan zelfs lid maakte van AVW’66.
Zo ging Peter bij AVW voetballen, maar dat hield wel in, hij
het ouderlijk huis uit moest. Zijn vader wilde er niets mee te
maken hebben.
Peter: “ik had toen al een beetje verkering met Riet en kon
bij een tante van Riet in de kost komen. Ik heb toen bij een
bedrijf in Dieren gewerkt, want ik moest toch geld
verdienen.

34 DE BALLENVANGER

Na een tijdje komt mijn vader terug naar huis van het
venten en daar zat de huisdeur op slot. Hij kon er niet in.”
Mijn moeder stond aan de andere kant van de deur en zei
tegen hem: “je gaat nu eerst die jongen ophalen en anders
kom je er zelf ook niet meer in.”
Peter: ”Op hangende pootjes kwam mijn vader aan de
deur.” Op dat moment wist ik nog niet dat hij trammelant
had met mijn moeder. Die wilde ook graag dat ik in
Giesbeek ging voetballen, want mijn verkering kwam er
vandaan en zij zelf ook.
Mijn vader zei: “laten we het maar vergeten. Het kan
eigenlijk wel niet, maar goed. Je gaat maar voetballen bij
AVW, dat moet ik dan maar accepteren, want moeder vindt,
dat het jouw vrije keuze is. Maar dat rood zwart wil ik thuis
niet aan de waslijn zien. Dat was je maar ergens anders.
Dus Reijers senior waste elke week mijn kleding. Maar mijn
vader is nooit bij mijn wedstrijden komen kijken. Overigens
ook nooit bij de wedstrijden van mijn zoon Pascal. Die
voetbalde uiteraard ook bij AVW, heeft nog selectie
gespeeld bij Vitesse en jaren in het eerste van AVW.
Ik heb zelf tot mijn 44ste jaar bij AVW gevoetbald.”

Terug bij sportclub
Peter: “Nadien zaten we op een familieverjaardag bij elkaar
en er was een 7e elftal bij sportclub, waar alle voetballende
familieleden in speelden. Zij vroegen of ik daar ook bij
wilde komen voetballen. En zo geschiedde en kwam ik dus
na jaren weer terug bij sportclub”. Toeval was dat het 7e
ook in de achternaam voorkwam, Sieben (red.).
Peter: “Bij sportclub kwam ik ook Hanny de Ruyter de Wildt
tegen, die me vroeg of ik jeugd wilde trainen. Dat heb ik
jaren lang gedaan met Peter Merkestein. Later heb ik met
Hans Thijssen de A- en B-jeugd getraind.
Daarna heb ik heel veel wedstrijden als scheidsrechter
gefloten, zowel bij jeugd als senioren”.
Tegenwoordig is Peter een bevlogen lid van de VUT-ploeg.
DOOR: JAN
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G-TEAM

VITESSE TOERNOOI G-TROFEE
De jongens van de G-teams heren 1 en heren 2
hadden er al enige tijd naar uitgekeken en
eindelijk was het zover. Op het toernooi van
Vitesse op woensdag 1 september gaan strijden
om de Vitesse G-Trofee.
Dinsdagavond kregen ze de kleding. Jawel hoor, Vitesse
pakte uit: een complete Nike outfit met het embleem van
Vitesse erop. Voor enkele Vitesse fans toch een kleine
teleurstelling dat de kleding niet in de kleuren van Vitesse
waren verstrekt. Ieder team had zijn eigen kleur: heren 1 in
het blauw en heren 2 in het groen. Maar de kleding is wel
voor “houwes”.

Om zo Corona proof mogelijk het toernooi te laten verlopen
hadden de spelers zich thuis gekleed in de nieuwe outfit en
togen we ’s morgens naar het Vitesse sportcomplex op
Papendal. Daarom is het dagprogramma opgesplitst in een
ochtend- en een middagprogramma. Onze groep was
ingedeeld bij het ochtendprogramma, dat bestond uit drie
wedstrijden van zes tegen zes.
Het complex was feestelijk versierd met een toegangspoort
van gele en zwarte ballonnen, waar we maar meteen een
mooie groepsfoto hebben gemaakt.
Het toernooi werd met warme woorden geopend door “mr.
Vitesse” Edward Sturing. Hij memoreerde de geschiedenis
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van dit evenement en heeft ons toegezegd dat hij zich
zal inspannen om dit toernooi weer jaarlijks te laten
terugkeren.
De eerste wedstrijd van het 1e team van de heren was
een gelijk opgaande strijd, met over en weer kansen,
maar eindigde in een gelijkspel. De tweede wedstrijd
werd met 5-0 kansloos verloren maar het venijn zat ‘m
in de staart. Het toernooi werd met de derde wedstrijd
afgesloten met een vette 5-1 winst.
De eerste wedstrijd van heren 2 was een gelijk
opgaande strijd, maar in de laatste minuut wist Eric toch
de winnende goal te scoren.
De tegenstander van de tweede wedstrijd was echt een
maatje te groot en er werd kansloos verloren.
Na deze teleurstelling herpakten onze jongens zich met
lef en karakter in de derde en laatste wedstrijd. Ze
kwamen wel met 1-0 achter, maar ook hier werd in de
laatste minuut gescoord. Wouter prikte de bal behendig
in het doel van de tegenstander en het werd een gelijke
eindstand.
Uiteindelijk zijn zowel heren 1 als heren 2 tweede
geworden in de groepspoule van vier voetbalteams. Een
prestatie waar de mannen trots op waren en mogen zijn.
Dat vond ook de Vitesse directeur Pascal van Wijk toen
hij de mannen feliciteerde met het succes en daarbij aan
elke speler een mooie medaille uitreikte.
En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ook iedereen
een tasje gevuld met Vitesse merchandise.
Onze mannen hebben genoten van dit goed en leuk
georganiseerde toernooi.
Vitesse, bedankt!
Enne, tot volgend jaar?!...
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL

NIEK DORREPAAL
Helaas hebben we ook dit kwartaal een
pechvogel gevonden. Niek Dorrepaal, de
Benjamin van het alom bekende en beruchte
“Westje 5” is het slachtoffer van een hele
vervelende blessure: een afgescheurde
kruisband. Niek doet zelf zijn verhaal aan de
hand van een Q&A.
• Heel kort over jezelf:
Mijn naam is Niek Dorrepaal. Ik ben 22 jaar. Ik studeer ICT
op de Han in Nijmegen en werk daarbij parttime bij de
mediamarkt als verkoper. Ik voetbal vanaf mijn 5e ongeveer
bij Sportclub en speel op het moment als rechtsback in het
gezellige Westje 5. Hier voetbal ik nu ongeveer 4 jaar. In
Westje 5 ben ik ook het jongste lid van het team.
• Waar ging het mis?
Ik wilde druk zetten nadat ik verkeerd werd aangespeeld.
Bij het druk zetten gleed ik met mijn rechterbeen door en
bleef met mijn linker been in het veld hangen. Hierbij heb ik
mijn voorste kruisband afgescheurd. Dit was nog in de
laatste bekerwedstrijd tegen SDZZ. De wedstrijd hebben we
gelukkig gewonnen, het seizoen is alleen wel over voor mij
helaas.
• Hoe ging het in de ziekenboeg?
In eerste instantie dacht ik dat het mee viel. Ik heb nog
even geprobeerd warm te lopen maar dit ging helaas niet.
De dag er na merkte ik dat het toch niet goed was en dus
ben ik naar de fysio gegaan voor controle. Hierbij kreeg ik
een verwijzing voor een MRI. De dokter wilde mij de dag
erop nog wel zien maar kwam er ook na 3 minuten achter
dat ik door moest voor een MRI. Deze MRI heb ik dan ook
een week later op de donderdag gehad. Hierop volgend
moest ik naar de orthopeed. Eerst dachten ze dat de
kruisband nog aan een paar vezels vastzat maar na wat
testjes bleek die toch afgescheurd te zijn.
• Hoe ziet het hersteltraject eruit?
Eind oktober zal ik geopereerd worden voor een nieuwe
kruisband en een stabilisatie pees in de knie. Dit duurt

volgens de arts ongeveer een uurtje. Dit is slechts een
dagopname. Daarna moet ik 6 weken rustig aan doen en
moet ik de eerste 2 weken met het pootje omhoog. Daarna
mag ik voorzichtig proberen te gaan lopen met krukken. Ik
moet 2x in de week fysio en als het allemaal goed loopt
mag ik na 9 tot 12 maanden weer voetballen.
• Wanneer hoop je weer te voetballen?
Het herstel duurt 9 tot 12 maanden en natuurlijk hoop ik
dan binnen 9 maanden weer te kunnen spelen.
• Hoe moet het nu (tijdelijk) zonder jou bij Westje 5?
Ze moeten helaas aankomend seizoen iemand anders op de
rechtsback positie zetten. Maar we hebben een grote ploeg
met goede spelers dus dit moet zeker goedkomen. Ik hoop
dat ze nog steeds het kampioenschap kunnen pakken dit
jaar.
Pffff…pittig verhaal. Wat hebben we hiervan geleerd?
Teamgenoten van Westje 5: “jullie moeten Niek in het
vervolg gewoon goed aanspelen zodat dit soort blessures
voorkomen worden”. Nee, uiteraard onzin. Dit is helaas
een kwestie van “domme pech.“ Wat we Niek gunnen is
een succesvolle operatie en een zeer voorspoedig herstel
zodat hij dit seizoen tijdens zijn rentree toch nog het
winnende doelpunt…in de kampioenswedstrijd.
Beterschap en veel sterkte Niek!!!
DOOR: MICHEL
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MOETEN EINDRONDEN IN ELK LAND
GEORGANISEERD KUNNEN WORDEN OF MOET JE
OOK NAAR HET MORELE ASPECT KIJKEN?
1. Roy Wilting
Natuurlijk moet er naar het morele aspect gekeken worden,
maar dat is met alles zo. Dat het WK in Qatar
wordt gehouden slaat nergens op, alleen al
het feit dat het daardoor in de winter
gehouden moet worden. Laat ik het dan nog
maar even niet hebben over de mensenrechten etc. in dat
land. Moreel aspect en FIFA zijn niet echt 2 dingen die
samen gaan volgens mij.

2. Tom Bisselink
Naar mijn mening moeten alle landen hier voor in
aanmerking kunnen komen mits de faciliteiten
daar de mogelijkheden voor bieden en het
land (voor iedereen) veilig is om te bezoeken.
Echter is Qatar niet de meest ideale plaats
mede vanwege de temperatuur. Maar vooral vanwege alle
slechte omstandigheden voor arbeiders die hebben gewerkt
aan het bouwen van stadions, vind ik dat de FIFA zeker
moet kijken naar het morele aspect bij het bepalen van het
gastland voor een eindtoernooi.

Wat mij betreft sluit het WK 2022 in Qatar moeiteloos aan
in het rijtje Olympische Spelen 1936 in Duitsland, het WK
voetbal 1978 in Argentinië, de Olympische Spelen 2008 in
China en het WK voetbal 2018 in Rusland.
Ik ga er vanuit dat de komende decennia geld het
belangrijkste blijft in het voetbal. Dus heel veel verandering
verwacht ik niet.
Aan de andere kant zal er niet minder hard worden gejuicht
aankomend jaar voor een Nederlands doelpunt op het WK
in Qatar. Laten we daarom maar hopen dat Nederland goed
presteert.
En wie weet is Van Gaal tijdens het WK net zo kritisch en
cynisch op Qatar, als hij dat op de media kan zijn...
DOOR: SANDER

BABYCORNER

3. Hugo Overgoor
Bij het organiseren van een eindtoernooi moet er niet
alleen gekeken worden naar het financiële
plaatje, hoeveel geld er dus in het laatje rolt.
Er moet ook gekeken worden of het moreel
verantwoord is om in een bepaald land een
eindtoernooi te organiseren.

4. Maurice Hoveijn (Wil helaas zonder foto)
In het voetbal draait het enkel om het geld. Als dat de enige
voorwaarde is, kan het wat dat betreft in ieder land worden
georganiseerd. De hoogste bieder (en/of omkoper) wint.
Persoonlijk heeft een WK in Qatar niet mijn voorkeur. Ook
vanuit mensenrechtelijk oogpunt kunnen er grote
vraagtekens worden geplaatst bij deze keuze.
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Veerle van der Griendt
Op 2 april 2021 is Veerle van der Griendt
geboren. Haar geboortegewicht was
3246 gram en ze was 52 cm lang.
Veerle is de dochter van Gerdine Bethlehem
(speelster van Dames 2) en Victor van der Griendt.

EEN 11-TAL VRAGEN
Dit keer een 11-tal vragen voor twee spelers van Westervoort Zat 3 (het voormalige Westervoort 4).
Aan het woord komen twee spelers van dit vriendenteam. De één zorgt voor het slot op de deur en
de ander speelt in de Wesley Sneijder rol zijn wedstrijden. Beide hebben in het verleden ook
wedstrijden gespeeld bij de buurman in het rood maar zitten inmiddels helemaal op hun plek bij
Sportclub Westervoort.

1
2

Omschrijf jezelf in vijf woorden.

Casper: Direct, zorgzaam, gevat, fel en koppig.
Quincy: Eigenwijs, betrouwbaar, eerlijk,
gezelligheidsmens, teamplayer.

Hoelang spelen jullie al bij Sportclub
Westervoort en hoe ben je bij deze club terecht
gekomen? Waarom de keuze om op Zaterdag te gaan
voetballen ipv zondag?
Casper: Dit is mijn vierde jaar bij Sportclub Westervoort. Ik
heb altijd selectie gespeeld bij de buren, maar wilde door
een kruisband-blessure geen selectie spelen in de senioren.
Het kwam toen goed uit dat een hoop vrienden van mij nog
spelers zochten in hun vriendenteam. We spelen vanuit
vroeger altijd op de zaterdag, waardoor veel jongens op
zondag werken. Dit is denk ik de voornaamste reden dat we
op zaterdag voetballen. Daarnaast vind ik het ook matig
om zondag om 9 uur je nest uit te moeten.
Quincy: Ik voetbal nu ongeveer 5 tot 6 jaar weer bij
Sportclub Westervoort, nadat ik een aantal keer van clubs
gewisseld ben. Ik ben weer terug gekomen naar Sportclub
Westervoort door het oprichten van een vriendenteam. De
keus om op zaterdag te voetballen is eigenlijk vanuit
vroeger gebleven, de zaterdag was voor voetbal. Ik heb een
seizoen bij Zondag 5 gespeeld waar ik het erg naar mijn zin
had, alleen door werk werd dat heel lastig helaas.

3

Van welke trainer of teamgenoot heb je het meest
geleerd?

Casper: Robert Kuster bij AVW’66. Ik stroomde pas later
in als voetballer (was vroeger keeper) en hij heeft mij veel
bijgebracht over positie kiezen op het veld. Bij SCW ga ik
toch echt voor Thieme, onze geweldige aanvoerder/leider. Het
is zeldzaam als Thieme in de wedstrijd z’n bek opentrekt. In
deze uitzonderlijke momenten gooit hij alle mogelijke open
deuren in. Hij heeft wel eens luidkeels over het veld

Naam: Casper de Brouwer
Leeftijd: 23
Team: Westervoort Zat 3
Positie: Aanvallende
middenvelder (10)
Vorige clubs: AVW’66

Naam: Quincy Artz
Leeftijd: 23
Team: Westervoort Zat 3
Positie: Centraal achterin
Vorige clubs: AVW’66, Zwart Wit 63

geroepen: “jongens we moeten meer scoren!” Zo’n
hoogstaand advies zet je dan toch wel aan het denken.
Quincy: Ik heb in de jeugd veel verschillende trainers en
ploeggenoten gehad omdat ik een aantal keer van club ben
gewisseld. Ik heb van alle trainers wat geleerd natuurlijk
maar het seizoen dat mij het meest bij gebleven is het
seizoen dat Marc Willemsen en Willem Artz trainer waren.
Wat voor mij het meest speciaal was dat seizoen is dat mijn
vader een jaar trainer was en we ook kampioen werden.

4

Wat is de mooiste ervaring als voetballer tot nu
toe?

Casper: Het winnen van het landelijke KNVB-district
toernooi. Ik keepte vroeger bij het KNVB-oost team. Erg
veel van geleerd en tegen hele goede spelers gespeeld.
Daarnaast denk ik het winnen van de hoofdklasse in de B1
bij AVW.
Quincy: De kampioenschappen die ik heb mee mogen
maken en de vriendschappen die ik er aan over heb
gehouden.
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CASPER DE BROUWER EN QUINCY ARTZ

5

Wat is er zo speciaal aan “Westervoort
Zaterdag 3”?

Casper: De samenstelling van de gasten. We hebben
eigenlijk alles wel. Van praktisch opgeleid tot universitair
geschoold, van daadwerkelijk talent tot nog net een bal
over 5 meter naar de juiste kleur passen. Daarnaast krijgen
we met de aanstelling van onze nieuwe bankzitter,
tientonner en Boliviaan: Mateo Holtus er ook nog een
vleugje diversiteit bij. Bovendien mogen we elkaar allemaal
ook nog. Behalve Quincy, die is wel eens boos op iedereen,
maar ook hier kunnen we achteraf om lachen. De sfeer is
top.
Quincy: Wat ik het speciale aan Zaterdag 3 vind is dat we
met een hecht groepje vrienden zijn begonnen en dat
steeds groter is geworden. De gezelligheid vind ik ook altijd
erg belangrijk zowel op het veld als daarbuiten. Tijdens de
wedstrijden kunnen we af en toe flink tekeer gaan tegen
elkaar maar zodra het laatste fluitsignaal gaat, zijn we alles
weer vergeten. We bespreken het na in de kantine en dan is
het alsof er niks gebeurd is. Dat zegt vind ik wel wat over
de vriendschap die toch wel heerst binnen het team.

6

Waar ergeren jullie je het meest aan en waar heb
je veel respect voor op het voetbalveld, bij ons
cluppie?

Casper: Heel eerlijk, we worden wel eens vergeten denk ik.
Dan heb ik het over ballen, shirts, scheidsrechters enz. Aan
de andere kant, we zijn een vriendenteam op het twee-nalaagste-niveau, dus ik snap het ergens ook wel. Daarnaast
was het een rommelig seizoen door corona dus ergeren kan
ik het niet noemen. Echter, bij deze toch een oproep! Wij
van Zaterdag 3 zouden het top vinden als we nieuwe
shirtjes krijgen!!!! Ik en ik denk ook het team hebben veel
respect voor de vrijwilligers van de club. Zonder deze
mensen zou er weinig mogelijk zijn voor ons. Dus petje af
voor iedereen die zich inzet voor de club!
Quincy: Waar ik me het meest aan kan ergeren op het veld
is dat als het niet speelt zoals ik graag zou willen en
tijdrekken vind ik verschrikkelijk. Waar ik veel respect voor
heb op het veld is als het er tijdens de wedstrijd hard maar
fair aan toe gaat.
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EEN 11-TAL VRAGEN

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?

Casper: Ik hoop dat ik nog jaren met deze gasten kan
voetballen. Ik ben zelf ook niet van plan om hoger op te
willen of iets dergelijks. Ik denk ook niet dat dat mogelijk is
met wat ik heb laten zien afgelopen seizoen. In veelal alle
wedstrijden speelden zelfs Max Folbert en Rik Kemperman
beter dan ik. Dat is wel confronterend. Daarnaast ben ik
niet van plan om mij verder te committeren aan de club.
Lijkt mij erg gezellig en zo, maar daarvoor heb ik het te
druk met mijn studie in Nijmegen.
Quincy: Ik zie mezelf in de toekomst nog wel een tijdje bij
Sportclub spelen als ons team intact blijft en het met werk
te combineren valt. Ik ben trainer geweest, alleen moest ik
daar helaas vanwege tijdgebrek mee stoppen. Wie weet als
ik ooit zelf gestopt ben dat ik dat wel weer wil gaan
oppakken.

8

Wat vinden jullie in het algemeen van
SC Westervoort? Wat is top en waar is er
verbetering mogelijk?

Casper: De sfeer en het verenigingsgevoel is top! Iedereen
voelt zich een Westervoorter en dat vind ik erg positief. Dit
was bij AVW namelijk ook wel wat minder. Daar ging het,
toen ik er nog speelde, veel meer om de resultaten. Dit
heeft sportclub natuurlijk ook, maar er hangt toch een
gemoedelijkere sfeer. De verbetering zit hem voor mij in het
up-to-date houden van ons materiaal. Shirts, ballen etc.
Quincy: Het beeld van Sportclub is heel erg positief. Ik vind
het een hele gezellige club en ben blij dat ik een aantal jaar
geleden de keus gemaakt heb om terug te komen. Waar er
volgens mij kleine verbeteringen mogelijk zijn vind ik de
kleedkamers. Wij zitten vaak met 14/15 man in een
kleedkamer en dan word het erg krap, haha. Verder vind ik
de containers voor de ballen en de hesjes echt een top idee.

9

Zijn jullie thuis een echt SCW Voetbalgezin (Meer
dan 50% actief betrokken bij SCW)?

Casper: Nee, ik ben de enige, maar m’n pa komt bij
vrijwel elke wedstrijd kijken.
Quincy: Thuis zijn we geen SCW gezin, mijn vader is een
aantal jaar geleden gestopt als trainer dus ik ben de enige
die nog actief lid is bij SCW.

10

Wat missen jullie in deze Corona-tijd het meest
wat betreft SC Westervoort of voetbal in het
algemeen?

Casper: Competitievoetbal. Ik vond het erg goed geregeld
dat wij afgelopen maanden vrijwel elk weekend een
wedstrijd hadden, maar het is niet te vergelijken met
wedstrijden waar het daadwerkelijk ergens om gaat. Ik
hoop ook dat we volgend seizoen weer om de punten
kunnen gaan spelen.
Quincy: Wat ik vooral mis is de wedstrijden op zaterdag
waar je toch wel de hele week naartoe leeft. Ik mis ook de
gezellige donderdagavonden en de zaterdagmiddagen in de
kantine, de gezelligheid en de sociale contacten die je nu in
deze tijd minder hebt helaas.

11

Voor welke club in Nederland (behalve SCW) en
het buitenland zijn jullie fan en waarom?

Casper: Ik ben al mijn hele leven supporter van
Vitesse. Heb ook dit jaar weer een seizoenkaart. Daarnaast
ben ik niet perse fan van een club in het buitenland, maar
ik heb wel een zwak voor F.C. Barcelona.
Quincy: Ik ben al vanaf jongs af aan voor Ajax, ik hoorde
mijn opa altijd horen zeggen dat Ajax het mooiste voetbal
speelt en mijn beste vriend vanaf vroeger was ook voor Ajax
dus dat heeft er ook mee te maken.

DOOR: SANDER
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UIT DE HISTORIE

VAN DE HISTORISCHE COMMISSIE
Terug in de tijd, herinnert u zich deze nog?
1983: In het toenmalige familiebedrijf Café-Restaurant én
Zalencentrum Hugen (van 1851 tot 1992) mochten de
bezoekers van de Lentebeurs op een doel schieten vanaf
8 meter. In de goal stonden Theo Snelders, Johan Tukker,
Stef Kool en Ton Koenen.
Theo Snelders was een oud jeugdkeeper van Sportclub waar
hij als 15-jarige zijn debuut in het 1e elftal had gemaakt en
in de zomer van 1980 weggeplukt door FC Twente. Ook
Johan Tukker was begonnen in onze jeugd en destijds
keeper bij FC Groningen. Stef Kool en Ton Koenen waren
destijds keepers bij Sportclub.
Op de foto, de spelers van het seizoen, Angé Lenting
(categorie jeugd) en Rob Gerretzen (categorie senioren)
met de bekers.

1980: De spelers waren erbij, nu 41 jaar geleden, op de
huwelijksdag van de coach Jozina Schriever en Eddy
Kreleger. Benieuwd naar de namen spelers die op de foto
staan, wie herkent ze of zichzelf?

Achter: Stef Kool, Rob Gerretzen (senioren voetballer van
het jaar 1983), Angé Lenting (junior voetballer van het jaar
1983), Ben Hulshorst, Theo Collast (initiatiefnemer en
jeugdtrainer A1), Johan Tukker en Wim Evers (leider A1)
Voor: Ton Koenen, Theo Snelders

Op onze website staan nog veel meer mooie
herinneringen. Neem eens een kijkje,
http://www.scwestervoort.nl/historie.
Heeft iemand nog mooie foto’s, shirtjes of andere
spullen uit onze historie en willen jullie dit met ons
delen? Of herkennen jullie je zelf en/of kennen jullie
de namen bij de teamfoto’s? Neem dan contact op
met historie@scwestervoort.nl.
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PUZZEL

WIN EEN
CADEAUBON
VAN € 10
binnen

kastanjes

blaadjes

koud

boek

laarzen

bos

paddenstoel

bruin

regen

egel

regenjas

eikeltjes

struik

geel

thee

haardvuur

vogels

herfst

wind

kaal

Oplossing:

Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 december 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. 4:
Worden we deze keer Europees kampioen
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Shanna van de Kraats, JO13-1

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader
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COLUMN FRANK ARENDS

DE EERSTE EN DE LAATSTE
Het was zondagmorgen 17 december 1989, ik
had de kriebels in mijn maag, ik voelde me toch
wat zenuwachtig over wat het worden zou
vandaag. Een vlag en ook een toeter, ja ik nam
echt alles mee, ik was niet meer te houden zo
rond een uur of twee.

D

ie bewuste dag mocht ik voor het eerst van mijn
ouders mee naar een wedstrijd van Vitesse. Ik was
10 jaar oud en moest uiteraard wel beloven dat ik die
middag in de buurt zou blijven van mijn broer en de
gebroeders Van der Veen. Frank, Bob en Ronny waren al
vaker geweest en waren door de geel zwarte wol geverfd.
Van der Gouw, Straal, Vermeulen, Eijer, Bos, Sturing, Van den
Brom, Thijssen, Hilgers, Koolhof en Latuheru namen het op
tegen FC Utrecht. Een kaartje kostte 2,50, precies een gulden
goedkoper dan het broodje bal wat je, omringd door de geur
van de pisbakken, even verderop kon halen. Ik had bewust
mijn zwarte winterjas met spierwitte mouwen aan gedaan. Ik
stak mijn armen door het hek, zodat ik sowieso ’s avonds om
19.00uur in beeld zou komen bij Studio Sport. Het was echter
altijd wel afwachten of het op TV zou komen. Mart Smeets en
zijn matties maakten namelijk altijd een keuze uit 3
wedstrijden, meer werd er dan ook niet uitgezonden. Hoe
anders is het nu? In de hedendaagse tijd kun je vanaf
s’morgens 10.00u tot midden in de nacht 47 live wedstrijden
kijken, 189 samenvattingen en 456 nabeschouwingen.

waar ons een heerlijk broodje jus stond te wachten. Mijn
eerste ervaring live op Monnikenhuizen was een hele
succesvolle.
Het was zondagmorgen 2 september 2007, ik had de
kriebels in mijn maag, ik voelde me toch wat zenuwachtig
over wat het worden zou vandaag. Een vlag en ook een
toeter, ja ik nam echt alles mee, ik was niet meer te houden
zo rond een uur of twee.
Die bewuste dag kwam Vitesse na 17 minuten met 1-0 voor
tegen aartsrivaal NEC. In de rust had ik mijn eerste drie
(pizza) punten van de dag binnen en begon deze
nietsvermoedend op te eten. Alles ging zoals altijd heel
relaxed totdat we opeens op de promenade visite kregen
van een aantal vrienden uit zowel Nijmegen als Arnhem.
Wat er precies verder is gebeurd weet ik niet, wat ik wel
weet is dat de anderhalve meter niet helemaal in acht werd
genomen. Met een vervelend gevoel gingen we met de bus
naar huis, waar ons een heerlijke broodje jus stond te
wachten. Mijn laatste ervaring live in het Gelredome was
een bijzondere.
Door Frank Arends

We hadden die avond geluk, ze kozen bij Studio Sport
ervoor om de samenvatting van Vitesse – FC Utrecht uit te
zenden. Daar stond ik dan, met m’n witte mouwtjes, door
het hek mee te zingen: “Theo pak hem terug” “La la la la la
miep miep miep miep” “We love you Sturing, we do, we
love you Sturing we do, we love you Sturing we do, oh
Sturing we love you”.
Vitesse speelde de gasten uit de Domstad, helemaal van de
mat af. Met goals van Hilgers, Koolhof, Vermeulen en 2x Van
den Brom was het succes compleet. Met een voldaan
gevoel gingen we met z’n vieren op de fiets weer naar huis,
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BASN LEDEN
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
Sportclub Westervoort
Van Altena Wijchen
Van Essen Banden
W. van den Hatert V.O.F.
Wieleman Zalencentrum
Willems Gevelrenovatie
ZoMa Opleidingen

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
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
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

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

SEIZOEN 2021-2022

ACHTER VAN LINKS NAAR RECHTS: DENNIS KOENEN, BERT VAN LOOYENGOED, BRIAN BAAIJENS, JOEY VAN ZANTEN, JAN STUIJVER, MARTIJN
KLEIN-HOLTE, JOEP GERRETZEN, MOUNIR AMEZRINE, SJOERD JANSEN, MICHEL NASS (TEAMMANAGER)
STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS: FERRY VAN DER MEIJ (KEEPERSTRAINER) UGER CAKIR, HEIN SMINK, PELLE GERRETZEN, RONNIE SESSINK,
GERARD SMINK, SYLVANO HENDRIKS, SEFA KAMUS, GERRIT VAN DER LAAN (GRENSRECHTER)
ZITTEND VAN LINKS NAAR RECHTS: BOY VAN BARNEVELD, TYCHO KAAK, PETER KAAK (ASS. TRAINER) WIM BLEIJENBERG (HOOFDTRAINER)
MARCO BENDERS (ASS. TRAINER) NINO MEIJER, JELLE APELDOORN
OP DE FOTO ONTBREKEN, SANDER VAN DER MEIJ EN CAS VAN WIJHE

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

