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G

eachte aanwezigen, beste mensen die
Sportclub Westervoort een warm hart
toedragen. (En voor deze ene keer wil ik ook
alle lezers van de Ballenvanger er uitdrukkelijk bij
noemen). Ik wil jullie allen van harte welkom heten
op de traditionele jaarlijkse Sportclubnieuwjaarsreceptie met de even traditionele speech
van de voorzitter. Iets wat er nu eenmaal bij hoort,
je ontkomt er niet aan.
Ik had me er zo op verheugd om in een overvol clubhuis
met een biertje in de hand de meute weer met deze
woorden toe te mogen spreken en af en toe een kleine
sneer uit te kunnen delen naar mensen die ondanks het
immense belang van de speech erdoor heen zitten te
praten. Zij weten niet hoeveel tijd en moeite het gekost
heeft om ieder jaar weer zo’n verhaal in elkaar te moeten
draaien. (N.B.: Dit is wat zwaar aangezet hoor, om niet te
zeggen overdreven. Ik kreeg juist vaak complimenten dat ik
die menigte toch maar die paar minuten stil had kunnen
krijgen. En zo’n verhaal is ook vrij snel verzonnen.) Ik had
me er ook juist zo op verheugd omdat dit de laatste keer
zou zijn dat ik dit als voorzitter zou mogen doen. Want
zoals wellicht nog niet iedereen weet: ik ben aan mijn
laatste jaar als voorzitter bezig. Op de laatste (ook al weer
digitale) jaarvergadering heb ik me voor één jaar
verkiesbaar gesteld en daar is men massaal akkoord mee
gegaan. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een
nieuwe voorzitter. Als er mensen zijn die denken dat ze
iemand weten of kennen die daar geschikt voor zou zijn:
laat het ons weten, dan gaan wij wel met hen in gesprek.
Zo ben ik er ook ooit ingerold. Want dat iemand zichzelf
aanmeldt, lijkt haast een illusie. Maar wat niet is, kan nog
komen is een oud Westervoorts spreekwoord.

Terug naar de nieuwjaarsreceptie: tijdens de receptie
worden altijd de jubilarissen gehuldigd. Dit kan nu, net als
vorig jaar, dus weer niet. Daarom wil ik ze nu hier wel
noemen en we zorgen er als bestuur voor dat de
onderscheidingen, bloemen en bekers en wat al niet meer
(of minder) bij jullie terecht komen. Een opmerking vooraf:
Dick Tiecken die op 1 januari 2022 70 jaar lid zou zijn, heeft
dit helaas net niet gered. Hij overleed op 21 december.
Verderop in dit nummer een in memoriam.
En daarnaast nog een jaarlijks terugkerende opmerking: Bij
de jubilea vertel ik er altijd bij dat de administratie met
betrekking tot de begindata van het lidmaatschap niet altijd
helemaal klopt. Dat betekent dus dat er wat mensen zijn
die echt 25 of 50 jaar lid zijn, maar misschien ook wel
mensen die 26, 39 of 51 jaar lid zijn. Maar zie deze
huldiging vooral als een mooi moment om eens stil te staan
bij al die jaren lidmaatschap en verbondenheid aan deze
prachtige club. En bovendien worden jullie nu toch echt
genoemd in de column van de voorzitter….
70 jaar: Wim Erdhuizen en Piet van Workum
60 jaar: Willy Messing, Henk Hermsen, Bertus Nass, Jan
Siebenheller en Rini Wanders
50 jaar: Jos Jansen, Gerard Klinkenberg, Cees Anema,
Martin Bouwman, Joep Dahm en Theo de Reus
40 jaar: Hans Leenders, Bart Krechting, Bob van der Veen
en Henk Vleeming
25 jaar: Joris Boss, Wicher Gorel, Karin Gorel en Odin
Haring

En ik wil deze speciale Nieuwjaars column afsluiten met de
wens voor jullie allen dat we op weg gaan naar een heel
goed, gezond, gelukkig en sportief 2022!
JOHN KEMPER, VOORZITTER
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VAN DE REDACTIE

D

e redactie wenst een ieder een gelukkig, sportief en
vooral gezond 2022.
We staan hopelijk voor een enigszins “normaal”
voetbaljaar met een spoedige herstart van alle competities.
De foto op de voorzijde is uit de competitiewedstrijd
JO17-1 tegen Groen-Wit ’62 uit Apeldoorn.
Op dezelfde dag werd JO14-1 glorieus kampioen en dat
werd natuurlijk uitbundig gevierd met de platte kar door
het dorp. Verderop in dit nummer een uitgebreid verslag.
Half januari heeft het winter trainingskamp in Zuid-Spanje
plaatsgevonden. De middenposter is een groepsfoto van
het gezelschap in Spanje.

COVERFOTO: JAN KOERS

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 3:
woensdag 16 maart

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.

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

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

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

Anousjka Boesveld

€ 5,00

Sander Swagers

Walter Bouwman
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MEIDENVOETBAL 2.0

‘MEIDENVOETBAL 2.0’

SAMENWERKING TUSSEN
SC WESTERVOORT EN MVVA
De afgelopen jaren heeft het meiden- en vrouwenvoetbal binnen Sportclub Westervoort een enorme
groei doorgemaakt. Onze vereniging beschikt inmiddels over 4 jeugdteams (meiden) en 2
seniorenteams (vrouwen). Daarnaast spelen er nog diverse talentvolle meiden in gemengde
jeugdteams. Een schitterend fundament om verder op te bouwen. En vooral ook een mooi moment
voor een upgrade naar "the next level" => SCW + MVVA = Meidenvoetbal 2.0
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MVVA biedt talentvolle en ambitieuze meiden
een springplank naar een hoger niveau
De omstandigheden zijn ideaal. Niet alleen bij Sportclub
Westervoort zien we mooie groei, ook landelijk gaat het
hard. In 10 jaar tijd is het aantal voetballende meiden in
clubverband verdubbeld. De groei van het aantal actieve
meiden en het snel gestegen niveau leiden logischerwijs
ook tot mooie resultaten. De geweldige prestaties van de
oranje leeuwinnen zijn hier het ultieme voorbeeld van. Ook
de resultaten van onze eigen blauw witte leeuwinnen zijn
ronduit indrukwekkend. Ons eerste vrouwenteam is
koploper in de 2e klasse, ons kersverse vrouwen 2 presteert
ver boven verwachting, onze MO19 staat bovenaan in de
1e klasse en onze MO15 deed volop mee om het
kampioenschap in de 2e klasse. Daarbij is onze kweekvijver
(MO13) met twee teams meer dan rijkelijk gevuld. Voor een
club met onze schaalgrootte is dit niet alleen uniek, het is
ook iets waar we trots op zijn!
We willen deze positieve tendens de komende jaren
doortrekken door meiden en vrouwenvoetbal nog beter te
positioneren binnen onze vereniging. Dat onze Technisch
Jeugdcoördinator Patrick de Nooijer een belangrijke
bijdrage levert aan zowel dit proces, de behaalde successen
maar zeker ook aan het verwezenlijken van onze ambities is
volstrekt helder. Zo plaatste Patrick recentelijk, na
verkennende gesprekken, zijn handtekening onder een
samenwerkingsverband tussen Sc Westervoort en MVVA.
Meiden Vrouwen Voetbal Achterhoek is een
professionele talentenacademie voor meiden in de
Achterhoek maar zeker ook voor meiden in de Liemers.
MVVA biedt talentvolle en ambitieuze meiden een
springplank naar een hoger niveau. Deze meiden krijgen de
kans om op hoog niveau, onder professionele begeleiding
en met uitstekende faciliteiten te voetballen. Meiden die
geselecteerd zijn, worden in eerste instantie uitgenodigd
om te komen trainen. Als dit goed gaat dan volgen
wedstrijden en toernooien. Uiteindelijk worden er ook

teams geformeerd die het in competitieverband zullen
gaan opnemen tegen andere regioteams. Het mooie aan
dit initiatief is dat de meiden ondertussen ook gewoon
lekker blijven voetballen in hun eigen vertrouwde team bij
onze vereniging. Zo houden ze dus het contact en het
plezier met hun eigen voetbalvriendjes/vriendinnetjes. Er
ligt een goed doordacht meerjarenplan onder dit concept
van MVVA dat volledig wordt ondersteund door de KNVB.
Ook wij als Sportclub Westervoort zijn ervan overtuigd dat
dit initiatief onze club, het meidenvoetbal en vooral ook
onze talentvolle ambitieuze meiden verder gaat helpen.
Dat het een bijzonder en uniek concept is, is ergens ook
opmerkelijk te noemen. Dergelijke structuren van
regioselecties zijn bij het jongensvoetbal al decennia lang
ingeburgerd en dus ook niet meer dan normaal. Voor de
jongens zijn we vorig jaar bovendien een partnership met
Vitesse aangegaan. Uiteindelijk is het dus ook alleen
maar mooi dat onze meiden nu dezelfde mogelijkheden
krijgen.
@MVVA: Complimenten voor dit top initiatief!
@Patrick: Goed bezig!
En voor alle Sportclub meiden die er straks helemaal voor
gaan: Veel succes en vooral ook veel plezier!
“Westervoortse Supermeiden, D’RAN!”
DOOR: MICHEL
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KAMPIOENEN!

JO14 VIERT FEEST!
Zaterdag 18 december, Sportclub Westervoort
JO14-1 vs Halle JO14-1, aftrap 13.00 uur, onze
kampioenswedstrijd! Eindelijk!

Na het laatste fluitsignaal met 0-0 eindstand (en het
puntverlies van concurrent AVW'66) weten we het zeker,
we zijn kampioen!

Eigenlijk niemand heeft hier rekening mee gehouden, zeker
niet na onze campagne in de beker.
Maar hier staan we dan toch, reden om een feestje te
organiseren en te vieren!

De boys vieren dit samen in de kleedkamer, om vervolgens
bij de verhoging naast de fietsenstalling een bloemetje in
ontvangst te nemen en de schaal, uitgereikt door Michel
namens SCW, de lucht in te mogen houden! Omgeven door
veel ouders en andere familieleden die foto’s maken en
juichen voor deze fantastische groep, (rook) fakkels en
confettikanonnen geven de sfeer nog een extra impuls!
De “feestcommissie” heeft voor dit heugelijke moment
speciale kampioen taartjes laten maken, en voor de

De wedstrijd was zoals verwacht niet de beste maar wat
maakt het uit, zijn het de zenuwen geweest? Het idee dat
we kampioen gaan worden? Alles wat er na de wedstrijd
op het programma staat? Ik denk het……
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champagne gezorgd (alcoholvrij uiteraard), dit valt goed in
de smaak bij het hele team en het duurt niet heel lang
voordat alles op is.
Van de trainers/begeleiders krijgen de boys allemaal nog
een mooie gouden medaille uitgereikt.
In de tussentijd komt achterwaarts de “kar” het terrein
oprijden voor het traditionele rondje door het dorp, deze
wordt door een aantal ouders nog even extra versierd met
wat blauw/witte ballonnen en vlaggetjes.

Nadat we met z’n allen op de kar zijn gaan staan, rijden we
richting de verkeerslichten bij de Hamersestraat, we kunnen
het toch niet laten om ter hoogte van het complex van
AVW even extra duidelijk te maken wie nr. 1 is geworden
(AVW'66 eindigt als nr. 2 uiteindelijk).
Onder begeleiding van wat leuke muziek door DJ Nick is
ook het feestje op de kar compleet met toeterende
automobilisten en zwaaiende mensen langs de weg weet
nu ook de rest van Westervoort dat wij de kampioen zijn!
Eenmaal terug op het sportcomplex worden er druk frietjes
en snacks gebakken om lekker te eten en nog even na te
genieten van wat er net allemaal is gebeurd en wat we
hebben meegemaakt. Een fantastische afsluiting van deze
super mooie middag!
Als laatste zijn we nog met het team naar het huis van
Rychando geweest, hijj heeft de wedstrijd
j en het feestje
j
moeten missen doordat
at hij op
het laatste moment thuis
huis in
quarantaine moest….... Dus
D
hebben we hem nog even
eveen een
medaille en bosje bloemen
em
men
gebracht en de schaal
laten zien!
Namens de hele
JO14-1 willen wij
de feestcommissie
en Sportclub
bedanken voor
deze hele mooie
middag!
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DE BLIKVANGER PETER ABBINK

PETER ABBINK
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub.
Gelukkig zijn we bij Sportclub gezegend met een
grote groep van deze kanjers. In deze editie van
de Blikvanger laten wij jullie kennis maken met
niemand minder dan geboren en getogen
Westervoorter: Peter Abbink a.k.a. Piet of Ab. Hij
vertelt over wat hij precies heeft gedaan en wat
hij momenteel doet bij Sportclub Westervoort.
Namen: Petrus Johannes Maria Abbink. Beter bekend als
Peter, Piet of Ab.
Leeftijd: 54 lentes jong.
Woonplaats: Molenacker 38, al meer dan 29 jaar. Ik ben
geboren en getogen in Westervoort (op de
Vredenburgstraat 11). Om vervolgens de Vredenburgstraat
te moeten verlaten is erg lastig, zo’n mooie straat.
Partner: Marian Abbink - van Westen, geboren te
Doesburg. Ik heb haar ontmoet in Westervoort bij het
midzomerfestijn (wat ik me er nog van kan herinneren). Ze
kwam vervolgens bij mijn zaalvoetbal kijken met een
vriendin. En zo is het allemaal begonnen.
Kinderen: Robbie (22 jaar) en Debbie (20 jaar). Na lang
nadenken denkt Ab dat dit de leeftijden van zijn kids zijn.
Werk: Hegeman Bouwpartners. Daar ben ik uitvoerder,
voornamelijk kleinbouw. Ik stuur zo’n 40 man aan en
daarnaast houd ik mij bezig met klachtenonderhoud,
mutatiewerk en projecten. Al met al werk ik hier al meer
dan 25 jaar.

Wat zijn je hobby’s?
Fietsen en wandelen vind ik leuk, zwemmen deed ik ook in
het verleden. Mijn grootste hobby is uiteraard voetbal.

Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Een slechte neezegger, behulpzaam, vaak problemen voor
anderen oplossen, neem soms wat teveel hooi op mijn vork,
sociaal (18 woorden, maar dat mag de pret niet drukken).
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Voetbal je zelf ook?
Nee, helaas niet meer. Vanaf mijn vijfde heb ik altijd
gevoetbald, bij Sc Westervoort. In mijn jongere jaren in de
A-jeugd heb ik wel eens ingesprongen bij AVW’66 (vertelt
hij met schaamrood op de kaken). Peter voegt hier aan toe:
‘Dat kon toen nog!’. Frans Putman was mijn 1e trainer bij
Sc Westervoort op woensdagmiddag, Frans trainde destijds
elke woensdagmiddag de jeugdteams. Dat was echt
schitterend.

Welk vrijwilligerswerk doe je en heb je gedaan?
Ik ben momenteel trainer/leider van Vrouwen 2. In het
verleden heb ik veel meer vrijwilligerswerk gedaan.
Vanaf mijn 12e ben ik meegegaan met het 6e om te
vlaggen, met een jaar of 14 trainde ik de D-jeugd (dit deed
ik jaren lang) en ik was 9 jaar lang jeugdcoördinator. ‘Dit
was een pracht van een tijd, met heel veel fantastische
gasten’. Toen Debbie vervolgens ging voetballen, ben ik
trainer geworden van de MO-17. Daarnaast heb ik 3 tot 4
jaar bij de scouting vrijwilligerswerk gedaan, via een
vriendin van Marian. Wij hielpen mee met het organiseren
van Koningsdag op de Wyborgh.

Wat is je doelstelling dit seizoen met Vrouwen 2?
Uiteraard proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar
vooral om het voetbalritme en het plezier weer terug te
krijgen. Ik wil de meiden weer wat meer leren!

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere
dagelijkse bezigheden?
Ik heb de luxepositie dat ik in principe dagdelen kan
werken (geen ploegendiensten etc.), dus ik kan ‘s avonds
alles voorbereiden voor de trainingen en wedstrijden.
Daarnaast gaat het nu ook veel via de app, vanuit huis kan
je nu veel regelen. Het is daarom goed te combineren.

Welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger actief?
Dinsdag, donderdag en zondag. In totaal ben ik ongeveer
zo’n 20 uur actief in de week. Op vrijdagavond begin ik met
de voorbereiding voor zondag. Ook kost het natuurlijk tijd
om de trainingen voor te bereiden, maar dat doe ik met
veel plezier.
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DE BLIKVANGER PETER ABBINK
Volg je ook teams binnen Sc Westervoort?
Jazeker, mijn zoon zit in het 6e. Ook volg ik Vrouwen 1,
Heren 1 en 2 en de MO-19. Ik ken veel jongens dus dat
vind ik leuk om te volgen.

Waar kan je maar niet aan wennen binnen
Sc Westervoort?
Dat mensen moedwillig iets vernielen en rommel
achterlaten, dat vind ik wel eens lastig. Laatst kwam ik op
zondag op het sportpark, toen stond er weer van alles op
het veld (goaltjes niet opgeruimd etc.). Er zijn zoveel
vrijwilligers die er veel moeite en tijd insteken, dus ik kan
me er wel aan ergeren dat er dan spullen niet opgeruimd of
vernield worden.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt
tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk?
Willem Bolderman was Sinterklaas bij Wieleman. We gingen
ons omkleden bij Annelies Kampscheur. De neutjes vloeiden
daar al rijkelijk. Willem moest namelijk op een peerd naar
Wieleman, maar hij was bang voor peerden. Hij had
daarom flink moed in gedronken. Bleek het om een nep
peerd te gaan. Je kan wel raden hoe die avond verder is
gelopen… ‘Dit was echt een hele leuke tijd’, voegt Ab toe.
Daarnaast waren de pupillenweekenden ook super.

Wat vind je minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
De discussies over wie in welk team moet spelen, dat er
bijvoorbeeld ouders gaan klagen dat hun kind in een
bepaald elftal zou moeten spelen. Dat vond ik altijd een
mindere kant.

Wat krijg je er zelf voor terug?
Als ik over een aantal jaar de speelsters die nu in Vrouwen
2 spelen, terugzie in Vrouwen 1. Dit heb ik ook altijd
prachtig gevonden in mijn tijd als jeugdtrainer. Daar doe je
het voor!

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger
moeten worden?
Omdat er een tekort is. Veel mensen aan de kant roepen
van alles, ze hebben overal commentaar op. Dan zeg ik wel
eens: ‘Kom eens helpen of neem het eens over’. Maar dan
geven ze niet thuis. Het zijn vaak dezelfde mensen die de
kar trekken.

Wil je tot slot nog wat kwijt?
Laat iedereen in zijn waarde, iedereen doet z’n best om er
wat moois en goeds van te maken. Sportclub is en blijft een
pracht van een vereniging!
DOOR: AAFKE EN LAURA
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AFSCHEID GEERT BRINK

SPORTVRIENDEN EN VRIENDINNEN,
Wie had ruim een jaar geleden kunnen bedenken dat ik ooit Westervoort zou verlaten.
In 1987 ben ik in Westervoort komen wonen en heb als liefhebber van de voetbalsport onze
kinderen Björn en Sven, toen acht en zes jaar, direct aangemeld als lid bij Sportclub
Westervoort. Een echte dorpsclub die qua cultuur en organisatie het beste bij mij zou passen.
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Daar heb ik achteraf zeker geen spijt van gekregen. Je
begint als ouder met het bezoeken van trainingen, rijden
naar uitwedstrijden en al heel snel werd ik gevraagd om
trainer te worden van een jeugdteam, uiteraard een team
waar één van de kinderen in ging spelen.
Na de winterstop kwam er een nieuw team bij, de F5 waar
Sven in ging spelen en Björn begon in de E3. Samen met
Jan Koers heb ik de organisatie van de F5 opgepakt en
begon mijn carrière als jeugdtrainer bij Sportclub. Ik had
toen al veel ambitie en na twee jaar bood Sportclub aan om
de trainerscursus JVT te gaan volgen. Dit greep ik met beide
handen aan om mij verder te ontwikkelen als trainer in de
voetbalsport. Na vijf maanden slaagde ik met vlag en
wimpel voor de cursus JVT en werd ik zowel door de KNVB
als door andere clubs benaderd om ook daar allerlei
voetbalactiviteiten te gaan doen. Na diverse gesprekken
binnen Sportclub Westervoort kon men op dat moment niet
aan mijn ambities voldoen en besloot ik elders aan de slag
te gaan. Als goede vrienden gingen we uit elkaar. Sven en
Björn bleven uiteraard bij Sportclub en ik liet dan ook zeer
regelmatig mijn gezicht zien.
Na twee jaar Sportclub Velp en drie jaar VDZ werd ik
gevraagd om weer terug te komen bij Sportclub. Daar heb
ik toen voor gekozen en heb jaren zowel de D1 als de C1
getraind, de leeftijdsgroepen waarbij ik mijn ambitie
volledig kwijt kon. In die tijd heb ik van alles gedaan bij de
club en KNVB: organisatie pupillenweekend,
evenementencommissie, scout Jeugdplan KNVB, technisch
coördinator voetbalkampen KNVB en uiteraard trainer/
coach van de bovengenoemde teams.
Nog een keer heb ik de keuze gemaakt om elders aan de
slag te gaan en heb vijf jaar met heel veel plezier bij DCS in
Zevenaar ook weer de D1 en C1 onder mijn hoede gehad.
Voor mijn werk heb ik zes jaar met openbaar vervoer
gereisd van Westervoort naar Den Haag waardoor de
combinatie werk/trainen niet meer mogelijk was. Nadat ik
met prepensioen ben gegaan heeft John Kemper mij
benaderd om als vrijwilliger weer binnen de club wat te
gaan doen. In de afgelopen jaren heb ik van alles gedaan,

toernooicommissie, onderdeel van de VUT-ploeg, leider
Dames 1, soms kort door omstandigheden, werkgroep
Historie Sportclub en nu al weer een hele tijd bardiensten
draaien op de dinsdagavonden. Maar aan alles komt een
eind.
Over enkele maanden wordt ons appartement in Arnhem
opgeleverd en ga ik terug naar waar ik geboren ben en ga
ik Westervoort en Sportclub verlaten. Dit zal zeker gepaard
gaan met een lach en een traan. Een dubbel gevoel dat
overheerst. Ik heb de helft van mijn leven doorgebracht in
Westervoort, dus heel veel leuke contacten opgebouwd. Ik
heb zo veel mooie mensen ontmoet waar ik heel veel
gezelligheid en samenhorigheid mee heb beleefd. Ik blijf
nog een aantal activiteiten voortzetten in Westervoort, zoals
coördinatie Sinterklaasintocht, in de werkgroep Muziek in
Westervoort en dan specifiek de Bluesavonden en natuurlijk
de organisatie rondom het zaalvoetbalteam GEPOCO, dus
ik ben zeker nog niet verloren voor Westervoort en zal nog
regelmatig mijn gezicht laten zien. Ik bedank iedereen voor
de samenwerking en gezelligheid gedurende al die jaren
waar ik binnen Sportclub Westervoort met heel veel plezier
actief ben geweest. Sportclub is een deel van mijn leven
geworden. Tot 1 maart zal ik nog bardiensten blijven
draaien en laten we hopen dat dit in het nieuwe jaar toch
weer mogelijk zal zijn.
Heel veel liefde, geluk en gezondheid voor iedereen
en, op welke manier dan ook, tot ziens. Het ga jullie
goed.
DOOR: GEERT BRINK
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TALENT VAN HET KWARTAAL

AMANY MIGDAD
Altijd al op de foto gewild met een speler van de
Nederlandse leeuwinnen? Vraag dan of Amany
Migdad een keertje naast je komt staan en neem
dan een selﬁe. We zijn nog niet zover maar als
deze ontwikkeling door gaat dan speelt deze
dame over 10 jaar minimaal op eredivisie niveau,
zo niet in het Nederlands team. Je hebt van die
spelers waar iedereen het over eens is. Amany is
een parel die een mooie voetbaltoekomst
tegemoet gaat. Dat blijkt ook uit de
indrukwekkende carrière die Amany nu al heeft
opgebouwd. Geselecteerd door de KNVB,
uitgenodigd om te trainen bij MVVA (regionale
selectie voor meidenvoetbal), gescout door PSV
en mogen trainen in het stadion van FC Utrecht
en bij AGOVV.
Hoog tijd voor een nadere introductie van dit super talent
uit de JO12-1. Een gemengd team van jongens en (2)
meiden waarin Amany niet alleen haar mannetje staat maar
ook vaak haar mannetje verslaat. Deze meid kan niet alleen
goed voetballen, ze is ook heel erg fanatiek. Oordeel vooral
zelf maar de antwoorden die Amany geeft op de vragen
tijdens dit interview “ademen” voetbal.

Stel jezelf eens kort voor
Ik ben Amany, 11 jaar en woon in Westervoort samen met
mama Libiba, (stief-)papa Karel, een grote broer van 17 en
een zus van 12. Ik zit in groep 8 op het Startblok en ga
volgend jaar waarschijnlijk naar Candea.

Wat zijn je hobby’s?
Voetbal, voetbal en oh ja voetbal. Ik voetbal bij sportclub, ik
voetbal op school en ik voetbal thuis. Ik voetbal met mijn
teamgenootjes, met klasgenootjes en met vriendjes en
vriendinnetjes. En oh ja, ik voetbal ook regelmatig alleen in
de straat, op het pleintje of tegen de muur.

Hoe lang voetbal je al?
Ruim 4 jaar. Ik ben begonnen bij de JO8 en zit nu dus in de
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JO12-1. Het eerste jaar werd ik meteen kampioen in de
JO8, dat was erg leuk. Ik scoorde in mijn 1e wedstrijd
meteen 3 doelpunten waaronder een kopgoal!

Waar sta je in het veld, waar ben je goed in en wat wil
je nog leren?
Ik ben een aanvaller en kan goed dribbelen. Wat ik nog
beter wil leren is harder schieten. Dit jaar leer ik erg veel
van mijn trainers. Onder andere passen, trappen en
aannemen lukt al veel beter.

Wat is je favoriete club en wie zijn jouw voorbeelden?
Ajax is mijn favoriete club bij de mannen en Barcelona bij
de vrouwen. Mijn grote voorbeelden zijn Lieke Martens en
Vivianne Miedema. Toevallig of niet maar het zijn allebei
veel scorende aanvallers.

Heb je het naar je zin bij sportclub en heb je nog tips
voor onze vereniging?
Ja, ik vind sportclub Westervoort een leuke en gezellige
vereniging en iedereen is heel aardig. Als tip zou ik bij alle
teams trainingen nog beter maken zodat we met zijn allen
nog meer succes hebben. Amany krijgt zelf nu vaak training
van onze technisch jeugd coördinator Patrick de Nooijer en
hier geniet ze van. “Patrick is niet alleen aardig, ik leer er
ook super veel van!”

Amany, we zijn blij dat je bij sportclub Westervoort voetbalt.
Mocht je later inderdaad bij een grote en beroemde club
spelen, denk dan nog eens terug aan jouw leuke tijd in het
blauw witte shirt. En mocht je lekker bij sportclub
Westervoort blijven spelen dan weet ik zeker dat de trainers
van vrouwen 1 jou over één of 5 jaar al in de
basisopstelling opnemen.
@Ronald, Jeroen en Marco: Voor zover nog niet in
beeld, kom vooral eens kijken en genieten bij de
JO12-1.
DOOR: MICHEL
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UIT DE HISTORIE

JULIAN HENSEN
“EEN RASECHTE JONGEN VAN DE CLUB”
Het is niet de vraag of maar wanneer Julian Hensen
terug komt bij Sportclub Westervoort. De snelle
sierlijke aanvaller is vorig jaar, op 25 jarige leeftijd, bij ons
weggekaapt door Hoofdklasser Duno uit Doorwerth. Een
unieke kans en een mooie promotie maar qua timing niet in
de meest makkelijke periode. De stap van de 4e klasse
zondag naar de hoofdklasse zaterdag is enorm. Daarbij is
het ontzettend lastig om in een gebroken voetbaljaar met
diverse coronaperikelen ‘je plekje te veroveren’. Na een
goede voorbereiding (en succesvol bekerprogramma) met
daarin ook veel speelminuten en de nodige doelpunten is
Julian nu aan het ontdekken waar hij staat en wat hij kan.
Na in het verleden al eens bedankt te hebben voor een
uitnodiging van Duno kon hij de verleiding vorig jaar niet
weerstaan. Een kwestie van gezonde ambitie, je grenzen
verleggen en het aangaan van nieuwe avontuur. Julian is
onder de indruk van alles wat hij beleeft bij Duno. Toch blijft
het blauwwitte gevoel absoluut kriebelen.

Duno Doorwerth
Dat Duno op hoofdklasse niveau speelt is voor Julian in
alles merkbaar. Het niveau van de totale selectie, inclusief
17e man en de reservekeeper, is indrukwekkend. Ook is
Julian zwaar onder de indruk van zijn huidige trainer
Anoush Dastgir. Behalve hoofdtrainer van Duno is Dastgir
ook bondscoach van Afghanistan. De man bezit niet alleen
voetbaltechnische skills, hij is ook uitstekend coach, trainer
en analist. ‘Na de wedstrijd krijg je niet meteen te horen
hoe je gespeeld hebt, dit gebeurt pas na een uitgebreide
analyse waarin je individueel bent bekeken en beoordeeld’.
Alles is doordacht en heeft een plan. Daarbij is bij Duno
facilitair alles op en top geregeld. Van kleding tot fysio, van
busreis tot lunch. Zeer spijtig is het feit dat het geplande
trainingskamp naar Barcelona dit jaar vanwege corona niet
door kon gaan. Onderdeel van het programma was een
wedstrijd op het FC Barcelona complex tegen het oudste
jeugdteam van deze club. Een unieke ervaring die Julian
maar al te graag had willen meepakken. Julian ging met de
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overstap naar Duno zijn teamgenoot Tim Hendriks achterna.
Tim, een andere jongen van de club, maakte al een jaar
eerder de overstap.
Hoe zelfverzekerd Julian ook over komt, het draait ook bij
hem om ‘vertrouwen hebben’ en ‘vertrouwen krijgen’. Daar
waar zijn favoriete voetbalclub uit Amsterdam zich profileert
als ‘wij zijn de beste!’ is Julian bescheiden, reëel en nuchter
van aard. Dit zie je ook terug in zijn prestaties. Toen
voormalig trainer van sportclub Harold Dengerink in 2019
het volledige vertrouwen in hem uitsprak volgde een
periode met een steile groeicurve waarin een vaste
basisplaats glansrijk werd ingevuld. Julian combineerde
frivoliteit met de nodige dribbel- en passeeracties aan een
hoog rendement in de vorm van diverse assists en een rol
als topscorer.

Daarna zorgde prestatiedwang toch weer voor een
terugkeer naar het 1e elftal.
Julian is ‘geboren’ en getogen in Westervoort en heeft veel
vrienden bij de club. Hij komt uit een voetbalgezin. Vader
Marco was zelf verdienstelijk voetballer en is als vrijwilliger
(o.a. technische commissie en jeugdcommissie) al lange tijd
nauw verbonden aan Sportclub. Julians zus Jade was tot
voor kort één van de sterspelers van vrouwen 1. Julian
woont sinds kort samen met zijn vriendin in hartje Arnhem
maar hij is vrijwel elke donderdagavond nog te vinden op
Naederhuyse. Dit om te kijken naar de training van het
eerste of gezellig een drankje te doen met zijn maatjes. Hij
typeert sportclub als ‘een goed georganiseerde vereniging,
een sociale club met veel fijne mensen.’

Tot slot dan nog een persoonlijke boodschap voor en
aan Julian zelf:

Sportclub Westervoort
Als we het over zijn verleden bij Sportclub hebben dan
komt zijn periode bij de E1 opvallend vaak ter sprake. Julian
voetbalde vrijwel de hele jeugd met en tegen jongens die
een jaar ouder waren waardoor hij zich snel kon
ontwikkelen. In een talentvolle lichting met jongens als
Gerard Smink draaide de E1 moeiteloos mee in de
hoofdklasse. Op een internationaal toernooi in Denemarken
werd een 2e plaats behaald waarbij zelfs het team van
profclub Cambridge werd verslagen. Julian kijkt met veel
plezier terug op deze periode en is de trainers van de
toenmalige E1, John Vermeulen en René Lubbers, nog
steeds dankbaar voor alles wat hij onder hun hoede heeft
geleerd. Dit was ook een trigger voor Julian om al op
jeugdige leeftijd (15 jaar) zelf de trainersjas aan te trekken.
Samen met Jordy Schoonbeek en Joost Pronk als
medetrainers en Marc de Lange als teamleider vormde hij in
2010-2011 het enthousiaste kader van de toenmalige
“F-jeugd”.

Beste Julian, weet dat de rode loper op Naederhuyse altijd
uit ligt. Je bent en blijft ‘een jongen van de club’ en sowieso
een graag geziene gast. We gunnen je al het succes bij
Duno maar hopen vurig dat jij op afzienbare termijn deel
gaat uitmaken van een mooie glorietijd voor Sportclub
Westervoort. De basis daarvoor is nu absoluut aanwezig.
Mocht het de mannen van Wim Bleijenberg dit jaar nog niet
lukken om promotie af te dwingen dan kun jij daarna
wellicht actief gaan bijdragen aan dit succes. Samen met
onder andere Gerard Smink met een schaal in je hand op
de platte kar en daarna een prominente glansrol vervullen
in de 3e klasse. Dat maakt de blauwwitte cirkel weer
helemaal rond!
DOOR: MICHEL

Ander hoogtepunt bij Sportclub was het kampioenschap
met het 1e in 2015. De spanning en de climax na afloop
van de wedstijd tegen Etten en het gigantische feest dat
daarna uitbarstte waren legendarisch. Ook zijn 2 jarige
uitstapje naar het vriendenteam ‘zaterdag 3’ was geweldig.
Dit hechte staaltje collectief schitterde zowel op het veld
(beide jaren promotie als kampioen) als in de kantine.
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL

RONNIE GERRETZEN
Toen Ronnie gevraagd werd voor het interview
“Scheidsrechter van het kwartaal” dacht hij
eerst dat scheidsrechtercoördinator Etiënne
Wettingfelt een kwartaal langs de velden was
gelopen en daar een “scheidsrechter van het
kwartaal” gekozen had. Ronnie voelde zich erg
vereerd en kon zich de keuze voor hem bijna niet
voorstellen.
Het bleek echter een interview voor de
ballenvanger te zijn. We kunnen ons zijn
telleurstelling voorstellen! Gelukkig wilde hij
toch graag meewerken.

Zou je eerst wat achtergrondinformatie willen geven
over jezelf?
Zeker, mijn naam is Ronnie Gerretzen, geboren aan de
Klapstraat in Westervoort op 31 december 1966 en op mijn
8e lid geworden van Sportclub Westervoort. Gestart op
zwarte Quickjes in de E3 en direct kampioen geworden
(vergeet je niet hè). Daarna de verschillende elftallen
doorlopen en herinner me van de jeugd vooral dat ik hele
weekenden op het voetbalveld liep: Voetballen met mijn
eigen team, hopen dat je later op de dag nog met een
ander team mee mocht doen en vaak met mijn vader Theo
Gerretzen mee als supporter, die zelf toen ook nog
voetbalde in het seniorenelftal met namen als Tinus Koenen,
Geert Krechting (mijn latere schoonvader), Bart Kemper,
Herman Degen, Bert Addink en consorten.
Ik was vroeger vooral snel en dat was vermoedelijk de
voornaamste reden dat ik op mijn 17e na een jaar A1 over
ging naar het 1e elftal. Achterin stonden daar als centraal
duo de niet al te snelle maar o zo harde Willy Messing en
Peter Smit en de toenmalige trainer wilde mij daar als
linksback wel bij hebben om de door hun “vrijgevallen
loopgaten” op te vullen.
Na een paar fantastische jaren in de vertrouwde 4e Klasse D
helaas veel te vroeg mijn kruisband gescheurd en moest
daarom op mijn 25e al stoppen. Na een kruisbandoperatie
heb ik jaren later het voetbal toch weer opgepakt en in een

minder snelle maar net zo’n leuke spelersgroep nog jaren
met veel plezier gespeeld. Een afgescheurde achillespees in
de halve finale badminton tijdens een weekendje met mijn
vrienden van het 6e elftal, heeft me in 2019 definitief doen
besluiten te stoppen met voetballen.
In 2001 kwam mijn droom uit! José en ik kregen een zoon,
Boris noemden we hem, maar al gauw bleek dat ik daar als
voetbalvader bij Sportclub “niet heel veel plezier” aan ging
beleven. Boris vond wedstrijdzwemmen veel leuker.
In 2003 volgde Tycho als tweede zoon en hem kon ik wél
meenemen naar sportclub. Natuurlijk werd ik trainer bij de
toenmalige Champions League ukkies en vervolgens via de F3
(ook zijn eerste kampioenschap) tot de D1. Daarna was het
voor ons allebei beter dat de trainer-spelerrelatie tot een einde
kwam. Een geweldige tijd hebben Tych en ik samen gehad,
maar ik vond dat de boys op een gegeven moment een trainer
nodig hadden, die hun taal sprak en die bijvoorbeeld ook hun
muziek draaide in de auto naar uitwedstrijden en geen ABBA
wat zijn vader vooral mooi vond…

Waarom ben je gaan fluiten?
Ik had op de halve veldjes als trainer al wel een paar jaar
Tycho’s team gefloten, maar toen ik als trainer stopte, heb ik
me voor een scheidsrechters cursus bij sportclub opgegeven,
een aanrader! Een paar theorie- en praktijkavonden en een
Fox-40 als cadeau na het slagen als
verenigingsscheidsrechter. De Fox-40 is trouwens de Rolls
Royce onder de scheidsrechters fluiten, dit even voor de
leken onder u. Nu ben ik alweer een aantal jaren de
verschillende jeugdelftallen binnen Sportclub Westervoort op
zaterdag aan het fluiten, van JO13 tot en met JO19.
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Heeft er iemand als voorbeeld gediend waardoor je
bent gaan fluiten?
Haha nee, als je zoon of dochter bij de club lid wordt (en
dat doet Sportclub goed) dan word je als voetballende
vader automatisch benaderd om iets voor de club te gaan
doen, bijvoorbeeld als leider of trainer. Naast hoekvlaggen,
netten in de goals en gekalkte lijnen, heb je ook nog een
scheidsrechter nodig, dus dat was voor mij eigenlijk een
logische vervolgstap. Bovendien vond ik het een leuk
alternatief om op zo’n manier toch nog binnen de lijnen
een rol te kunnen vervullen bij de club.

Is er een scheidsrechter die op dit moment jouw grote
voorbeeld is? Wat vind je bijvoorbeeld van Kuipers of
Makkelie?
Nee, die heb ik niet. Ik ben een amateur en beleef het
spelletje op een totaal andere manier dan de heren Kuipers
en Makkelie. Dat zijn professionals, die professionele
wedstrijden fluiten. Ik fluit recreatieve jeugd. Het gaat hier
slechts om een spelletje als hobby, al zou je het vaak niet
zeggen als je de spelers in het veld hoort en de ‘staf’ soms
langs de kant van het veld. Met groot respect voor de tijd
die de trainers en leiders er wekelijks insteken hoor, laat ik
daar mee beginnen, maar het allemaal “iets minder serieus
maken op de zaterdagmiddag” zou voor de scheidsrechters
ook wel fijn zijn. Het gaat tenslotte om recreatief voetbal..
Als ik dan toch een favoriete scheidsrechter vanuit de
amateurs mag noemen, dan was dat voor mij ongetwijfeld
Piet Bisseling. Dan wist je immers altijd, mocht het 1-1 zijn
tegen het einde van de wedstrijd en de bal bevond zich met
een scrimmage rondom de 16 meter, er meestal wel een
hand van Piet richting de penaltystip volgde, nogmaals
bedankt Piet!

Hoe oud was je toen je je eerste wedstrijd floot?
Een laatbloeier zoals eerder gezegd, ik denk een jaar of 5
geleden dus rond mijn 49e als verenigingsscheidsrechter
begonnen met een door Sportclub geschonken kanariegele
outfit.

WORD SPONSOR
VAN DEZE
MOOIE CLUB!

Heb je daar nog een speciale herinnering aan?
Geen enkele, de wedstrijd dat we door de cursusleider van
de KNVB en mede-cursisten werden beoordeeld wel, dat
was een topavond!
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL
Wat is je leukste ervaring als scheidsrechter?
Dat ouders van het uitspelend team na een wedstrijd
zeggen, dat ik eerlijk gefloten heb. Dit vind ik logisch,
omdat je dan de meeste kans hebt dat het een leuke
wedstrijd wordt.

En wat is je minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Minst leuke… echt negatieve excessen heb ik gelukkig nog
niet meegemaakt. Ik heb zelf jaren gevoetbald en dat moet
je ook meenemen in een wedstrijd die je fluit. Je kunnen
verplaatsen in de spelers en dan is het in 98 van de 100
wedstrijden gewoon leuk om te doen. Mijn minst leuke
ervaring was dat een supporter van het uitspelend team
(VV Rheden JO17) onlangs mijn geliefde oranje KNVB
trainingsjasje na de wedstrijd heeft meegenomen, waar ik
nu nog van baal.
Maar als dat mijn minst leuke ervaring is, dan gaat het
eigenlijk best goed.

Praat je thuis nog wel eens na over een wedstrijd die
je gefloten hebt?
Nee, ik houd ‘werk’ en privé strikt gescheiden.

Hoe is het om scheidsrechter/vrijwilliger bij Sportclub
te zijn?
Het is ‘part of the deal’ als je lid wordt van een vereniging
vind ik. Het is nu eenmaal geen consumptiemaatschappij
waarbij je jouw kind met een euro voor een zakje chips op
zaterdagmorgen bij de poort bij Sportclub afzet en hem of
haar twee uur later weer ophaalt. Dat is alleen bij de
ballenbak in de IKEA. Onder lid zijn van een vereniging
versta ik iets anders. Je kunt zoveel doen bij de club!

Hoe verloopt de samenwerking met de andere
scheidsrechters/ is het een leuk team om mee te werken?
Het is een keigoed en leuk team. ’s Maandags krijgen we
van de CEO (Etiënne Wettingfelt) het schema met alle
wedstrijden van het volgend weekend en kun je op een
wedstrijd intekenen. Een aantal heeft zo zijn favoriete
teams om te fluiten, maar we proberen steeds meer ook
hierbij te rouleren. Alle communicatie loopt via onze
scheidsrechtersapp en zo rond donderdag zijn de meeste
wedstrijden altijd wel ingevuld. Alleen werk is een geldige
reden om een weekend niet te fluiten. Weekendjes weg,

verjaardagen, of meer van die slappe excuses trapt de
coördinator niet in…

Hoe zou je nieuwe scheidsrechters enthousiast kunnen
maken/ hoe kan SC het best leden enthousiast maken om
scheidsrechter te worden?
Vele spelers realiseren het zich nog steeds niet hoe
afhankelijk ze eigenlijk van scheidsrechters zijn. Als er geen
scheidsrechter is, kan een wedstrijd niet gespeeld worden.
Het klinkt zo logisch, maar toch hebben we op een club van
zo’n 850 leden nog geen 20 scheidsrechters om alle
thuiswedstrijden van een leidsman te voorzien. Je kunt je bij
Sportclub op vele manieren nuttig maken als vrijwilliger en
dus ook als scheidsrechter. Ik noemde al de opleiding tot
verenigingsscheidsrechter. Ik vind ook dat een
pupillenscheidsrechters-cursus voor de iets oudere jeugd als
speler standaard deel moet uitmaken van het doorlopen
van de verschillende elftallen. Onbekend maakt onbemind.
Laat de jeugdspelers daarom gewoon kennismaken met dit
leuke en belangrijke onderdeel van het voetballen.

Wil je zelf nog iets toevoegen / kwijt als aanvulling?
Jazeker, kijk eens goed om je heen als je zaterdags of
zondags een uitwedstrijd hebt. Let eens op hoe de entree is,
hoe je wordt ontvangen bij andere clubs, hoe de
kleedkamers eruit zien, hoe vriendelijk de kantine oogt, hoe
de staat van alles op het complex is. En realiseer je dan nog
eens goed, van wat voor een fantastische club jij eigenlijk
lid bent! Dat kan alleen met zoveel vrijwilligers, die zich
belangeloos en met een blauwwit hart vele uren en dagen
ongemerkt inzetten om dit neer te zetten. Ik voel me er in
elk geval nog altijd heel erg thuis(fluiter)!!
Ronnie bedankt voor dit openhartige interview! We
hopen je nog jaren op de velden te zien en horen
ﬂuiten, al mag dat best in je kanariegele outﬁt!
En als je als lezer naar aanleiding van dit interview
enthousiast gemaakt bent om scheidsrechter te
worden bij Sportclub of een andere functie wil
vervullen, meld je dan vooral aan!
DOOR: ANOUSJKA
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COLUMN

KNAPPE KOPPEN
Zou er een mathematische formule bestaan waarmee een kampioenschap kan worden voorspeld?
Dat je met een hyperbool dit van tevoren langs een X en Y-as zou kunnen uittekenen? Een soort
succestheorie, gebaseerd op getallen, die een wetmatigheid aantoont? Dat is dan vast hogere
wiskunde. En aan mij niet besteed.
Lagere ook niet trouwens. Op de middelbare school zakte ik voor mijn eindexamen omdat ik voor
wiskunde een 2 op mijn eindlijst had. Eigenlijk was dit een 1,7 maar dat werd naar boven afgerond.
Dat snapte ik dan weer wel. Het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen voor huis-, tuin- en
keukengebruik gaat overigens best wel hoor, maar moeilijker moet het niet worden. Taal is zeg maar
meer 'mijn ding'. Ik schrijf dan ook een column voor dit clubblad en geen sudoku.

L

ogaritme, Algebra, Differentiaalrekening: vriendjes
waren er goed in. Ik niet en dat stak best wel eens.
Maar dat kwam door de 'priemgetallen' hielden ze mij

voor.
Vergelijkingen, Vectoren, Verzamelingen zijn voor mij
vormen van Zwarte Magie. Ongelijkheden of de Stellingen

van Euclides en Pythagoras? Ongelijkheid moet de
wereld uit en stellingen horen in de schuur.
Kansberekening, dat ging nog wel. Althans dat vond ik
zelf; Meneer Slijkhuis had hier een andere mening over.
Aan de start van een voetbalcompetitie met 14 teams,
heeft ieder team ongeveer 7% kans om kampioen te
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worden, toch? Ik schrijf dit in de winterstop en wij staan
bovenaan maar de kans dat Jonge Kracht kampioen
wordt is het grootst; RVW komt er in ieder geval niet
meer voor in aanmerking. Een verdere rekenkundige
onderbouwing ontbreekt totaal maar het lijkt mij wel
een logische redenering.
De ellips, de boog, de kromme? Ja, van Hanegem maar
meer niet. Cotangens? Co Adriaanse!
Statistiek en Algoritmes? Wat heb je er eigenlijk aan? De
enige Pi die telt is de Nantie. Ik hoef de omtrek van de
bal niet te weten als ik hem zojuist in het doel van de
tegenstander heb gekopt. En hoe groot dat doel precies
is, is dan ook niet belangrijk meer. 1-0, dat telt. Waarom
zou je moeten weten wat de straal van de middencirkel
is? Bezopen!
Meetkunde, tsjah. Zes keer zorgvuldig met de duimstok
opmeten en naar Ronald Evers fietsen voor een stukje
geplastificeerd spaanplaat van 20 x 67. Dan thuiskomen
en ontdekken dat het toch 20 x 76 had moeten zijn....
Gelukkig ben ik niet de enige bij onze club die last heeft
van deze vorm van cijferblindheid. Op de website van
Sc Westervoort, staat bovenstaande foto met als
onderschrift: Seizoen 2013-2014 Kampioen 5D. Op de
t-shirts staan echt andere cijfers.
Of het eerste herenteam dit seizoen
promoveert? Ik reken er niet op.
DOOR ROB GERRETZEN
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1E ELFTAL

XXX
Intro xxx

Tekst Xxx

DOOR: XXX

26 DE BALLENVANGER

BAL02_2122_CC20.indd 26

08-02-2022 19:07

WINTERTRAININGSKAMP 2022
DE BALLENVANGER 27

BAL02_2122_CC20.indd 27

08-02-2022 19:07

VOORWOORD

In een uiterst gemoedelijke sfeer heeft de
selectie met wat aanvullingen vanuit het 2e en
de JO19-1 een wintertrainingskamp in het
Spaanse Torremolinos afgewikkeld.

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

O

WINTERTRAININGSKAMP
SELECTIE

p het moment van schrijven staat de heren
selectie met staf klaar om af te reizen voor een
trainingskamp in Spanje. Edwin Peters en Marco
Hensen zijn er weer voor gegaan om dit weekend op
rolletjes te laten verlopen. Helaas enkele afmeldingen
uit voorzorg of positief Corona testen. Martijn, Danny
en ikzelf zijn jammer genoeg niet meegegaan.

Met een groep van 45 personen (spelers-kader-sponsors en
genodigden) werd op 14 januari voor een 4-daags
trainingskamp afgereisd richting Spanje. Het was nog even
de vraag of de reis doorgang zou kunnen vinden i.v.m. de
fors toenemende Omikron besmettingen, maar uiteindelijk
bleef de dreiging beperkt tot strenge vlucht- en
inreisbepalingen.

Binnen het BASN-team heeft Niek Koenders besloten
om uit het bestuur te stappen.
Niek’s inzet was top, tomeloos, actief en bevlogen. Zo
kennen jullie hem ook. Niek, bedankt!! Wij wensen
hem succes toe met alle andere functies binnen
Sportclub Westervoort.

Vooraf en achteraf is op verzoek van de verenigingsorganisatie uitgebreid getest. Bij de groep heerste hier een
prima zelfdiscipline, zodat de vereniging zekerheid verkreeg
over het feit dat we met een niet besmette groep op reis
vertrokken. Ook na terugkomst werd volledig inzicht
verstrekt ten aanzien van de testuitslagen, zodat bij het
kader en de vereniging de status van een ieder bekend was.
Teamleiding en trainers hebben hier een proactieve bijdrage
aan geleverd, waarvoor dank.
Gesproken kan worden van een in alle opzichten geslaagd
trainingskamp, mede dankzij de organisatorische inzet van
Marco Hensen. Naast deelname aan de Costa Del Sol Cup,
een toernooitje dat winnend werd afgesloten door een
gelijk spel tegen een 3e klasser uit Rotterdam en een
overwinning op een 4e klasser uit Den Haag, werd er een
veldtraining en een voetvolley training op het strand
afgewikkeld.

Voor een aantal selectieteams zijn gesprekken met
sponsorcontracten voor de komende jaren. Wilt u ook
een team sponsoren dan horen wij dat graag. U leest
er meer over in het verslag van het winter
trainingskamp in Spanje.
Zodra het sportpark weer open is zie ik u graag!
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

Daarnaast was er uiteraard ruimte voor de nodige
ontspanning op de terrassen van Malaga en Torremolinos.
Links en rechts is wat cultuur gesnoven, is er voor de
selectie een kartactiviteit georganiseerd en voor de
sponsors een netwerkactiviteit.
De selectie (spreekstalmeesters Pelle Gerretzen en assistent
trainer Peter Kaak) heeft een pub quiz over Sportclub

28 DE BALLENVANGER

BAL02_2122_CC20.indd 28

08-02-2022 19:07

TRAININGSKAMP

Westervoort georganiseerd waaraan door de gehele groep
enthousiast werd meegedaan. De weergoden waren ons de
laatste twee dagen uitstekend gezind. De eerste twee
dagen was het iets frisser, maar het bleef droog en
beduidend aangenamer dan in ons eigen kikkerlandje.
Het trainingskamp is door de meegereisde BASN
bestuursleden ook benut om het ijzer te smeden wanneer
het heet is. Zo werden m.i.v. komende zomerstop nieuwe
driejarige verbintenissen afgesloten voor de
tenuesponsoring voor het eerste elftal en JO19-1:
- Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs, K&R Services B.V.,
Bakkerij Koenen B.V. en PeMa Consultancy B.V. gaan
gezamenlijk deze sponsoring voor het eerste elftal
gedurende 3 seizoenen verzorgen, met een hoofduiting
voor eerstgenoemde.
- Pelgrim Woninginrichting B.V. en Boeketterie
’t Hoekje gaan dit voor JO19-1 in co-sponsoring
verzorgen, waardoor het eerste elftal en JO19-1 voor de
seizoenen ‘22-‘23 t/m ‘24-‘25 weer voorzien zijn van een
volledig kledingpakket.

Hiernaast werden nog nieuwe bordsponsors/BASN leden
geworven:
- Met LiemersBouw B.V. en Trainingskampen.nl
(reisorganisator trainingskamp) werd een akkoord
verkregen op nieuwe 3-jarige overeenkomsten m.i.v.
1 juli 2022 a.s.
Ook de laatste plek op de onderste ring van de hoge
borden langs het hoofdveld werd direct na terugkomst
vergeven door plaatsing van een overeenkomst voor een
9 meter bord op naam van Perfetto Asbestos
Saneringen B.V.
Kortom, B.A.S.N. is uiterst content met het verloop
van het geheel en bedankt iedereen voor de
positieve bijdrage aan het slagen er van.
Wij wensen een ieder een goede 2e seizoenshelft
toe. Laten we hopen dat we de competitie dit
seizoen weer normaal kunnen afronden.
NAMENS B.A.S.N., EDWIN PETERS
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HET DEBUUT

MARTIJN KLEIN-HOLTE
VAN HEREN 1

Sinds augustus 2021 heeft Heren 1 oftewel
“het eerste” een nieuwe aanwinst: Martijn
Klein-Holte. Hij heeft de bijnaam ‘Arjan
Robben’ maar of hij die naam op basis van zijn
kwaliteiten heeft verdiend? In het Debuut
stellen wij hem graag aan u voor en lees je
hier meer over.
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Persoonlijk
Vertel iets over jezelf.
Mijn naam is Martijn Klein-Holte, 30 jaar, geboren op
04-11-1991 in Velp. Op dit moment woon ik in Rheden met
mijn vrouw Tessa en zoon Jack en in juni verwachten wij
ons 2e kindje.
Oorspronkelijk kom ik dus uit Velp en ben daar opgegroeid
met mijn ouders en 2 broertjes, Redmar en Joris. Redmar
(27) is werkzaam als chef-kok in La Casita in Velp, een
heerlijk Spaanse tapas restaurant. Joris (25) is de andere
voetballer uit de familie. Hij heeft zijn gehele jeugd bij
Vitesse gevoetbald en heeft het helaas net niet gehaald. Na
een aantal jaren bij Jong Vitesse besloot hij om bij
Bennekom te gaan voetballen. Daar speelde ik ook op dat
moment en hebben we 2 jaar samen gespeeld.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als makelaar bij
Willemsen Makelaars en daarnaast vind ik het heerlijk om
te kunnen voetballen. Naast het voetballen en het werken
is het fijn om met mijn gezin op pad te gaan.
Een favoriete Nederlandse voetbalclub heb ik niet, mijn
favoriete buitenlandse voetbalclub, dat kan maar 1 club
zijn: Real Madrid!

Voetbalcarrière
Wanneer en waar ben je begonnen met voetbal en
wat is je loopbaan bij jeugd/senioren?
Op mijn 4e stapte ik het veld op bij VVO in Velp en daar
heb ik de jeugd doorlopen tot mijn 15e. Ik maakte mijn
debuut bij de selectie van het 1e van VVO toen ik 15 was.
Daar heb ik 2 jaar gespeeld (4e klasse) voordat ik de stap
maakte naar V.V. Rheden. Dit was op dat moment een 1e
klasse club en we promoveerden meteen naar de
hoofdklasse. Uiteindelijk heb ik 6 jaar bij Rheden gespeeld
totdat we degradeerden naar de 2e klassse. Dat was voor
mij het juiste moment om het ergens anders hoger op te
zoeken. Dat werd Bennekom, een grote zaterdag club die
1e klasse speelde. Na ook hier 6 jaar gespeeld te hebben
ben ik nu beland bij deze prachtige club: SC Westervoort.
Kan je een hoogtepunt en een dieptepunt noemen
in je voetbalcarrière?
Dieptepunt: De vele blessures die ik gehad heb. Daar heb
ik de bijnaam Arjan Robben aan overgehouden. Helaas dus
niet vanwege mijn voetbalkwaliteiten.

Hoogtepunt: Elke keer als ik op het veld kan staan is een
hoogtepunt! Daarnaast was het samen spelen met mijn
broertje ook een van de hoogtepunten in mijn
voetbalcarrière.
Wie is of zijn de beste voetballers waarmee je ooit
hebt samen gespeeld?
De beste voetballer: Kevin Sissing (spits Bennekom)
De beste voetballers: Westervoort 1
Wie waren voor jou de beste trainers waarmee je
hebt samen gewerkt?
Jurgen Schefczyk, Bennekom
Bram van Aken, V.V.Rheden
Wat is je favoriete positie op het veld en wat zijn je
sterke en minder sterke punten als voetballer?
Mijn favoriete positie is centraal op het middenveld.
Sterke punten: overzicht, technisch vermogen, sterk aan de
bal.
Minder sterke punten: verdedigen, fit blijven, koppen.
Heb je zelf ambities op trainersvlak? Zie je jezelf
bijvoorbeeld al in de voetbalschoenen van Wim
staan later?
Ik beschik op dit moment over mijn TC3. Ik heb een aantal
jaren de onder 13 getraind bij VVO. Mijn ambities zijn er
zeker om door te gaan als trainer, wanneer dit mogelijk is.
Op dit moment wil ik echter nog te graag zelf in het veld
staan i.p.v. ernaast.
Kan je een voorbeeld geven van een hilarisch voetbalmoment of typische voetbalhumor?
De voetbalweekendjes zijn toch echt de meeste leuke
momenten waaraan je terug denkt als voetballer.

Sportclub Westervoort
Hoe ben je bij SCW terecht gekomen en wat zijn je
ervaringen bij sportclub tot nu toe?
Via Gerard Smink. Hij kwam bij mij in het elftal toen ik nog
bij Rheden speelde. We hebben een aantal jaren
samengespeeld en daarna kwam hij bij Bennekom.
Westervoort zelf is een warme club waar ik tot op heden
met veel plezier speel.
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Hoe kijk je terug op de 1e competitiehelft en o.a.
ook de wedstrijd uit tegen Jonge Kracht?
Het was voor iedereen lang geleden dat er wedstrijden
gespeeld mochten worden. De eerste weken kon je dat
goed merken, maar na een tijdje begon iedereen steeds
meer wedstrijd fit te worden en dan voetbal je een stuk
makkelijker.
We hebben een leuk team, met spelers die zeker goed
kunnen voetballen. Op dit niveau is het niet alleen ‘leuk’
voetballen maar ook de fysieke duels moet je aan durven
gaan en daarvan hebben wij gelukkig ook een aantal
spelers.
Jonge kracht is een van de beste teams uit de competitie.
Ze hebben op elke plek jongens die ook goed kunnen
voetballen. Die wedstrijd liep het bij ons helaas niet, we
waren in die periode nog aan het zoeken naar de juiste
formatie, wordt het 4-3-3 of 4-4-2. Het is een leerzame
wedstrijd geweest en daarvan hebben we de rest van de
wedstrijden profijt gehad. Het is altijd jammer als je een
‘top’ wedstrijd verliest maar uiteindelijk gaat het erom wie
er aan het einde bovenaan staat.
Heb je een bepaald doel bij sportclub (bijv. plezier
maken, kampioen worden/promoveren, jongens
opleiden)?
Mijn doel is om naar de 3e klasse te promoveren.

Je hebt verschillende voetbalclubs van binnen
meegemaakt: Hoe zou je sportclub Westervoort als
vereniging omschrijven?
SC Westervoort kan ik omschrijven als een warme club waar
iedereen je accepteert zoals je bent. Daarnaast is SC een
hele goede mix van zowel prestatie als plezier.
Heb je al iets met ons dorp Westervoort?
Ik heb nog niks met het dorp Westervoort maar ik hoop nog
wel een aantal jaartjes bij Sportclub te mogen voetballen,
dus misschien komt dat nog.

Slotwoord
Op het moment van dit interview is Heren 1 op
trainingskamp in Spanje, het voetbalweekendje
zoals Martijn het noemt. Het is extra jammer dat
Martijn hier niet bij aanwezig kan zijn, want juist
met dit soort evenementen leer je je nieuwe
medespelers goed kennen, in meerdere opzichten.
Martijn, we gaan ervan uit dat je nog vele
trainingskampen mee kan maken. In de tussentijd
wensen we je veel succes bij Heren 1 en zijn we er
trots op dat een speler met jouw kwaliteiten en
status bij Sportclub Westervoort te bewonderen is!
DOOR: ANOUSJKA
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IN MEMORIAM

DICK TIECKEN

TINUS KOENEN

Op 21 december 2021 is Dick Tiecken op
84-jarige leeftijd overleden.

Op vrijdag 19 november is in Tolkamer
Tinus Koenen op 83-jarige leeftijd overleden.
Tinus was 65 jaar lid van onze club.

Dick was al vanaf 1 januari 1952 lid van onze club
en hij zou op 1 januari 2022 gehuldigd worden
vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap.
Hij speelde jarenlang in de voorhoede in het eerste
elftal. Daarna ging hij bij de veteranen voetballen
met bekende namen als Tinus Koenen, André
Berntzen en zijn broer Det. Toen dit veteranenelftal
stopte, ging Dick samen met Wim Erdhuizen spelen
in het zondag elftal van Harry Wanders.
Dit heeft hij tot zijn 65e gedaan. Dit stoppen werd op
een heel bijzondere wijze vorm gegeven. Er was
buiten zijn weten om een wedstrijd georganiseerd
met allerlei spelers die in het verleden met Dick
gespeeld hadden. Hij werd van tevoren, samen met
zijn vrouw Ans, opgehaald met een koets met
paarden en zo naar het sportpark toegebracht. Na de
wedstrijd was er natuurlijk een groot feest om samen
het einde van zijn carrière in te luiden. Hier keek hij
met heel veel plezier op terug en hij bleef de club
steunen tot aan zijn overlijden.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie heel veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Hij speelde al op jonge leeftijd in het eerste elftal. Hij
was naar eigen zeggen een begenadigd technische
voetballer, maar er waren maar weinig mensen die
dat met hem eens waren. Inzet kon hem echter nooit
ontzegd worden. Na die tijd kwam hij in het
veteranenteam, samen met legendarische namen als
Jan Peperkamp, André Berntzen en Wim Erdhuizen.
Tinus is ook nog een tijd grensrechter geweest bij het
tweede elftal, samen met zijn kameraad Bart Kemper.
Hij was ook tot op late leeftijd regelmatig aanwezig
bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van
Sportclub .
We herdenken Tinus liefst zoals hij zelf het
Westervoorts dialect sprak: ’t Was een mooie keerl!
Tinus, bedank!!
We wensen de familie alle sterkte toe voor de
komende tijd!
Namens bestuur en leden Sc. Westervoort,
John Kemper, voorzitter

Namens bestuur en leden Sportclub Westervoort,
John Kemper, voorzitter
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UIT DE HISTORIE

GESCHIEDENIS VAV (VOOR ALTIJD VRIENDEN)
De start van dit team was eind jaren 60. We
voetbalden toen nog op de oude voetbalvelden
achter Bloemberg. We zijn begonnen als
Westervoort 4 met een elftal dat toen al speelde
in de zaterdag competitie.

We speelden in die dagen ook tegen de veteranen van
Westervoort (35+). In die jaren hebben we o.a. tegen Rinus
L’ Amie en Frans de Munck gespeeld. Voor de jongere
generaties: dit waren allebei oud-keepers van Vitesse. Later
speelden we vooral tegen tegenstanders op de Veluwe.
Er zijn heel wat vreemde figuren bij het team gekomen. En
in de regel ging het zo: als ze zich niet aanpasten waren ze
zo weer weg. Een anekdote die we kwijt willen gaat over

een zekere J.. Hij kwam van de buren en had de wijsheid in
pacht. We speelden het jaarlijkse toernooi in het Loo.
Nadien was het altijd gezellig en J.. bleef ook zitten en
moest meedrinken. Het ging helemaal mis en we hebben
hem nooit meer teruggezien.
Het team heeft naast ontzettend veel plezierige momenten
ook een aantal droevige gebeurtenissen meegemaakt. De
eerste die kwam te overlijden was in 1997 Herbert Max,
onze goalgetter. We schopten de bal naar voren en wisten
bijna zeker dat het een doelpunt op zou leveren. Een feest
bij hem in de tuin aan de Liemersallee was één van de
hoogtepunten. Hij had vanuit Duitsland een speenvarken uit
de oven en bier uit het vat geregeld. Het werd heel gezellig,
zo gezellig dat men dacht dat men aan de overkant in de
Liemersallee wel een duikje konden nemen in de vijver. De
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trap bij de familie Max is daarna nooit meer schoon
geworden door de vuile poten van de heren die een douche
gingen nemen.
Jaarlijks werden er feestjes en uitstapjes georganiseerd
door iedere keer een ander deel van het team. Het eerste
buitenlandse uitstapje was naar het Sauerland naar de
familie Smaaloor. Dit was eind jaren 70. Bedoeling was om
te gaan langlaufen: helaas geen sneeuw dan maar duiken
van de 10 m hoge toren. Waarin gedoken werd vertelt het
verhaal niet. Zo ook de tweede buitenlandse trip naar de
Moezel, waarbij we ook veel gelachen hebben. Riet
Hermsen-Kloek ging voor het eerst weer mee. Zij was de
weduwe van Jan alias Stone Hermsen. Jan overleed tijdens
de uitwedstrijd tegen Blauw Wit Holten, drie dagen voordat
hij 50 jaar zou worden. We hebben daarna nog een aantal
jaren competitie gespeeld, maar toen het enthousiasme
daarvoor afnam, besloten we daarmee te stoppen.
Tegenwoordig trainen we elke dinsdagavond achter de
tribune en soms op zaterdagmiddag om daarna een lekker
biertje te drinken en vooral veel te ouwehoeren.

En ja: zo ontstaat er een hechte band die uitgedrukt is op
bierglazen met de opdruk Voor Altijd Vrienden. Deze
hebben de jongens gekregen tijdens één van onze party’s.
De laatste die van ons is heengegaan is Wout Hermsen alias
Zappa, de oprichter en verbinder van het team Voor Altijd
Vrienden. Hij blijft echter in ons midden: de ballencontainer
heet tot in lengte van dagen Woutje!
Theo Hulshorst, speler VAV en tevens lid van de
Historiecommissie van Sportclub Westervoort

Afscheid Westervoort 11, onderling toernooi
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JANTJE BETON COLLECTE

MAAK JE CLUB RIJK - EN HELP JANTJE BETON ALS JE TOCH BEZIG BENT

SPORTCLUB WESTERVOORT GAAT WEER MEEDOEN
MET DE JANTJE BETON COLLECTE 2022!
Slootjespringen, verstoppertje spelen in de straat of buiten
met vriendjes de wereld ontdekken. Spelen is ontzettend
belangrijk. Een leven zonder buiten spelen is ondenkbaar
voor opgroeiende kinderen. De rol van scoutingclubs,
verenigingen en speeltuinen wordt hierbij steeds
belangrijker. Toch spelen 3 op de 10 kinderen niet of slechts
één keer per week vrij buiten.
Veel clubs en verenigingen zijn financieel getroffen door het
coronavirus. Het is hierdoor meer dan ooit hard nodig om
de clubkas te spekken. Daarom is het dus echt gigantisch
belangrijk om weer mee te doen aan de Jantje Beton
Collecte van 7 t/m 12 maart 2022!

DOE (WEER) MEE!
Samen met tienduizenden vrijwilligers halen clubs
en verenigingen geld op:
1. 50% van de opbrengst is voor jouw clubkas.
2. Collecteer langs de deur met de collectebus en de iDEAL
QR-code.
3. En ook met een online collectebus, thuis vanaf de bank.
4. Deelname is gratis en super simpel.
5. Met een snelle afhandeling kunnen jullie de opbrengst
binnen een maand besteden.
En je helpt kinderen voor wie spelen minder
vanzelfsprekend is. Kinderen zijn aangewezen op een
speelplek in de buurt. En deze zijn vaak verouderd,
onbereikbaar of worden wegbezuinigd. Voor kinderen in
kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk.
Denk aan kinderen met een beperking. Samen zorgen we er
voor dat meer kinderen meer kunnen spelen.

MEER INFORMATIE OF DIRECT AANMELDEN?
Misschien wil je overleggen? Gebruik dan onze
infoﬂyer of kijk op www.jantjebeton.nl/collecte
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TEAMS IN HET VOETLICHT

JO10-1 & 2
“Een zeer enthousiaste en leergierige groep
jonge spelers”.
Zo kunnen de JO10-1 & 2 het beste omschreven
worden. Volgens de trainers, Rik Hovens, Remco
Hermsen, Raymond van Lienden en Marc
Hermsen komt dit vooral door de ouders, want
ook die worden omschreven als zeer enthousiast
en betrokken en dat straalt door naar de spelers.
We vertellen u graag meer over de goede
samenwerking van, met en door deze teams.
De meeste jongens voetballen vanaf de Champions League
met elkaar en zo ook de trainers. Al staan laatst genoemden
natuurlijk voornamelijk langs de zijlijn. Hierdoor zijn de
jongens al goed op elkaar ingespeeld en vullen de trainers
elkaar goed aan. De JO10-1 & 2 trainen ook vaak samen
zodat ze, wanneer ze in de JO13 bij elkaar gevoegd
worden, elkaar goed kennen en goed kunnen
.. samenwerken!
Het seizoen is in september goed van start gegaan. De
jongens zaten in een leuke poule waarin ze lekker hebben
kunnen voetballen en in de bovenste helft van de poule
geëindigd zijn. Ze hebben helaas niet alle wedstrijden
gewonnen, maar dat is weer goed voor de ontwikkeling van
de jongens en hierdoor hebben ze nog beter leren
.. samenwerken!

Dit interview is gehouden aan het einde van een training op
een woensdagavond. De jongens waren nog bezig met het
partijtje en dit partijtje eerder laten stoppen was geen
optie: Op de vraag wat ze het leukste op de training vinden,
staan “Partijtje” en “Afwerken” op een gedeelde eerste
plek. Op de vraag wat ze het leukste aan de wedstrijden
vinden, antwoordden de verdedigers: blokken en
verdedigen. De aanvallers antwoordden: doelpunten maken.
De keeper vindt het vooral leuk “dat hij alle ballen
tegenhoudt”. Gelukkig maar, anders had het team er heel
anders voor gestaan aan het einde van de competitie! Ook
hieruit blijkt hoe goed de spelers in het veld
.. samenwerken!
Vorig jaar heeft de competitie helaas stil gelegen door
Corona, maar daar hebben deze teams het beste van
gemaakt. Ze hebben veel oefenwedstrijden gespeeld tegen
vooral oudere teams waar ze veel van geleerd hebben. Hier
heeft SC Westervoort laten zien wat een goede onderlinge
“samenwerking” er is binnen onze Club.
We staan vlak voor het begin van de nieuwe competitie, die
29 januari van start gaat. Op de vraag of de jongens zin
hebben in het nieuwe seizoen riepen ze als 1 stem: JAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Echt, wat een.. u raadt het al: SAMENWERKING!
DOOR: ANOUSJKA
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DE STELLING

SPORTCLUB WESTERVOORT
HEEFT DE FACILITAIRE ZAKEN OP ORDE
Mareno Bouwmeester
Over het algemeen wel al vind ik de kantine persoonlijk koud en kil. De hele
uitstraling van de kantine is ondermaats mijns inziens. Er moet meer gezelligheid komen
wanneer de kantine weer open mag. Als er gezelligheid heerst zijn mensen ook eerder
geneigd om langer te blijven hangen.

Kevin Verweij
Het eerste waar ik aan denk is de waterdruk. Deze is echt veel te laag. Toen we nog
mochten voetballen in een ver verleden kwam je na een wedstrijd onder de modder aan in de
kleedkamer. Voordat je alle modder van je lichaam had met dit straaltje was het warme water
al bijna op.

Stefan Hermsen
Persoonlijk vind ik dat er vaak iets met de douches aan de hand is. Dan zijn ze te
koud en dan weer te warm. De waterdruk laat ook vaak te wensen over. Je staat soms te
douchen onder een straaltje van niets. Tevens vind ik de tent voor de kantine een doorn in het
oog. Ergens begrijp ik het wel in tijden van corona maar stuur de tent aub zo spoedig
mogelijk terug naar de scouting.
Maar er zijn natuurlijk ook veel goede zaken. Er zijn veel goede trainingsgoaltjes en de velden
liggen er best goed bij.

Gerard Smink
Over de faciliteiten bij Sportclub Westervoort valt eigenlijk niets te zieken! Zeker
als je het afzet tegen onze tegenstanders in de 4de klasse D. Daar kan menig club een puntje
aan zuigen. Als ik echt iets moet noemen dan denk ik aan de fitnessruimte. Deze mag ruimer
zijn met meer toestellen. Dan kan de fysio of verzorger nog gerichter helpen bij blessures c.q.
het voorkomen van deze blessures. Niet dat ik echt een fitnessbeest ben maar dat heb ik ook
niet echt nodig en als ik eerlijk mag zijn, ben ik best lui van nature.
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL

LAURA MATSER
Wie kent haar niet, onze vrolijke verschijning
met haar prachtige blonde manen? Ons
gewaardeerde commissielid is de afgelopen
jaren al meermaals getroffen door blessureleed
en stond afgelopen periode op het punt van haar
rentree. Helaas werd daar hardhandig een streep
doorgezet. Hoe dat komt zult u later in dit
interview lezen.

Laten we allereerst beginnen bij de start. Het was 22 juli
1994 en uw verslaggeefster weet het nog goed. Zo jong en
teder. Ons Lau was geboren in de mooiste straat van
Westervoort. Bij haar geboorte leek alles nog zo normaal,
maar gedurende haar verdere leven en voetbalcarrière
kwam er helaas wat onheil op haar pad.
Op haar 8e begon Laura Matser bij Sc Westervoort te
voetballen. Niks leek haar een glansrijke carrière in de weg
te staan en ze stond altijd haar mannetje in de gemengde
teams waar ze speelde. Als kuitenbijter op de rechtsback
dreef ze menig jongeman tot wanhoop.
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Tot op een lentedag in 2006 het helaas voor de eerste keer
misging nadat Laura uitgenodigd was voor een KNVB
meidentoernooi in Oosterbeek. Het allereerste balcontact
was gelijk de laatste die dag, in een duel om de bal bleef
haar rechterbeen staan en waren haar kniebanden verrekt.
Zes weken op krukken was het gevolg. Gelukkig kon
daarna snel weer gespeeld worden op de toen al door
Bertus fantastisch bijgehouden velden.
Met de jaren werd ze er niet knapper op, maar dat mocht
de pret niet drukken. Een aantal jaren ging het goed, maar
in augustus 2013 sloeg wederom het noodlot toe. Nadat
Laura 3 weken op haar luie gat had gezeten in de zomer
begon de voorbereiding op het seizoen 2013/2014. In de
eerste week op een trainingsavond scheurde Laura haar
meniscus en voorste kruisband in. Bij kliniek Klein
Rosendael vond een kijkoperatie plaats; daar hebben ze
het scheurtje weggeknipt. Laura begon weer met
opbouwen, maar bleef telkens door haar knie gaan.
Eenmaal terug bij Klein Rosendael moest er opnieuw een
kijkoperatie plaatsvinden. De kruisband was steeds meer
aan flarden, maar nog niet geheel afgescheurd waardoor
ze er weer voor kozen om de rafeltjes weg te knippen.
Vervolgens dacht Laura, nu moet het lukken om echt weer
fit te worden en terug te komen. Maar niets bleek minder
waar, ook nu ging ze weer continu door haar knie. ‘Leer er
maar mee leven’ zei de arts in de kliniek. Uit alle wanhoop
is ze naar de huisarts gegaan met de vraag: ‘Bij welke
kniespecialist kan ik terecht?’. Zij verwees haar door naar
dokter van Loon. Hij constateerde dat Laura helemaal geen
voorste kruisband meer had, deze was opgelost door het
lichaam.
Er zat niks anders op dan een operatie te ondergaan om
een nieuwe kruisband te krijgen. Op 1 mei 2015 was het
zover, vanuit de hamstring hebben ze een stuk pees gepakt
en daar een nieuwe voorste kruisband van gemaakt. Van
de mensen die deze operatie ondergaan krijgt 20% last
van de schroef die aan je onderbeen is bevestigd. U raadt
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL
het waarschijnlijk al, Laura behoorde ook tot dit selecte
gezelschap. Toen ook deze schroef operatief verwijderd was
kon eindelijk het vizier op de toekomst worden gericht. Zo’n
2 seizoenen lang ging het op en af, maar nooit werd ze
helemaal fit…
Nadat ze een jaar lang door Azië en Australië gereisd had
en daar Corneel had opgeduikeld, was het tijd om in januari
2019 weer op huus an te gaan. April 2019: weer fit! De
timing was wat ongelukkig, want het seizoen liep al bijna
ten einde. Maar goed nieuws: het seizoen 2019/2020 kon
fris en fruitig gestart worden. Dit moest het jaar van ons
Lau worden. Zou het dan nu echt zo zijn; de glansrijke
carrière waar Laura als kleine meid al van droomde? De
liefde voor het spelletje zorgde ervoor dat Laura zelfs op de
momenten dat het allemaal tegenzat wist waar ze het voor
deed. Voor de motivatie en wilskracht om telkens sterker
terug te komen is alleen maar bewondering en respect op
zijn plaats. Wederom werd menig tegenstander gillend gek
als Laura ze weer eens kort op de huid zat. En toen werd
het maart 2020… Corona kwam op het toneel en het werd
Laura (en de rest van het land) onmogelijk gemaakt om te
voetballen. Het enige geluk was dat Laura nog net geen 27
jaar was en dus gewoon met de training mee mocht doen
toen dit weer mocht.
Eind goed al goed hoor ik u denken, maar ook nu bleek
niets minder waar. De laatste training voor de zomerstop
van 2021 ging het mis, weer was de knie de boosdoener.
Gelukkig bleek het ditmaal alleen een kneuzing te zijn,
waardoor Laura wel direct kon starten met de
hersteltraining bij verzorgster Christel. Langzaamaan kon

weer gedacht worden aan het meetrainen in
groepsverband. Dinsdag 19 oktober 2021 was het zover,
Laura M. mocht de wei weer in onder de bezielende leiding
van onze Bennie. Iedereen was razend enthousiast en Laura
voorop. Helaas dacht Laura echt dat ze in de wei stond en
zag de bal aan voor een stier. Joëlle Joosten, beter bekend
als Peter, ofwel de slachter van Vrouwen 1 (vraag Vera van
Aalten voor verdere toelichting), zag een hesje aan voor
een rode lap en schoot de bal met volle vaart richting Laura.
Haar vingers konden geen kant meer op en de bal kwam er
vol op terecht. Een beetje tape op de vingers en hup, de
training afmaken ondanks de pijn. De dag erna bleek een
doktersbezoek toch slecht nieuws op te leveren. De
teamgenoten van Laura werden op de hoogte gesteld
middels een appje: ‘Hahahaha mijn vingers zijn gebroken’.
Zes weken niet voetballen was het advies, na drie weken
was het wel tijd voor de hersteltraining met Christel. Bij het
schrijven van dit interview heeft Laura inmiddels weer
volledig meegetraind en gaat ze op zeer korte termijn haar
wedstrijdrentree maken! Tijdens het interview stond er ook
nog een verrassing op het programma voor Laura. Zoals we
allen weten is onze voorzitter zeer betrokken bij het wel en
wee van onze leden. Daarom kwam hij als ‘special guest’
hoogstpersoonlijk langs om Laura een hart onder de riem te
steken, middels een rode lap en wat lange ‘gebroken’
vingers. Hulde aan de voorzitter!
Tot slot wil Laura dit nog kwijt: Voetbal is leave en
leave is voetbal!
DOOR: AAFKE
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EEN 11-TAL VRAGEN
Deze editie van een 11-tal vragen staat in het teken van Westervoort zondag 6.
Het 6de team staat op een teleurstellende 9de plaats met slechts 7 schamele puntjes uit 9
wedstrijden. Waar ligt dit aan? Zijn het de spelers, de trainer, corona of de scheids die Zondag 6
parten spelen?
Je komt dit en veel meer te weten over twee dragende spelers van Westervoort 6. De één is net de
dertig gepasseerd en de ander heeft al behoorlijk wat jaren ervaring in het blauwe tenue.

Naam: Tim Mecking
Leeftijd: 33 jaar
Team: Wivva zondag 6
Positie: Mid-mid
Vorige clubs: Alleen Wivva

Omschrijf jezelf in vijf woorden.

1
2

Tim: Sportief, betrouwbaar, nuchter, ongeduldig en
sociaal
Koen: Hij, die probeert het zooitjebijelkaartehouden

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

Tim: Vanaf mijn 5e en al mijn oude klasgenootjes en
vrienden gingen naar sportclub.
Koen: 41 jaar. Een keer aan komen waaien met m’n pa en
nooit meer vertrokken.

Van welke trainer of teamgenoot heb je het meest
geleerd?

3
4

Tim: Geert Brink, Dennis Kitaman en Wim Pol.
Koen: Jeroen Wieleman.

Wat is de mooiste ervaring als voetballer tot nu
toe?

Tim: Kantine avonden en weekendjes weg dat telt
ook als voetballer van sportclub toch?
Koen: Kampioenschap 2e elftal (long time ago) en met ons
team in 2019.

Naam: Koen de Wijs
Leeftijd: 47 jaar
Team: Wivva zondag 6
Positie: Achterhoede, maximaal tot
aan de middenlijn
Vorige clubs: Er is maar één club!

Wat zou iedereen moeten weten over “Westje 5”?

5
6

Tim: Westje 5?? Die nemen zichzelf veel te serieus..
westje 6 daar moet je wezen!
Koen: Wie is Westje 5?

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

Tim: Te warme douches in de zomer en te koud in de winter
is een kleine irritatie en respect heb ik sowieso voor alle
vrijwilligers.
Koen: Zodra je ons cluppie binnen komt zie je dat de velden
gemaaid zijn, de netten in de goals hangen en dat de
cornervlaggen op de hoeken staan. Het sportpark ziet er
netjes en opgeruimd uit. In de kantine ben je welkom en je
bestelt een drankje. Eenmaal in de kleedkamer ligt je tenue
klaar, je leider heeft de opstelling klaar, de ballen zijn
opgepompt en de scheidsrechter heeft er zin in. Na de
wedstijd pak je een warme douche en je start met de 3e
helft.
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Allemaal vanzelfsprekende dingen die, als je er eens over
nadenkt, eigenlijk niet zo vanzelfsprekend zijn. Tientallen
mensen hebben het mogelijk gemaakt om een feestje te
maken van jouw trainingsavond of wedstrijddag. Geef deze
vrijwilligers eens een compliment i.p.v. een sneer als het
eens een keer niet helemaal klopt. Beter nog: meld je aan
als vrijwilliger.

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?

7

Tim: Voor mij telt op dit moment vooral de gezelligheid en
het voetballen met vrienden. De prestatiedrang heb ik al
een tijdje achter me gelaten.
Koen: Hoe lang hou ik het nog vol als voetballer? De jaren
beginnen te tellen… De club blijf ik altijd trouw. Vorig jaar
ben ik na 5 jaar trainer/leider te zijn geweest gestopt. Nu
heb ik tijd om naar onze kids te kijken op zaterdag. Er komt
vast wel weer iets voorbij om te doen voor de club in de
toekomst.

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

8

Tim: Gezellige club met veel vrienden.
Koen: Sportclub Westervoort is vooral een gezonde en
gezellige club én een club met normen en waarden. Zorg
ervoor dat deze normen en waarden niet vervagen.

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

9

Tim: 50% redden we net. Mijn vader heeft ook altijd
veel bij sportclub gedaan in de jeugd en fluit nu heel af en
toe nog een wedstrijd
Koen: Binnen ons gezin voetballen we allemaal, dan wel
wordt er af en toe een kantinedienstje gedraaid.

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

10

Tim: Kantine zonder beperkingen.
Koen: Tijdens de lockdown het geouwehoer in de
kleedkamer en in de kantine. Zelfs het gezwets van Jeroen
van der Vliet mis ik dan heel soms. Ons jaarlijkse weekendje
weg, dat wordt al 2 jaar gemist.

11

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een elftal
dat uitpuilt van de kwaliteiten slechts 7 punten
heeft uit 9 wedstrijden?

Tim: Tjaa op papier hebben we een goed elftal alleen is het
elke zondag helaas puzzelen om 11 spelers bij elkaar te
krijgen.
Koen: Worden de tegenstanders zoveel beter of worden we
zelf zoveel langzamer en wordt onze draaicirkel steeds
groter? Misschien ligt het aan onze trainingsopkomst (dit is
direct een oproep aan mijn teamgenoten!). Veel beter
zullen we niet meer worden, maar laten we er dan maar
voor zorgen dat we minder snel aftakelen. Ach, het blijft
een mooi spelletje en als vriendenteam hebben we gewoon
lol. Al 17 jaar samen.
DOOR: SANDER
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GEDICHT VAN HET KWARTAAL

SINTERKLAAS
Dit jaar brachten Sinterklaas en zijn voetbalpieten al vroeg een bezoek aan ons
sportpark, gelukkig werden het nog net geen presentjes via Hallmark.

Gelukkig houdt niks jullie tegen,
Dat brengt ons bij de JO-9!

I.v.m. Corona kwamen de jeugdteams één voor één in de
tent van de Sint,
De pieten gingen eerst de kanjers van de Champions
League ophalen, wat waren de kids goed gezind.

Trainer Riques en Niels, weten maar al te goed wat te doen,
Wie weet wordt de JO9-1 wel winterkampioen!

Na een paar gave dancemoves en de polonaise lopen, was
het tijd voor wat verhaaltjes,
De kids zongen vervolgens liederen voor de Sint, ware
nachtegaaltjes.

Fayenne, van de JO9-2, heeft inmiddels haar entree
gemaakt,
Ze plaatste de ballen in elke hoek en heeft dus niet
verzaakt.

Met een zakje vol snoepgoed en een gaaf waterflesje op
zak, werd de training weer hervat.
En schoot Max een prachtige bal zo op de lat.
De pieten snelden zich naar de JO-8,
Met de trainers Marc, Rick en Remco aan de macht.

Jullie zijn allemaal jonge helden,
Blijf veel plezier maken op de velden.

Ook zij mochten een bezoekje brengen aan de
goedheiligman,
Stuk voor stuk zijn het toppers, Sint is er helemaal van in de
ban.
De kanjers van JO8-1 weten steeds vaker te winnen,
Prachtig hoe zij de punten voor Sc Westervoort innen.

Helaas hebben ze niet altijd genoeg spelers voor de
wedstrijden,
Wie kan dit team verblijden?

Dat is het allerbelangrijkste van het spel,
En de overwinning komt vanzelf wel!
Sportieve groet,
Sinterklaas en zijn voetbalpieten
DOOR: LAURA EN AAFKE

Voor de JO8-2 moet de overwinning nog komen,
Hier zitten alle spelers al even van te dromen.
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BABYCORNER
Duuk van ‘t Hoog
Op 24 november 2021 is
Duuk van t Hoog
geboren, gewicht
3312 gram.
Zijn mama is Bo van ’t
Hoog, vroeger de
sterspeelster van Dames 1.

Kay Bischoff
Op 31 oktober 2021 is
Kay Bischoff geboren,
gewicht 3982 gram.
Kay is zoon van Boy Bischoff
(Westervoort 5) en Malon
van den Berg (Dames 2).

Lio Aarsman
Op 20 oktober 2021 is Lio
Noël Aarsman geboren,
gewicht 3226 gram.
Zij papa speelt in Zaterdag 2,
zijn moeder is Maura
Gratama.

Liv Volman
Op 6 november 2021 is
Liv Volman geboren,
gewicht 3980 gram.
Haar mama is Ellen Volman
en haar papa is Brian
Volman (Zaterdag 2).

Teun Krijgsheld
Op 8 december 2021 is
Teun Krijgsheld
geboren, gewicht
1004 gram.
Zijn mama is Yvette en zijn
papa is Tom en speelt in
Westervoort 6.
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STRIP
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WOORDZOEKER
Woorden afstrepen:
BASN
BLAUWETRUI
BLIKVANGER
BROUWERSLAAN
CLUBVAN100
DOELPUNT
DORPSTRAAT
GEZELLIGHEID
GOAL
JUICHEN
KAMPIOEN
KANTINE
NAEDERHUYSE
ROBOTMAAIER
VIEREN
WESTERVOORT
IJSSEL

Oplossing

WIN EEN
CADEAUBON
VAN € 10

Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór 15 maart naar de redactie op het
e-mail adres: ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende
ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde van
€10, te besteden in onze webshop. De prijs wordt thuis
bezorgd.
Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 1:
Hoera voor de herfst
De puzzel is dit keer gewonnen door:
Koen Bosveld

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

1408
Zoals iedereen misschien wel weet heb ik een
behoorlijke tic. Volgens Rowena heb ik er wel
meer, maar dat is niet relevant voor deze column.
De “datum tic” zoals ik hem zelf noem,
achtervolgt mij al jaren en eigenlijk ben ik er
best trots op.

14

augustus 2010 werd onze prachtige zoon Mees
geboren, een onvergetelijk moment op een
onvergetelijke dag. Nadat we super trots
iedereen hadden gebeld en ge-sms’t ging ik eventjes rustig
We noemden hem de lelijkste, de vreemdste of de apartste
googelen:
man van Westervoort, ondanks dat hij hier erg goed tegen
kon, hij deed het immers zelf ook altijd bij ons, maakten
- 14 augustus 1954 Eerste wedstrijd in het Nederlandse
mijn broer en ik dat aan het einde van het jaar altijd
betaalde voetbal
ruimschoots goed, zo ook tijdens het Moesaete in 2011.
- 14 augustus 1984 De geboorte van Nicolette van Dam
- 14 augustus 1991 Feyenoord wint de Supercup door met - Moesaete 8 december 2011
1-0 van PSV te winnen
“Avond” Boudewijn de Groot
- 14 augustus 2003 Eerste manager in de voetbalwereld,
Ben van Gelder overleden
Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat
- 14 augustus 2005 Het Zimbabwaans voetbalelftal wint de je licht het doet.
Afrika Cup
Laat buiten de stormwind nu maar razen, met Riet hier
binnen is het warm en licht en goed.
Bij één van de eerste kraambezoeken kregen we direct al te Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt wij zien
horen dat de enige echte Tinus Koenen uit Westervoort ook
het blauwwit twinkelen in je ogen
op 14 augustus jarig is en dat hebben we geweten.
en we zien je grote kracht.
Het begon met een cadeau en een bezoek van Tinus zelf, op
Mees’ zijn eerste verjaardag.
Op visite in ’t Slag met een tekening in 2012, een putje
koffie met gebak in de Vaalmanstraat toen hij potloodjes
kwam brengen in 2013, een kaart met een verhaaltje in
2014, bellen vanuit Duitsland in 2015……elk jaar, ja echt
elk jaar dachten wij aan hem en hij aan ons. Op 14 augustus
2021 hadden we groot feest in de tuin, ik was toevallig net
een biertje aan het pakken toen ik mijn telefoon voelde
trillen in mijn zak. “Hoi met Michel, is Mees in de buurt?
Dan geef ik mijn vader even”. Het was de allerlaatste keer
dat ze elkaar spraken. Ruim drie maanden later kregen we
een kaart in de bus, Mees werd uitgenodigd voor het
“Samenzin”, we zullen dit nooit vergeten.

En als je s ’morgens opstaat en vertrekt naar Naederhuyse
is daar al thee gezet
Johnny en Hans staan op je te wachten met een kopje,
Bernard van Beersum met sigaar en pet. Kijkend naar de
jongens van het eerste denkend aan de tijd van Smits en
Messing, je weet het verleden geeft geen zekerheid.
Want je kunt het zeker weten en je blijft een vreemde man
maar ik geloof ik geloof ik geloof, ik geloof, ik geloof in
Tinus zelf.
Rust zacht “verjaardag vriend”
Groetjes Mees en Frank.
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RUBRIEK XXX

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
Photomy
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
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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
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