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RUBRIEK XXX

DE BALLENVANGER 3

Afgelopen week stond er weer eens een 
bekend of liever gezegd berucht onderwerp 
op de agenda van de bestuursvergadering. 

Dit onderwerp kwam zoals jullie begrijpen al vaker 
voorbij, maar we slagen er telkens niet in om een 
bestuursmeerderheid voor een voor of tegen te 
creëren. Met als gevolg dat we besluiten er nog 
eens over na te denken en er later op terug te 
komen. En dat later was nu. Iedereen is natuurlijk 
benieuwd waarom het dan wel gaat. 

Ik licht een tipje van de (rook-)sluier op. Dat is een al dan 
niet (gedeeltelijk) rookvrij sportpark, helemaal nu je binnen 
niet meer mag roken. Ik heb er een hele poos geleden ook 
al eens een deel van mijn column aan gewijd. Dat weet ik 
nog omdat ik de titel van een nummer van The Editors 
aanhaalde: “Smokers outside the hospital doors”. Mijn 
zwager, fan van de band, was positief verrast dat ik dat 
nummer kende. Maar ik moest hem teleurstellen. Ik had de 
titel gelezen in een artikel over het gewoon door blijven 
roken van mensen, ook al lig je in het ziekenhuis met een 
longaandoening.

En die link leg ik ook telkens weer met voetbal of sporten in 
het algemeen. Je voetbalt voor je gezondheid en ik wil 
daarnaast een gezonde omgeving voor sporters en met 
name de voetbalkinderen. Ik wil hen niet confronteren met 
rokende toeschouwers of laat staan rokende voetballers in 
sportkleding. (Ik laat hierbij bewust even de discussie over 
het al dan niet schenken van alcohol in sportkantines 
buiten. Want waarom wel een biertje en geen peuk? 
Misschien omdat ik nooit gerookt heb?)

Maar goed: roken. Moet je een geheel rookvrij sportpark 
willen? Van mij mag het, maar hier is dus niet iedereen in 
ons bestuur het over eens. Want jaag je dan een weliswaar 
steeds kleiner wordende groep mensen niet weg? En die 
mensen zijn toch ook meer dan rokers alleen? Klopt.
Moet je dan een rookvrij  gebied maken? Maar waar moet 
dat dan komen? Het moet niet te ver van het clubhuis zijn, 
niet naast de speeltuin, niet in de loop naar de 
kleedkamers, wel overdekt etc. Daar kwamen we dus niet 
uit.
Of moeten we om de jongste jeugd te beschermen een 
zaterdagochtend rookverbod instellen? Maar ook hier weer 
wat maren. Want als er een seniorenteam wat vroeger moet 
spelen, ontneem je hen hun rookrecht.

En zo werd besloten om een besluit over het al dan niet 
verbieden van roken op te schorten. Voorlopig kunnen 
rokers weer op het kantineplein terecht waar de tent door 
de storm van februari verdwenen is. In rook opgegaan 
zullen we maar zeggen...Wie wel een oplossing heeft, mag 
zich melden. Of gooi het in de Algemene Leden 
Vergadering: de vereniging is gelukkig meer dan het 
bestuur alleen!

JOHN KEMPER, VOORZITTER

NIEUWJAARSSPEECH JOHN KEMPER
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VAN DE REDACTIE

4 DE BALLENVANGER

Jan Koers Cynthia Degen Anousjka BoesveldMichel van Enckevort Aafke KemperAnne MatserLaura Matser Walter BouwmanSander Swagers

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

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

Lidmaatschap / contributie 
Ben je verhuisd of heb je een nieuwe bankrekening? 
laat het ons dan weten. 
Je ontvangt dan bijvoorbeeld ons mooie clubblad op het juiste 
adres en er ontstaan geen problemen bij het innen van de 
contributie. 

Contact
Graag via het emailadres ledenadministratie@scwestervoort.nl

Bank- en gironummers
Rabobank Arnhem / Westervoort: 
NL35RABO036.97.50.330
ING: NL32INGB0002405432

CONTRIBUTIE PER KWARTAAL HALFJAAR JAAR INSCHRIJFGELD

Senioren (vanaf 19 jaar) € 63,90 € 126,50 € 250,30 €  5,00

Junioren (van 13 t/m 18 jaar) € 52,00 € 102,90 € 203,70 €  5,00

Pupillen (van 7 t/m 12 jaar) € 46,10 €   91,20 € 180,50 €  5,00

G-senioren € 38,60 €    76,50 € 151,30 €  5,00

G-trainingsleden € 23,80 €   47,10 €   93,20

Champions League (ukken) € 38,60 €  76,50 €  151,30 €  5,00

Trainingsleden € 23,80 €   47,10 €   93,20

Werkende leden € 14,90 €   29,40 €   58,20

Begunstigers/Donateurs € 14,90 €   29,40 €   58,20

Nu de coronamaatregelen, die het voetbal zo 
lang in de greep hebben gehouden, eindelijk 
zo goed als verdwenen zijn, kunnen de 

voorjaarscompetities gespeeld worden en de 
overige seizoen competities goed afgerond 
worden. We verheugen ons erop.

De foto op de voorzijde is een fragment uit een wedstrijd 
van het G-team en de middenposter is van het 
G-jeugdteam. Beide foto’s zijn dit keer gemaakt door Milan 
Vigalante.

De redactie wenst alle teams een voorspoedige (voorjaars)
competitie en hoopt op veel promoties en 
kampioenschappen.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 4: 
woensdag 25 mei
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Gewijzigde contributies per 1-7-2019. Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. 
Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.
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DE BALLENVANGER 7

ALGEMEEN

G-VOETBAL
De spelers van het senioren G-voetbal zijn op 
zoek naar extra ondersteuning bij hun trainingen 
op dinsdagavond van 19:45-21:00 uur en op een 
aantal zaterdagen tijdens hun wedstrijden.

Vind jij het leuk om deze bijzondere spelers te helpen met 
hun training en/of te coachen tijdens een wedstrijd?? Dan 
komen wij graag met je in contact.

De spelers zijn tussen de 25 en 50 jaar en hebben allemaal 
een beperking. Dit kan lichamelijk, geestelijk of gedrag zijn. 
Ze hebben allemaal een passie voor voetbal en hun club, en 
spelen tweede klasse.

Wij zoeken iemand die (eventueel samen met de huidige 
trainer) helpt om een interessante en uitdagende training 
vorm te geven. Speerpunt voor het komende seizoen is 
conditietraining. 

De trainingen zijn weer gestart en er worden acht 
wedstrijden gespeeld in de periode van 19 februari tot en 
met 14 mei.

Ondersteunen bij het G-voetbal betekent niet alleen dat je 
trainingen geeft of coacht bij wedstrijden. Het laat je ook 
zien wat een bijzondere wereld het is om te werken met 
mensen met een beperking. Soms moeilijk, soms lastig 
maar meestal ook met heel veel plezier. Deze mensen zijn 
vaak direct en hebben geen verborgen agenda: what you 
see is what you get.

Twijfel je of dit iets voor jou is? Of wil je meer 
informatie? Vragen? Bel gerust met één van de 
begeleiders: Geurt van Loenen op 06 58 89 06 33 of 
Hanny Schut op 06 24 52 58 51. 

Of kom een keer kijken bij een training. 
Je bent van harte welkom.

Jonah Terhaard
Op 17 februari 2022 is 

Jonah geboren. Zijn 
gewicht was toen 

4538 gram.
De mama is Debbie en papa 
Jaap is keeperstrainer bij de 

jeugd en vanwege een blessure 
oud-speler van Westervoort 3.

Pepijn van der Vliet
Op 13 januari 2022 is 
om 12:09 uur Pepijn 
geboren. Zijn gewicht 
was toen 3110 gram. 
Zijn ouders zijn Jeroen van 
der Vliet en Janine 
Berenschot. Papa Jeroen 
voetbalt in Westervoort 6.

BABYCORNER

Zondag 13 maart was het 
eindelijk zover! Piet van 
Workum vierde samen met 
zijn vrouw het inmiddels 
66-jarig huwelijksfeest. 
Een mooie gelegenheid voor 
Sportclub Westervoort om middels 
penningmeester Remco Grob en voorzitter John Kemper 
langs te gaan en Piet eindelijk de onderscheiding te geven 
die hoort bij het 70-jarig lidmaatschap. Normaal gebeurt dit 
op de Nieuwjaarsreceptie, maar die was vanwege corona al 
twee keer afgelast. 
Piet is in al die jaren op allerlei gebieden actief geweest als 
vrijwilliger binnen de club en hij is nog steeds een fanatiek 
bezoeker van thuiswedstrijden van het eerste. Zoals uit de 
foto(‘s) blijkt was Piet zeer verguld met de plaquette en de 
bijbehorende bloemen.

PIET VAN WORKUM - 66 JAAR 
GETROUWD - 70 JAAR LID 
VAN SPORTCLUB
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8 DE BALLENVANGER

OP WEG NAAR 

ALPE D’HUZES
‘Kunnen we even overleggen?’ vroegen Luuks 

ouders ergens halverwege maart, ze hadden een 
idee. Een prachtig idee bleek. Een benefietwedstrijd 

om geld in te zamelen voor Alpe d’ HuZes waar 
Luuk aan zal deelnemen, voor onderzoek naar 
kanker dus. Een initiatief ontstaan omdat een 

aantal jaren geleden Luuks trainer bij SC Groessen 
overleed aan botkanker en zijn opa een zeldzame 

vorm van huidkanker heeft waarnaar geen 
onderzoek wordt gedaan.

En zo gingen we, trainers van JO13-1 en Luuks ouders, 
aan de slag en is het gelukt om van eigenlijk iets heel 
naars iets heel moois te maken. Met vereende krachten 

hebben we iets geweldigs neergezet.
We hadden alles zo goed mogelijk voorbereid, tickets 
en flyers ontworpen, mensen enthousiast gemaakt, 

een lotenverkoop georganiseerd, voor vertier 
rond het veld gezorgd, en zelfgemaakte 
lekkernijen in de rust. Maar tot het 
allerlaatste moment bleef het spannend, 

want… komt er wel publiek op af? 
Maar jongens oh jongens, het was 

fantastisch, júllie waren fantastisch! Ik heb nog 
nooit zo vaak spelertjes horen zeggen ‘Kijk dan al die 

mensen!’ 
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‘Kunnen
ouders erg

idee. Een prac
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vorm

En zo ginge
aan de sla
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BENEFIETWEDSTRIJD JO13-1

DE BALLENVANGER 9

Zoals er in de bespreking al tegen de jongens en meiden 
van de JO13-1 werd gezegd, speel je ontelbaar veel potjes 
voetbal in je leven en zijn er later als je volwassen bent nog 
maar enkele momenten of wedstrijden die je jezelf zult 
herinneren; vandaag kan er zo één zijn. Dus geniet met 
volle teugen van alles wat er gebeurt.
Dus zo stonden zaterdagochtend 16 april om 11.10 uur 
twee elftallen opgesteld in de gang naar het hoofdveld met 
voor hen het arbitertrio. Iets verderop zien ze op een 
standaard de bal liggen aan de rand van het hoofdveld, 
klaar om te worden opgepakt door de scheidsrechter. De 
eerste gitaarklanken van ‘Whatever You Want’ klinken door 
de speakers, iedereen wacht, toch een tikkeltje nerveus, op 
het sein om naar buiten te gaan. Verdorie wat een lang 
intro… En dan, als het nummer echt losbarst, stappen ze 
naar buiten het hoofdveld op, door een haag van spelers 
met blauwe en witte vlaggen, dwars door de blauw/witte 
rook van de fakkels, met langs de lijn honderden 
applaudisserende en juichende toeschouwers, een heuse 
‘stadion’speaker die ze verwelkomt en stellen zich op rond 
de middenstip. Wat een entree, fan-tas-tisch!

Dat de wedstrijd met 4-0 werd gewonnen was een prettige 
bijkomstigheid. 
Voor aanvang, tijdens de rust en na afloop vlogen de 
cheques met de bijbehorende hartverwarmende woorden 
ons om de oren. Prachtige initiatieven van o.a. onze 

tegenstander Terborg/Silvolde, ons eerste elftal, de JO19-2, 
de 45+ van de buren van AVW, onze shirtsponsor en ons 
eigen hoofdbestuur. De opbrengst van deze 
benefietwedstrijd was na afloop van de wedstrijd maar 
liefst € 2411,-! Een gigantisch bedrag omdat Luuks ouders 
al heel erg blij zouden zijn als het zou lukken om € 1000,- 
in te zamelen. 

Een ochtend om niet snel te vergeten waarbij Sportclub 
maar weer eens heeft getoond wat een fijne vereniging het 
is, een compliment voor allen. De steun van iedereen, de 
ambiance die we hebben gecreëerd en uiteindelijk een 
geweldig resultaat voor Luuk, een jongeman met een 
missie, een jongeman met het hart op de juiste plek. 
Zet ‘m op jonguh in juni, nailen die berg!

DOOR: MAX, MILAN EN RONNIE, TRAINERS JO13-1
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DE BLIKVANGER

Naam: Debbie Veldink
Leeftijd: 42 lentes jong
Woonplaats: Westervoort
Partner: Remco Hermsen
Kinderen: Lenn van 9 jaar en Boaz van 7 jaar

Werk? 
Secretaresse manager bij Vivare. Daar werk ik nu al ruim  
4 jaar. 

Wat zijn je hobby’s?
Sporten (XCO, pump, bootcamp) en thuis voor de TV sinds 
de coronatijd, veel erop uit met Remco en de jongens. 
Dagjes weg met vriendinnen, de kroeg in, dansjes wagen, 
festivals bezoeken. Lekker uit eten. Veel van de wereld zien. 
Gewoon een lekkere bezige bij. 

Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Ondernemend, optimistisch, sociaal, sportief, zorgzaam. 

Voetbal je zelf ook?
Nee, ook nooit gedaan. 

Welk vrijwilligerswerk doe je en heb je gedaan?
Ik ben bij Sportclub coördinator jeugd (van de Champions 
League t/m de JO-10) en begeleider van de Champions 
League en de JO-8. Ik doe dit sinds ongeveer 4 jaar. 
Daarnaast ben ik ook nog secretaris bij de Stichting Kermis 
Westervoort sinds een jaar of 4. Voorlopig is het wel even 
genoeg zo, wie weet wat de toekomst brengt. 

10 DE BALLENVANGER

DEBBIE VELDINK
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: Debbie Veldink. Zij vertelt over 
wat zij precies heeft gedaan en wat zij 
momenteel doet bij Sportclub Westervoort.  

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden?
Geen idee, gewoon doen! Tussen het werk door kan ik 
gelukkig waar nodig wat doen. Het verschilt ook per 
periode hoe druk het is. Gemiddeld is het denk ik ongeveer 
een uur per week. Je bent vooral voorafgaand aan het 
seizoen erg druk, maar op normale doordeweekse dagen 
valt het mee. De Champions League vraagt wel wat meer 

Ik vind het zelf niet meer dan normaal
om wat bij te dragen aan de club en om
de kinderen mee te geven dat je er ook
wat voor terug doet
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DE BALLENVANGER 11

Wat vind je het leuke aan Sc Westervoort?
Gezellige en gemoedelijke sfeer, gewoon een hoop leuke 
mensen. Ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen in 
de toekomst.

Wat vind je echt het allerleukste aan Sc Westervoor?
Een bijdrage leveren samen met Remco aan de club. Hij 
doet ook vrijwilligerswerk als trainer van de JO10-1 en de 
JO8-1. Het is geweldig om tijd samen door te brengen op 
sportpark Naederhuyse. 

Waar kan je maar niet aan wennen binnen  
Sc Westervoort?
Niet perse, soms is het lastig dat ouders snel afzeggen voor 
de kinderen. Het is en blijft een teamsport en alle trainers 
en begeleiders zijn ook vrijwilligers. 
 
Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt 
tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk? 
De opkomst van de Champions League naar het veld vanuit 
de kleedkamer met een erehaag en we hebben een aantal 
keer een voorwedstrijd gespeeld met de kleintjes voordat 
het 1e speelde. Dat is echt een mooie ervaring en leuk om 
te zien hoe veel plezier ze hebben. Ook de ontwikkeling van 
de kinderen is super leuk om te zien, ze beginnen als ze 
nog heel jong zijn en dan zie je ze opgroeien totdat ze 
doorstromen naar de JO-8. 

Wat krijg je er zelf voor terug? 
Energie, het is leuk om de kinderen zo blij te zien. Daar 
word je zelf ook blij van. 

Waarom zouden andere mensen ook vrijwilliger moeten 
worden?
Omdat je er energie van krijgt. Ik vind het zelf niet meer 
dan normaal om wat bij te dragen aan de club en om de 
kinderen mee te geven dat je er ook wat voor terug doet.  

Wil je tot slot nog wat kwij?
Hopelijk kunnen we straks weer lekker in het zonnetje langs 
de lijn genieten van het voetbal en een alcoholische 
versnapering (of thee, afhankelijk van het tijdstip). 

DOOR: AAFKE EN LAURA

tijd, nu het beter weer wordt en de coronatijd voorbij lijkt, 
komen er waarschijnlijk weer veel nieuwe aanmeldingen bij. 
Dan zorg ik dat dat allemaal goed verloopt. 

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? 
Nee, eigenlijk niet. Ik volg alleen de JO10-1 van Lenn en de 
JO8-1 van Boaz.
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12 DE BALLENVANGER

SPORTCOMPLEX

DE TOEKOMST VAN ONS SPORTCOMPLEX
Afgelopen tijd werd al in verschillende media aangegeven dat de Gemeente Westervoort een plan 
heeft opgesteld om op de plek waar AVW’66 en Sportclub Westervoort zijn gevestigd woningen te 
gaan bouwen. De locatie van de sportvelden is de enige plek in Westervoort waar nog grootschalige 
nieuwbouw mogelijk is. Inmiddels onderzoeken de gemeente en ontwikkelaars BPD en Van Berlo hoe 
haalbaar het plan voor 200 tot 350 nieuwbouwwoningen is.

Daarom zijn nu gesprekken gestart met de voetbalclubs 
AVW’66 en Sportclub Westervoort en de tennisvereniging 
over de toekomst. Waar de sportverenigingen in de nieuwe 
plannen moeten komen, kan de gemeente nu nog geen 
antwoord op geven. 

Geen toekomst zonder verleden
Dit jaar, op 10 augustus, bestaan wij alweer 85 jaar. Even 
een korte terugblik: op 10 augustus 1936 was er een fusie 
tussen de verenigingen D.W.S.W. (Door Wilskracht Sterk 
Westervoort) en de Westervoortse Boys met als nieuwe 
naam Werenfried, genoemd naar de beschermheilige van 
de parochie Westervoort. Deze naam werd dus een jaar 
later omgedoopt in Sportclub Westervoort. 
Bijna 50 jaar geleden namen we ons huidige 
Sportcomplex Naederhuyse in gebruik. Hieronder een 
foto van de tijd voordat we er konden gaan voetballen. 

Na jarenlange voorbereidingen nam Sportclub Westervoort 
de 2 nieuwe speelvelden in gebruik met daarop het 
zelfgebouwde clubgebouw waar veel leden met veel inzet 
en enthousiasme aan hebben meegewerkt in hun vrije tijd. 
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DE BALLENVANGER 13

In juli 1972 kon met de bouw worden begonnen nadat de 
bouwtekeningen waren goedgekeurd, begroot op 
f. 320.000, - (voor de jongeren onder ons € 145.209, -). 
De toenmalige Burgemeester F. Grienberger sprak zijn 
waardering uit op de officiële opening op 28 juli 1973, een 
nieuwe start van een gezond en bloeiend sport- en 
verenigingsleven. Wijze woorden die zeker zijn uitgekomen. 

Het Sportpark Naederhuyse, is genoemd naar de boerderij 
van de familie Baerends die daar woonde.

De familie Baerends had Naederhuyse overgenomen van 
Gijsbertus van Zadelhoff. Linksboven nog een foto van de 
hoeve waarbij de familie van Zadelhoff trots in het midden 
van de moestuin staat. De naam Naederhuyse is ontstaan 
medio 1468.

Prachtige verhalen die nooit verloren mogen gaan. Veel is 
terug te lezen in oude clubbladen en de jubileum uitgave 
(50 jaar). Op de website van Sportclub staan veel foto’s en 
documenten uit het verleden, ga eens terug in de tijd om 
deze mooie momenten weer te beleven, ze staan op 
https://www.scwestervoort.nl/historie/. 

Hebben jullie aanvullende informatie (over jaartallen, elk 
team, namen van spelers etc.) of hebben jullie zelf nog 
foto’s, filmpjes, documenten of andere spullen uit het 
verleden dan horen we dat heel graag. Dat kan ook via de 
mail, historie@scwestervoort.nl. 

DOOR: RONALD SCHOONBEEK

Namens de commissie Historie

scwestervoort.nl/basn/webshop
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL 

SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL IN OPLEIDING:
JASPER VAN DER OOSTERKAMP
De titel “Scheidsrechter van het kwartaal” komt 
eigenlijk te vroeg, maar Jasper is absoluut van 
plan deze titel te behalen! Onder de bezielende 
leiding van Etienne Wettingfeld wordt Jasper 
opgeleid tot scheidsrechter. Lees hieronder meer 
over het nieuwste lid van het scheidsrechters 
gilde…

Even voorstellen: Wie is Jasper en wat doet hij in het 
dagelijks leven?
Jasper is 39 jaar, geboren en getogen in Arnhem en 
daarmee natuurlijk een echte Vitesse-fan. Hij heeft een 
seizoenkaart van Vitesse en is iedere thuiswedstrijd in het 
Gelredome te vinden om zijn club aan te moedigen. In het 
weekend is Jasper op zaterdag zelf aan het voetballen in 
het G-team van Sportclub Westervoort. Als Vitesse op 
zondag geen thuiswedstrijd heeft, is Jasper als vrijwilliger in 
de kantine of achter de bar in ons eigen clubhuis te vinden. 
Doordeweeks werkt hij al 22 jaar fulltime in de 
gezondheidszorg als woon assistent bij demente bejaarden. 
Hier verzorgt hij het ontbijt en de lunch, helpt met 
huishoudelijke klusjes en trekt er op uit met de bewoners. 
Kortom, Jasper zijn hele week is goed gevuld en hij helpt 
zijn medemens waar hij kan.

Op de vraag ”Hoe lang zit je al op voetbal?”
was Jasper zijn antwoord: Al heel lang! Zo lang dus dat hij 
het niet meer weet. Daarop heb ik navraag gedaan bij 
Ronald Schoonbeek van de ledenadministratie: Jasper is al 
lid sinds 2001! Ook blijkt dat Jasper in 2019/2020 als 
Blikvanger in de Ballenvanger heeft gestaan. In dat 
interview werd Jasper de vraag gesteld “Wat zou je nog 
meer bij SC Westervoort willen doen?” Zijn antwoord 
hierop was: “Een cursus tot scheidsrechter volgen.” Die 
wens is uitgekomen, want op dit moment wordt Jasper 
opgeleid tot scheidsrechter!

Waarom wil je scheidsrechter worden?
In de regionale kranten en ook bij SC lees je vaak dat er 
een scheidsrechters tekort is. Daarom heeft Jasper de stap 
gezet om zich aan te melden voor deze functie en is hij een 
gesprek aangegaan met Etienne, opperhoofd 
scheidsrechters van SC. Daarop is de opleiding begonnen. 
Als Jasper een thuiswedstrijd heeft kijkt hij voor of na zijn 
eigen wedstrijd mee met een wedstrijd van de jongste 
jeugd waar Etienne scheidsrechter is. Na de wedstrijd wordt 
deze uitgebreid besproken door de heren. Tot nu toe heeft 
hij al een aantal wedstrijden bij Sportclub mee kunnen 
kijken. Naast deze privé-sessies met Etienne kijkt Jasper 
veel naar voetbalwedstrijden op tv en volgt nauwkeurig wat 
de scheidsrechter doet. Hierdoor leert hij heel veel over het 
scheidsrechtersvak en weet hij er al aardig wat van.
Helaas heeft Jasper nog geen wedstrijden gefloten, dus 
vragen beantwoorden als “Wat vind je leuk/minder leuk 
aan het fluiten” of “Wat is je leukste / of juist minste leuke 
ervaring van het fluiten?” gaat helaas niet. Over een paar 
jaar zullen we gewoon weer een interview met Jasper 
moeten houden! 

Jasper, we wensen je veel succes bij het volgen van 
je opleiding en hopen je snel op het veld te kunnen 
bewonderen als scheidsrechter!

DOOR: ANOUSJKA
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VRIJWILLIGERSAVOND

BESTE JUBILARISSEN, VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN EN 
PARTNERS EN ALLEN DIE IK VERGEET
Welkom op deze vrijwilligersavond, die eindelijk weer na twee jaar uitstel door coronamaatregelen 
georganiseerd mag worden. En dit keer een nog wat specialere versie, want we hebben ook een 
onderdeel van de ook al twee keer afgelaste Nieuwjaarsreceptie geïmplementeerd: de huldiging van 
de jubilarissen.

Allereerst het waarom van de vrijwilligersavond. Het 
bestuur (ook vrijwilligers trouwens) wil met deze avond zijn 
dankbaarheid tot uiting brengen voor al de mensen die 
“iets” voor Sportclub doen. De een wat meer dan de ander 
misschien, maar al die vrijwillige bijdragen, hoe groot of 
klein ook, maken dat een club als Sportclub Westervoort 
draait zoals die draait. En daar mogen we best met zijn 
allen ontzettend trots op zijn. En daarom een groot applaus 
door iedereen voor iedereen!!

Iets voor Sportclub doen klinkt heel logisch, maar wat is 
Sportclub concreet? Een voetbalvereniging van zo’n 
kleine 800 leden, die voetballen, vrijwilligerswerk doen, 

de club ondersteunen of gewoon een warm hart 
toedragen door bijvoorbeeld sponsoring. En er zijn een 
heleboel leden die al heel lang lid zijn en daar willen we 
nu aandacht aan besteden. Want het is toch schitterend 
om te zien dat  mensen zich zo lang aan een club 
verbinden. Dat doe je niet als je geen blauwwit hart 
hebt. Daarom staan we stil bij de volgende jubilarissen 
en als ik je naam noem wil je dan even naar voren 
komen. Nog wel een opmerking die ik tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie ook altijd maak: de datum van 
ingang van het lidmaatschap is niet altijd correct. Dus 
als jij denkt dat je ook als jubilaris aan de beurt bent of 
was, trek dan even aan de bel: 
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VRIJWILLIGERSAVOND

25 jaar lid: Karin Gorel, Wicher Gorel, Odin Haring. 
Joris Boss heeft zich ziek afgemeld.

40 jaar lid: Hans Leenders, Henk Vleeming. Bob van 
der Veen en Bart Krechting hebben zich afgemeld.

50 jaar lid: Joep Dahm, Martin Bouwman. Jos 
 Jansen, Cees Anema en Theo de Reus hebben zich 
om diverse redenen afgemeld. Ook 50 jaar lid was 
Gerard Klinkenberg, maar Gerard is zoals bekend 
onlangs overleden. Hij, die als bestuurslid en lid 
van de VUT-ploeg zoveel voor de club heeft gedaan. 
Gerard: nogmaals bedankt!

60 jaar lid: Willy Messing, Jan Siebenheller, Henk 
Hermsen, Rinie Wanders. Bertus Nass heeft zich 
afgemeld.

En dan tot slot een, of eigenlijk twee, jubilarissen 
die al 70 jaar lid zijn: Piet van Workum, die pas 
geleden op zijn 65-jarig trouwfeest al onderschei-

den is (foto’s zijn prachtig geworden) en dan de wel 
hier aanwezige Wim Erdhuizen.
Wim is jarenlang naast duivenmelker keeper 
geweest. Tot op hoge leeftijd heeft hij dat volge-
houden. Na het stoppen met voetbal is hij wel lid 
gebleven en hij is inmiddels langer met Sportclub 
“getrouwd” dan met zijn vrouw Annie.

En dan gaan we in een ruk door naar de huldiging van de 
vrijwilligster en vrijwilliger van het jaar. Het bestuur wil 
jaarlijks als blijk van waardering voor hun betrokkenheid, 
inspanning en vrijwillige diensten verricht bij Sportclub 
Westervoort een vrijwilligster en vrijwilliger extra in het 
zonnetje zetten. Dat betekent natuurlijk niet dat we de 
andere vrijwilligers niet waarderen, absoluut niet, maar wij 
als bestuur hopen dat hun activiteiten en hun huldiging 
stimulerend werken op de andere leden.

De vrijwilligster van het jaar was leidster van diverse 
jeugdteams, was (en is ! ) lid van de jubileumcommissie, is 
een van de organisatoren van de X-masbingo en zit in de 
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commissie voetbalzaken, waarin ze de vrouwenzaken 
behartigt. Daarnaast regelt ze de loterijbezetting bij 
thuiswedstrijden van het eerste elftal en tot slot zorgt ze 
ervoor dat er een pupil van de week bij die wedstrijden is. 
En of de duvel ermee speelde: ze heeft afgelopen na veel 
bloed, zweet en tranen toch weer een pupil van de week 
gevonden, alsof ze wilde laten zien dat ze echt voor deze 
onderscheiding in aanmerking komt: Dames en heren: 
Tanja Dahm
En dan tot slot van mijn betoog de vrijwilliger van het jaar: 
hij kwam in 2011 via het voetballen van zijn zoon bij 
Sportclub terecht. Hij is een jaar later als trainer begonnen: 
E6, E3, D4 en JO13-2. Met dit laatste team werd hij in 
2017 kampioen. Niet echt topteams , maar toch.. Hij werd 
lid van de Ballenvanger redactie, de 
communicatiecommissie, de zaterdagcommissie, staat af en 
toe in de keuken, is lid van de commissie voetbalzaken, is 
clubscheidsrechter en voetbalt nog met de 45+ mannen. Hij 
leidde in 2018 het BASN-sportcafé waarin Mart Smeets te 
gast was en daarnaast speelt hij af en toe een rol als De 
rijdende rechter. Dames en heren: Michel van Enckevort!

Voor we afsluiten nog één ding. Zoals jullie wellicht weten 
(of niet) stop ik aan het eind van dit jaar als voorzitter. Ik 
heb het dan 10 jaar gedaan en dan is het tijd voor een 
frisse wind. Hierbij dus een oproep om te kijken of die 
vacature iets voor jou is en meld je dan bij ons. Het bestuur 
heeft inmiddels ook een kandidaat gevonden, die bereid is 
de voorzittersrol op zich te nemen. Marc de Lange is in 
onze optiek die beoogde nieuwe preses. Maar nogmaals: 
jullie als leden kiezen.

Dank voor jullie aandacht en maak er een gezellige avond 
van!! 

NAMENS HET BESTUUR

JOHN KEMPER, VOORZITTER

Na deze speech stond een heerlijk koud en warm 
buffet klaar, zoals altijd voortreffelijk bereid door 
Zalencentrum Wieleman.
Daarna bleef het nog lang gezellig bij deze, 
drukbezochte, vrijwilligersavond.
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... ZWARTE BROEK EN 
BLAUWETRUI ...

Ook ben ik voor woningbouw. Iedereen verdient een 
fijne plek om hier te wonen. Zelfs de rechtsback van 
het eerste herenteam. Alleen in Westervoort Noord 

is er binnen de gemeentegrenzen nog plek om te bouwen. 
Dan moeten alle sportverenigingen daar weg en 
gezamenlijk naar één, nieuw op te zetten sportpark 

verhuizen. En voor de toekomst van het voetbal in ons 
dorp, als één voetbalvereniging. Helemaal mee eens. 
Mits het nieuwe tenue maar een zwarte broek bevat.

Tegenwoordig maken projectontwikkelaars van ver, zoals 
Berlo en BPD, de dienst uit in het dorp. Vroeger was de 

Ik ben voor. Ik was al zo'n 40 jaar voetbalbroekjes; van mezelf, van mijn zoons en zelfs van hele 
elftallen. Maar ik ben er klaar mee. Het is niet te doen. Rob en Robijn geven het op. Zelfs met Vanish 
Oxi Action, Ossengal én 90 graden (heel slecht voor het elastiek!), krijg je die krengen niet meer 
schoon. Eén sliding en het ding is voorgoed naar de gallemiezen. Groene Grasstrepen, Machtige 
Moddervlekken en - sinds de komst van het kunstgras - Rottige Rubberafdrukken: Gefeliciteerd, jullie 
hebben gewonnen! 
Waarom wit? Wie heeft dit ooit verzonnen..?
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middenstand van Dicht bij Huis het belangrijkst voor het 
dorp. Deze foto - gemaakt op de Ponderosa, ons 
voormalige 'sportpark' - is van een team bestaande uit 
Westervoortse winkeliers van toen, die een wedstrijd 
speelden tegen de plaatselijke gemeenteambtenaren. Ik 
herken, denk ik, schilder Willy Hartgerink en ik zie er ook 
eentje van Van den Berg. En oud-voorzitter Toon Smink 
en zeker weten een Reichwein. En Beernd 'Warenhuis' 
Wienholts natuurlijk. Louis Sorber? De transparante 
benen zijn van Wim Mulder. In zijn cafetaria lag altijd 
een poedeltje onder de mayonaisetap. Ik meen ook 
Dikke Toon te herkennen. In zijn winkel kochten mijn 
ouders mijn eerste Sportclub Westervoortkledij. Een 
blauw shirt en een wit broekje....

Een kiekje uit de oude doos. Als kind heb ik die 
wedstrijd gezien; de uitslag weet ik niet meer. 
Jeugdsentiment. Mooie herinneringen waarvan er heel 
veel meer zijn. En die gaan nooit meer weg, want die 
bewaar je voor altijd ... Tenzij Tante Alzheimer komt 
logeren natuurlijk. Maar de tijden veranderen dus 
moeten we wel vooruit kijken.
Ik ben voor blauw en zwart als nieuwe clubkleuren. Met 
een blauwzwart shirt, verticaal gestreept (Vitesse), 
horizontaal gestreept (De Graafschap), lekker leip (NEC), 
in vakken (Feyenoord) of met een verticale baan 
(Emmen). 
Aftastcommissie, Haalbaarheidscommissie, 
Snuffelcommissie, Initiatiefcommissie of 
Hoeikhieropkommissie: de clubvoorzitter heeft mijn 
e-mailadres!
Ik ben voor De Zwarte Broek.

Ik heb nog een paar jaar bij AVW'66 gevoetbald. Maar 
we doen in ons leven allemaal wel eens iets verkeerds, 
toch..?

DOOR ROB GERRETZEN

scwestervoort.nl/basn/webshop
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1E ELFTAL

XXX

Intro xxx

Tekst Xxx

DOOR: XXX

G-TEAM
BOVEN VAN LINKS NAAR RECHTS: ONNO, GUILLAUME, WOUTER, JEROEN, ERIC, HERBERT EN CHRISTEL
ONDER VAN LINKS NAAR RECHTS: JIM, ABRAHAM, SANDER EN KOEN
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Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

Intriest dat Rusland in oorlog is gegaan met Oekraïne. 
Komende weken/ maanden kijken wij wat kunnen 
betekenen voor de Oekraïners. Iedereen die nu al iets 

betekent/steunt of actie onderneemt wens ik alle kracht 
toe.   

Gelukkig zijn de coronamaatregelen versoepeld en 
kunnen wij weer bijeenkomsten organiseren. Voor de 
thuiswedstrijden van heren 1 worden alle sponsors per 
e-mail uitgenodigd. Heel leuk om te zien hoe dan de 
wedstrijd bekeken wordt. De aanwezige sponsors 
bepalen gezamenlijk, wie van heren 1 de Man of the 
Match wordt. Na de wedstrijd wordt deze bekend 
gemaakt. Iedere keer weer een feestje.

Langs het hoofdveld zijn nog plekken voor 
reclameborden. Bij Sportclub Westervoort hebben wij 
al heel veel goede bordsponsors. We kunnen er niet 
genoeg hebben. Werkt u bij een bedrijf of kent u een 
bedrijf dat mogelijk bordsponsor wil worden laat het 
ons weten. Wij horen wij dat graag. 
contact@basnwestervoort.nl 

Veel voetbalplezier toegewenst!

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

VO
OR

W
OO
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ONGEWOON LEKKERE  K
Bruce Masson: Koffie van Fred

We spreken Bruce Masson, eigenaar van Koffie 
van Fred uit Westervoort, een op en top bedrijf 
voor koffieliefhebbers. En dan is er natuurlijk die 
opvallende naam. Genoeg om over te praten dus.

Wat doen jullie precies?
“We verkopen natuurlijk koffiebonen, zoals je wel kunt 
raden. Maar ook allerlei randproducten, zoals suiker, melk 
en hele fijne thee. Dat doen we voor de horeca, bedrijven 
en ook voor thuis. Daarnaast leveren we ook 
koffiemachines, servies en alles wat met een lekker bakkie 
koffie of thee te maken heeft. Voor horeca en bedrijven 
leveren we een totaalconcept, zodat ze nergens naar om 
hoeven te kijken. Veel klanten komen bij ons vanwege de 
kwaliteit van de koffie, maar ook vanwege onze grappige 
naam, koffie van Fred, vertelt Bruce.”

Ok, de naam Fred is gevallen. Hoe zit dat?
“Mijn vader, Fred, zit al meer dan 40 jaar in de koffie. Hij 
heeft altijd onderhoud aan koffieapparatuur gedaan en zich 
beziggehouden met het afstellen van koffiemachines. Hij 
werd ingehuurd door een aantal grote koffiebranders, zoals 
bijvoorbeeld Segafredo en Douwe Egberts. Fred verzorgde 
dan samen met z’n team de verkoop, reparaties en 
onderhoud van koffiemachines. Door z’n sociale karakter en 
misschien ook wel z’n opvallende snor werd ie een graag 
geziene leverancier voor de horeca door heel Nederland. Hij 
merkte toen ook dat men behoefte had aan premium koffie 
tegen een vriendelijke prijs. En toen besloot ie zelf een 
nieuw koffiemerk te beginnen. Fred is nogal nuchter, dus 
toen er een naam verzonnen moest worden en hij zag alle 
flitsende Italiaanse namen van andere leveranciers, besloot 
ie z’n koffie gewoon koffie van Fred te noemen. Ook omdat 
mensen ‘m regelmatig vroegen: Fred heb je zelf geen 
koffie?”
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SPONSORINTERVIEW

  KOFFIE, ZONDER KAPSONES!

Het is een echt familiebedrijf, toch?
“Ja, dat klopt. Mijn ouders zijn samen ooit Horeca Service 
Oost begonnen, waar koffie van Fred in 2010 uit 
voortgekomen is. Ik heb zelf altijd een bouwbedrijf gehad, 
waarmee ik onder andere veel in Duitsland actief was. Toen 
mijn ouders ouder werden en helaas ook wat 
gezondheidsklachten kregen, ben ik in 2013 teruggekomen 
en ingestapt. De eerste jaren heb ik het samen met mijn 
ouders gedaan en in 2019 heb ik de zaak van ze 
overgenomen. Ook leuk, mijn broer is ook werkzaam in de 
koffiebranche. Hij heeft zijn eigen bedrijf in koffiemachines. 
Hij plaatst koffiemachines en onderhoudt ze. En dat doet ie 
nu ook weer voor koffie van Fred. En ook mijn zoon is gek 
van koffie en wil niets liever dan straks in de zaak komen. 
We zeggen wel voor de grap dat ie in opleiding is, want hij 

helpt nu al een beetje met inpakken en het versturen van 
orders. Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum en ik zou 
het geweldig vinden als hij het straks weer van mij kan 
overnemen.”   

Kun je wat vertellen over jullie koffie?
“Tuurlijk, met veel plezier. Je hebt koffiebonen en dus ook 
koffie in vele soorten en kwaliteiten. Bijvoorbeeld, een wat 
goedkopere boon is de Robusta en de Arabica boon is van 
hoge kwaliteit. We branden premium koffie van de hoogste 
kwaliteit bonen. We hebben twee soorten koffiemelanges, 
de espressomelange en de café crème melange. Deze 
hebben op zich dezelfde samenstelling bonen. Maar bij de 
espressomelange zijn de bonen iets langer doorgebrand, 
zodat de melange wat pittiger en donkerder is. Met koffie 
van Fred zeggen we altijd koffie zonder kapsones. De prijs-
kwaliteit verhouding is dan ook super, vergelijkend met 
andere branders kunnen we onze kwaliteitskoffie zeker 6 
euro per kilo goedkoper aanbieden. En dat scheelt 
natuurlijk behoorlijk als je een horecazaak of bedrijf hebt 
waar er flink wat kilo’s doorheen gaan. En we werken met 
kleine voorraden, zodat de koffie wekelijks vers uit de 
branderij komt.”   

Leveren jullie door heel Nederland?      
“In principe wel, zeker omdat mensen in de webshop heel 
gemakkelijk zelf kunnen bestellen. Dan wordt het gewoon 
thuis of op de zaak geleverd. Binnen de regio bezorgen we 
ook bij de horeca en bedrijven.” 

Je staat bekend als een creatief ondernemer   
“Ha, ha, ja dat klopt wel. Enerzijds omdat ik het gewoon 
gaaf vind om met koffie van Fred bezig te zijn. Anderzijds is 
het soms ook gewoon nodig. Ik had eigenlijk pas net de 
zaak overgenomen toen Corona begon. Ineens gingen veel 
klanten, zoals horeca, kappers en sportverenigingen dicht 
en dat hakte er natuurlijk enorm in. Ik had geen zin om 
thuis te gaan afwachten, dus bouwde ik een mobiele 

Koffie zonder kapsones: 
goede kwaliteit koffie voor een 
eerlijke prijs
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koffiebar in m’n bus en ging bijvoorbeeld in wandelgebieden 
staan om koffie-to-go en gehaktballen te verkopen. Toen de 
coronaregels weer versoepelden, ging alles weer open en 
kon ik de bus gelukkig snel weer ombouwen voor het 
vervoer van onze koffie. Al met al zijn we goed door deze 
tijd heen gekomen, vooral ook omdat veel klanten wel 
online bleven bestellen.”

Wat heb je met voetbal?
“Eigenlijk in alle eerlijkheid niet eens zo veel. Ik heb zelf 
nooit gevoetbald en mijn vader ook niet. Mijn vader ging op 
zondags wel altijd naar de club voor de gezelligheid en de 
leuke contacten. Later ging hij ook sponsoren. Ons 

sponsorbord hangt boven de dug-out en goede dingen 
moet je behouden, vind ik. Vandaar dat ik de sponsoring 
doorgezet heb. Ik merk ook dat mensen onze sponsoring 
waarderen en daarom ook graag bereid zijn onze koffie 
eens te proberen. En dat vind ik prachtig, want ik kan er 
elke keer van genieten als mensen me vertellen dat ze zo 
graag Fred drinken.” 

Koffie van Fred levert premium koffie en 
totaalconcepten aan steeds meer horecazaken en 
bedrijven in Gelderland en heel Nederland. Je kunt 
de koffie van Fred ook voor thuis bestellen via 
www.koffievanfred.nl.

Bij BASN is elk seizoen een jeugdbudget 
beschikbaar voor jeugdteams. Dit seizoen is 
er, mede door de coronamaatregelen van 
de afgelopen 2 jaar, nog weinig gebruik 
van gemaakt.

Dit budget is bedoeld voor teamactiviteiten, die 
sportgerelateerd moeten zijn. Indien een jeugdteam 
van dit budget gebruik wil maken, kan een 
sportgerelateerde teamactiviteit door de leiding van 
een jeugdteam worden aangemeld bij het 
hoofdbestuur. Voor de te maken kosten kan een 
bijdrage worden toegekend. 
Zodra het hoofdbestuur hiervoor akkoord geeft, komt 
de gehonoreerde aanvraag naar het BASN-bestuur 
en wordt een bijdrage verleend.

Het seizoen duurt niet heel lang
meer. Dus leiders, maak gebruik
van het beschikbare budget voor
jullie team

JEUGDBUDGET BASN
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JOS VAN HOOF EN 
FRANS PUTMAN
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Vandaag, 15 februari 2022: een historische dag 
in de geschiedenis van de Ballenvanger. Onze 
redactieleden hebben het genoegen om de heren 
van Hoof en Putman te mogen interviewen. Deze 
heren zijn al jarenlang actief bij onze vereniging 
en zetten zich al heel lang in voor de club.

Laten we eerst even nader kennis maken. Jos is 57 jaar jong 
en woonachtig in Westervoort. Vanaf mei 1997 woont hij in 
de dorpskern, daar zeggen ze tenminste nog goedemorgen 
aldus Jos. Helaas komt Jos met een vreselijke mededeling 
halverwege het interview: hij is geboren en getogen in 
Helmond. Na een interventie van Frans besluiten we toch 
het interview voort te zetten. Via de militaire dienst is Jos 
hier in de omgeving terecht gekomen. Hij was gelegerd in 
Ede. In 1988 kwam Jos in Arnhem te wonen, hier ging hij 
elke donderdag stappen op de Korenmarkt om een paar 
goudgele rakkers te nuttigen.

Jos heeft 2 zoons, Gijs en Kees, van 26 en 24 jaar. Ook 
heeft hij 2 bonuskinderen: Angela en Martin. Deze zijn 
afkomstig van zijn vrouw Karin. 
Werk: Hij is actief als servicecoördinator en technisch 
commercieel binnendienstmedewerker bij Kalteren. Oftewel 
alles rondom service- en onderhoudscontracten, verkoop 
van installatiepompen en alles wat daar aan vast hangt.

Frans is 63 jaar jong, hij is gelukkig wel geboren en 
getogen in Westervoort in de Vredenburgstraat (daar op de 
hoek). Op 23 jarige leeftijd is hij verhuisd naar de Eigen 
Heim. Hier woont hij nog steeds met veel plezier samen met 
Monique. Als ouwerwetse knoepert is hij al bijna 40 jaar 
getrouwd en ze hebben een hond en een kat. Frans is 
werkzaam als werkplaatsbeheerder bij stichting de Helling. 
Hier werkt hij sinds 5 jaar. Daarvoor was hij werkzaam in de 
laswereld en onderhoud. Met zijn technische achtergrond is 
deze job perfect in combinatie met het werken met mensen.

Even een stap terug in de tijd. Hoe zijn de mannen bij 
Sportclub betrokken geraakt?
Jos heeft hier nooit gevoetbald, maar toen zijn zoon Gijs 
hier ging voetballen is hij actief geworden als leider/trainer 

van de F-jes. Ook Kees heeft hier een aantal jaar 
gevoetbald. Daarna is Jos ook lid geweest van het 
jeugdbestuur, als algemeen lid. Toen de jongens gestopt 
waren heeft hij ook even niks gedaan. Vervolgens heeft hij 
de draad weer opgepakt en heeft hij sportclub ondersteund 
bij het 70-jarige jubileum. 

Jos kwam Marco Hensen tegen en vroeg of hij nog wat kon 
doen voor Sportclub. Toen is hij gestart met het coördineren 
van de pupillen JO-8 t/m JO-10 (toen heette het nog de 
F/E). Nu is hij betrokken bij de middenbouw, dit is de JO-11 
t/m JO-14, dus niet het technische stukje maar eigenlijk alle 
randzaken eromheen. Bijvoorbeeld als er problemen in de 
teams zijn, gesprekken voeren met ouders etc. 

Frans heeft bij Sportclub van alles gedaan. Als 6-jarige is 
hij hier binnengekomen (op de Hamersestraat nog) als 
voetballer, vanaf de pupillen tot aan de A-jeugd en de 
senioren. Ondertussen is hij trainingen gaan geven aan de 
pupillen en is ook zo doorgestroomd naar de oudere jeugd 
en vervolgens de senioren. Het leukste was om lekker te 
ouwehoeren met de mannen en veel schik te hebben. Op 
een gegeven moment is hij gestopt als trainer van het 6e en 
heeft hij door de ziekte van zijn vrouw even een pauze 
genomen. Daarna heeft hij de draad weer opgepakt en is 
hij coördinator geworden. Hij zorgt voor de bovenbouw, de 
JO-15 t/m JO-19. 

Per week is het heel verschillend hoe lang je er mee bezig 
bent. Als er wat loos is, ben je er soms wel 5 uur mee bezig. 
Frans probeert regelmatig te komen kijken bij de trainingen, 
dit vindt hij belangrijk. Zo kan hij zien hoe het loopt en hoe 
het gaat. Jos vindt het het mooist als je jongens in het 
eerste elftal ziet voetballen, die je dan hebt zien opgroeien 
in de jeugdelftallen. Het is ook fantastisch om te zien dat 
de jongens die ze vroeger getraind hebben, nu zelf vader 
zijn en met hun kids naar de club komen. Je haalt 
voldoening uit de gezelligheid die er heerst op de club, je 
doet veel contacten op en om te zien hoe de kinderen 
zoveel plezier hebben is mooi. Het is belangrijk dat de 
omgeving veilig is, ook gezien deze tijd. Dit proberen Jos en 
Frans zo goed mogelijk te waarborgen. Jos geeft nog aan 
dat een groot aantal van de spelers uiteindelijk weer 
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terugkomt naar de club, vanuit clubliefde een goed teken. 
Eén van de leukere dingen is het uitreiken van de schaal 
tijdens de kampioenschappen. Jos en Frans benadrukken 
dat zij beiden veel energie krijgen van het plezier van de 
kinderen en dat zij daar hun steentje aan bij kunnen 
dragen. 

Frans kaart aan dat de stap tussen junioren en senioren 
soms te groot is, daar gaan nog wel eens wat leden 
verloren. Zonde, want ook zij zijn erg belangrijk voor de 
club. Hierin zou het misschien helpen als de senioren van de 
selectie wat meer betrokkenheid zouden tonen bij 
bijvoorbeeld het training geven aan de kleintjes, zodat de 
binding met de club groter wordt.

Tegenwoordig merken Jos en Frans dat de betrokkenheid en 
saamhorigheid groot is, er zijn weinig eilandjes en iedereen 
is bereidwillig om elkaar te helpen. Hier heeft Patrick 
(Jeugdcoördinator, red.) ook een positief aandeel in. Het is 
ook een goed teken dat de heren, ondanks de coronatijd, 
bijna geen afmeldingen hebben gehad onder jeugdleden. 

Eén keer per maand is er overleg met Niek, Michel, Joy, 
Debbie, Patrick en Anousjka omtrent de lopende gang van 
zaken bij de jeugd. Dit wordt door beide heren als prettig 
ervaren. 

Tot slot willen de heren nog wat kwijt. Het is een geweldige 
club, het is laagdrempelig en toegankelijk. Soms schrik je 
wel van het gedrag van de kinderen, daarin is het soms wel 
lastig om te kijken hoe je hier mee om kan gaan. Dan gaan 
ze het gesprek aan met de ouders om te kijken hoe ze het 
op kunnen lossen. 

Het coördineren is een brede en veelzijdige taak. Je moet 
constateren en signaleren om op tijd in te kunnen springen. 
Daarom vinden Jos en Frans het belangrijk om regelmatig 
op de club te zijn om vooral zichtbaar te zijn. Al met al is 
Sportclub een leuke en gezellige vereniging: het is een 
virus! We dragen graag ons steentje bij als vrijwilligers, 
zeggen Frans en Jos in koor. 

DOOR: LAURA EN AAFKE

WORD SPONSOR
VAN DEZE

MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl
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TEAM IN HET VOETLICHT
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VROUWEN 2
“Een hecht en gemotiveerd team”, zo kan VR2 
het beste omschreven worden. Het ziet er naar 
uit dat VR2 mede hierdoor promoveert naar de 
4e klasse. Ondanks een moeizame start van het 
seizoen hebben de speelsters en trainer hier alle 
vertrouwen in. Trainer Peter Abbink, Teammanager 
Malon van den Berg en speelsters Ines Driessen 
en Linn Pennings vertellen waarom…

Trainer en voetballer Peter Abbink
Toen trainer Peter Abbink afgelopen seizoen begon als 
trainer bij VR2 schrok hij van het niveau en het missen van 
teamspirit bij het team. Hier waren verschillende oorzaken 
voor. VR2 is een samengesteld team met oudere speelsters 
uit VR1, jonge speelsters die overkwamen vanuit MO19, 
speelsters die van andere clubs kwamen en hele nieuwe 
speelsters die nog geen voetbalervaring hadden. Een aantal 
speelsters kenden elkaar nog helemaal niet en wisten 
daardoor op het veld ook niet wat ze aan elkaar hadden. 

Een andere reden waarom VR2 nog geen goedlopend team 
was, is de corona pandemie. Door het niet kunnen spelen 
van wedstrijden, sterker nog, door het niet eens samen 
mogen trainen, kon er geen goedlopend team ontstaan. De 
dames onder de 27 mochten samen binnen 1,5mtr lekker 
trainen, gerichte oefeningen doen en elkaar leren kennen, 
terwijl de dames boven de 27 per tweetal op 1,5mtr 
afstand wat samen konden ondernemen. Al deze 
omstandigheden bij elkaar zorgden er niet voor dat VR2 
zich kon ontwikkelen.

Peter heeft zijn jarenlange voetbalervaring als voetballer en 
als trainer ingezet om van VR2 een goedlopend hecht team 
te maken. Als jochie van 6 jaar is hij begonnen met 
voetballen en hij heeft alle teams doorlopen tot aan af en 
toe meespelen met het eerste van Sportclub. Tijdens zijn 
tienerjaren heeft hij ook het trainen opgepakt en op zijn 
27e is hij gestopt met voetballen en “Fulltime” trainer 
geworden. Zijn dochter Debbie heeft hij getraind toen zij in 
de MO17 en MO19 speelde. Daarna is hij er even tussenuit 
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geweest. Op verzoek van verschillende dames uit VR2, die 
hem nog kenden uit de MO17/19 periode, is hij vorig 
voorjaar trainer van dit elftal geworden.

Teammanager en speelster Malon van den Berg
Teammanager en speelster Malon van den Berg heeft Peter 
geholpen waar zij kon om van VR2 zowel in als naast het 
veld een hecht team te maken. Ze voetbalt zelf al zo’n 20 
jaar, is begonnen bij RKHVV en heeft daar zo’n 8 jaar 
gevoetbald. Bij SC is ze begonnen in VR2, daarna in VR1, 
maar door o.a. het stichten van een gezin en veranderende 
prioriteiten heeft ze besloten weer bij VR2 te gaan 
voetballen. Hier voetbalt ze nu 2 jaar en ze heeft 
meegeholpen dit team samen te stellen en op te starten. 

Speelster Ines Driessen
Ines Driessen is vanuit de MO19 doorgestroomd naar VR2. 
Ze voetbalt al een aantal jaren en is verknocht aan 
Sportclub Westervoort. Op de vraag wat ze van SC 
Westervoort als voetbalvereniging vindt zei ze enthousiast 
dat het gewoon hartstikke gezellig is hier en nooit bij een 
andere vereniging wil voetballen! 

Speelster Linn Pennings
Linn Pennings is tijdens de korte samenwerking van de 
meiden van AVW en SC gebleven bij SC. Ze heeft 
verschillende voetbalverenigingen meegemaakt maar sluit 
zich aan bij Ines: Het is bij SC absoluut het gezelligst! 

Team VR2
De meeste dames van VR2 dragen SC een warm hart toe, 
het is echt hun club. Sommige dames voetballen al sinds 
hun 6e jaar met elkaar en bij SC. Andere zijn misschien later 
begonnen, maar doordat we in een klein dorp wonen, kent 
iedereen elkaar en helpen ze elkaar. Zo zijn er verschillende 
dames actief als vrijwilliger in bv toernooicommissie, 
voetbalzaken en kantinediensten. Als er iets georganiseerd 
moet worden is VR2 altijd van de partij om te helpen! Zoals 
bv de benefiet wedstrijd van JO13-1, pupillenweekend, de 
G-cup enz enz. 

Ook met VR1 is er een goede samenwerking: Er is een 
gezamenlijke app en ze helpen elkaar met speelsters tijdens 
de wedstrijden waar mogelijk. In de loop van de afgelopen 
paar jaar merken ze dat de meidentak steeds belangrijker 
wordt binnen Sportclub, maar Sportclub is er nog niet. Zo 
kan de onderlinge samenwerking tussen de jongere en 
oudere meidenteams nog steeds beter. 

Al met al is er gaandeweg het seizoen een steeds betere 
band ontstaan tussen de dames onderling, maar vooral in 
het veld. Er is een grote opkomst met de trainingen, de 
dames motiveren en coachen elkaar waar nodig en als het 
even niet lekker loopt in een wedstrijd dan peppen de 
meiden elkaar op zodat ze er toch voor gaan. De instelling 
van de dames van VR2 is: 
Iedereen is altijd welkom, maakt niet uit welke 
leeftijd je hebt en hoe goed, of juist niet, je kan 
voetballen. Heb vooral veel plezier!
VR2 is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een 
stabiel team met stuk voor stuk gemotiveerde 
speelsters en een uitstekend resultaat in de 
competitie. 

We wensen jullie nog veel plezier en succes de 
aankomende wedstrijden zodat we VR2 volgend 
jaar in de 4e klasse kunnen aanmoedigen!

Peter, Malon, Ines en Linn: bedankt voor dit mooie 
interview. 

DOOR: ANOUSJKA
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Onlangs (15 februari) heeft onze minister van 
volksgezondheid, Ernst Kuipers, een aantal 
versoepelingen aangekondigd. ‘Het land gaat 
weer open’, dat betekent dat ook Sc Westervoort 
weer open mag. Al waren we dat natuurlijk zo nu 
en dan al. Maar toch voelt het nu anders, het 
voelt geweldig! Hebben we het nu dan echt 
achter ons gelaten?

TERUG NAAR “NORMAAL”

Laten we even beginnen met het klassement van onze 
selectieteams. Want wat hebben onze teams het tot nu toe 
weergaloos gedaan, ondanks een hoop wedstrijden die 
werden afgelast, verplaatst of nog gespeeld moeten 
worden. Voor deze standen niks anders dan lof, ga zo door 
mannen en vrouwen!

Zo werd er na een lastige corona gerelateerde week voor 
heren 1, toch gewonnen tegen Loil 1. 
Voor wat ontspanning op deze dag lees je hiernaast het 
wedstrijdverslag:

Sc Westervoort 1 – Loil 1
Westervoort begon de eerste 20 minuten best aardig. We 
hadden duidelijk overwicht, kwamen een paar keer 
gevaarlijk door, en hadden wat mogelijkheden. Niet echt 
grote kansen, maar er hing spreekwoordelijk ‘iets in de 
lucht’. De keeper redde een aantal keren op inzetten van 
Sefa, Dennis en Tycho. Het moment kwam toen de 
scheidsrechter voor het eerst voor een overtreding floot. 
Aan de linkerzijde van het veld, een meter of 10 voor de 
16-meter kregen we een vrije trap. Joey eiste de bal op, dat 
doet hij vaker bij dit soort gelegenheden, en trapte deze 
met gevoel en precisie gecurved richting de lange hoek. 
Ondanks de 6-meter-31 van de keeper, kon deze niet bij de 
bal, en viel deze prachtig in de lange hoek. 1-0, en zeker 
verdiend. Loil gaf echter niet op, bij een corner van Loil 
moest Ronnie katachtig optreden op de lijn na een listige 
kopbal om de ‘0’ te houden. Dat lukte, en hoe zuur is het 
dan dat 3 minuten later bij een diepe bal op hun sterke 
spits, de tegengoal wel valt. 1-1 en we kunnen opnieuw 
beginnen. Niet veel later moet Joey met een blessure het 

Stand: SCW 1 - eind februari
G P

1 SC Westervoort1 9 22

2 GSV ´38 8 19

3 SC Groessen 9 19

4 Jonge Kracht 6 18

5 SC Doesburg 8 17

6 Angerlo Vooruit 8 16

7 SV Loo 9 15

8 SC Veluwezoom 8 13

9 SV Basteom 9 8

10 Sprinkhanen 9 6

11 Elsweide 8 4

12 SV Loil 9 4

13 VV Arnhemia 9 4

14 RVW 9 3

Stand: VR 1 - eind februari
G P

1 Westervoort VR1 7 18

2 DVC ’26 VR1 8 18

3 Trekvogels VR2 7 15

4 Varsseveld VR1 9 13

5 GVV Eilermark VR1 9 13

6 VDZ VR2 8 10

7 RKHVV VR1 8 10

8 OSC VR1 9 10

9 Woezik VR2 9 8

10 ATC ’65 VR1 8 3
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veld af, en lost Mounir hem af. De druk van ons neemt 
langzaam weer toe, en er wordt redelijk goed gevoetbald. 
Een minuut of 7 voor rust krijgen we een corner aan de 
rechterkant. Mounir levert een prachtige strakke bal af die 
Tycho lijkt binnen te koppen. Lijkt, want hij schampt hem, 
en zo valt de bal voor de voeten van Sefa. En die schiet in 
de drukte beheerst binnen, 2-1 voor.

In de 2e helft startten we scherp, en lukte het ons om Loil 
niet in het spel te laten komen. Na een aantal kansen/
mogelijkheden om verder afstand te nemen, gebeurt er 
rond de 50e minuut iets magisch. Een werkelijk prachtige 
combinatie over de rechterkant leidt tot de 3-1. Het strakke 
inspelen van Martijn op Mounir, die daardoor op z’n 
Mounirs wegdraait bij de tegenstander en met gevoel de 
bal meegeeft in de loop op Tycho of Martijn (zo snel ging 
het, dat we het niet konden zien vanaf de kant), die hard en 
halfhoog voorgeeft, en als een duveltje uit een doosje is HIJ 
daar ineens. HIJ die met veel gevoel en technisch elan de 
voorzet promoveert tot een heuse Champions League goal. 

Stand: SCW2 - eind februari
G P

1 Westervoort 2 9 19

2 FC Bergh 2 11 19

3 Eldenia 2 10 18

4 DVC ’26 4 11 18

5 OBW 3 9 17

6 Sportclub Groessen 2 10 16

7 Angeren 2 10 14

8 De Bataven 3 11 14

9 GSV ’38 2 11 13

10 RKHVV 3 11 11

11 HAVO 2 9 8

12 RKPSC 2 16 5

Dit hoge niveau vasthouden blijkt dan toch niet zo 
eenvoudig. We krijgen nog een paar dotten van kansen op 
4-1, maar daarna zakken we weg. Dat sterkt Loil in het 
geloof dat er nog wat te halen is, en zij dringen aan. Toch is 
het Westervoort die de bal in het netje weet te werken. Net 
voor tijd maken we de 4-1 na een goede uitbraak. Sefa 
zorgt voor het binnentikken van dit doelpunt. We spelen de 
pot uit en voegen 3 punten toe aan het totaal. 
Dan wil ik u meenemen naar ons clubhuis, 1 februari mocht 
ook zij haar deuren weer openen. Dit keer was het niet 
Corona die roet in het eten gooide maar onze niet 
uitgenodigde verre kennis, storm Eunice. Met 
windsnelheden van 145 km/uur brak zij de prachtige tent af 
(deze stond er pas twee jaar). Na alles wat wij de afgelopen 
jaren hebben meegemaakt kon ook zij de pret niet drukken. 
We zijn weer open en daar gaat het om. Al snel voelde het 
weer vanouds in ons altijd gezellige clubhuis. De goudgele 
rakkers smaakten nog nooit zo goed, de muziek klonk nog 
nooit zo prettig en de vlamtosti’s waren nog nooit zo lekker 
geweest! 

En dan nog even dit, onlangs hebben alle vrijwilligers na 
twee jaar weer een uitnodiging gehad voor de 
vrijwilligersavond. Eindelijk kan dit prachtige evenement 
weer plaatsvinden en dat hebben onze vrijwilligers meer 
dan verdiend. Want zelfs tijdens Corona stond iedereen 
klaar voor de club. 

Welkom terug allemaal, geniet van het “normale” 
leven en onze prachtige sport.
Op naar een mooie tweede seizoenshelft.

DOOR: AAFKE EN LAURA
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HET DEBUUT 

BRITT EN JUTHA 
VAN DE MO19..
In het Debuut stellen we leden voor die nieuw 
zijn bij SC Westervoort. In deze editie stellen we 
graag Britt Adam Oras en Jutha Niehof, 2 
vriendinnen vanaf groep 6, aan jullie voor, onze 
nieuwe aanwinsten per september 2021 in de 
MO19..

getraind zodat ik (bijna) alle tegenstanders kan bijhouden. 
Jutha: Ik heb vanaf de MO15 een sprong in mijn 
ontwikkeling gemaakt. Wat ik vooral geleerd heb is om 
iedere keer jezelf te verbeteren. “Je kan wat je nu kan en 
probeer van daar uit jezelf te verbeteren.”

Op welke positie speel je het liefst?
Jutha: Ik heb altijd linksachter gestaan. Bij Sportclub heb ik 
een nieuwe plek gevonden op links midden en dat bevalt 
goed.
Britt: Ik ben eerst linksvoor begonnen. In de MO15 ben ik 
rechtsachter gaan spelen en dat is nog steeds de plek waar 
ik speel.

Wat is je beste eigenschap als speelster? 
Britt: Ik ben gedreven en fanatiek, ik wil altijd winnen. 
Jutha: Als ik de bal heb hou ik de rust aan de bal.

Wat is je mooiste ervaring in het voetbal tot nu toe? 
Britt: De overstap naar SC! Het was heel spannend om van 
DVV naar SC Westervoort te gaan, maar nu ik erbij zit heb 
ik weer meer plezier in het voetballen. 
Jutha: Ook de overstap naar SC! Ik voetbal met meer 
plezier sinds ik bij SC Westervoort ben en dat heb ik nog 
nooit zo ervaren.

Waarom hebben jullie de overstap naar SC Westervoort 
gemaakt?
Britt en Jutha: Bij DVV waren de teamindelingen niet goed 
geregeld waardoor we om ons heen zijn gaan kijken bij 
verschillende clubs in de omgeving. Wij wilden op een wat 
hoger niveau blijven spelen en zijn beiden fanatiek. De 
MO19 van SC Westervoort sloot hier het beste bij aan. 

Vertel eens wat over jezelf: Waar ben je geboren, 
waar woon je nu, welke studie doe je nu?
Jutha: Ik ben Jutha Niehof, 16 jaar, woon in Duiven en ben 
geboren in Zevenaar. Vorig jaar heb ik de MAVO afgerond 
en ik zit nu in HAVO 4. Later wil ik graag verpleegkundige 
worden.
Britt: Ik ben Britt Adam Oras, 17 jaar, geboren in Arnhem en 
woon in Duiven. Vorig jaar ook de MAVO afgerond en ik 
volg nu Sport en Bewegen op het Astrum college. Ik wil 
graag doorstuderen om onderwijsassistent te worden voor 
gym.

Hoe lang zit je al op voetbal?
Jutha en Britt: We zijn zo’n 5 jaar geleden begonnen op ons 
11e/12e jaar. We hebben eerst andere sporten gedaan zoals 
ballet en dansen. 

In welke elftallen heb je tot nu toe gespeeld?
Jutha en Britt: We zijn beiden begonnen in de MO13 en van 
daar naar de MO15, MO17 en nu in de MO19.

Kan je iets vertellen wat je bij is gebleven van de 
trainers die je gehad hebt? Wat is een goede voetballes 
geweest?
Britt: Wat mij vooral geleerd is, is doorzetten. Juist omdat ik 
snel kan rennen, hebben de trainers mij daar extra op 
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Hoe is de ontvangst in het MO19 team van SC geweest? 
Britt en Jutha: In het begin wat afwachtend omdat er wat 
vooroordelen waren over ons en de club waar wij vandaan 
kwamen, maar het werd heel snel heel leuk en nu voelt het 
dat we er gewoon bij horen.

Hoe bevalt het in de MO19? 
Britt en Jutha: Heel goed! Dit komt door het team, de 
trainers, maar ook door de wedstrijden. We winnen en 
verliezen als 1 team en dat voelt goed. Buiten het voetbal 
om zien we elkaar ook omdat iedereen van dezelfde leeftijd 
is en het eigenlijk allemaal leuke meiden zijn.

Wat vind je van SC Westervoort? 
Britt en Jutha: Heel erg leuke club! Door de interesse die in 
ons gesteld wordt als speelsters, door het blad de 
Ballenvanger, dat uitgegeven wordt en buiten het voetbal 
om gaan de meiden van MO19 ook geregeld met elkaar 
om.

Wat willen jullie meegeven aan meiden die net beginnen 
met voetbal? 
Jutha: Stel je open op, toon interesse en wees sociaal dan 
heb je het superleuk.
Britt sluit zich hier volledig bij aan.

Jutha en Britt: Bedankt voor dit leuke interview! Ik weet 
zeker dat de overstap naar de MO19 bij SC Westervoort zo 
soepel is verlopen door jullie enthousiasme en positieve 
instelling, het fanatisme waarmee jullie voetballen en jullie 
kwaliteiten als voetbalster. We hopen jullie nog lang in ons 
midden te hebben, natuurlijk vooral voetballend voor 
Sportclub Westervoort maar ook daar buiten, feestend met 
de MO19 meiden! 

DOOR: ANOUSJKA

We winnen en verliezen als 1 team
 en dat voelt goed.
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DE STELLING

Gandalf Weijers
Ja zeker, ik lees de Ballenvanger van A tot Z door. Ik ben benieuwd wat er 
speelt binnen de vereniging en tevens staan er leuke verhalen en anekdotes in. De 
Ballenvanger is een fijn magazine om door te lezen. Complimenten aan alle schrijvers 
voor alle leuke stukjes. 

Fleur van de Kamp
Ik blader de Ballenvanger altijd door en dan kijk ik of ik ergens zelf weer op een 
of andere foto een lelijke kop trek. Als dat niet het geval is, lees ik de strip en de 
interviews door van de mensen die ik ken. Daarna ligt die vaak nog een week op tafel en kijk 
ik er soms nog in. 

Bo Aarns
Ja, natuurlijk lees ik de Ballenvanger van A tot Z door. Zeker nu ik in het verre 
Angerlo ga wonen wil ik op de hoogte blijven van al het moois bij ons cluppie. De 
Ballenvanger ontvang ik nu op ons nieuwe adres, waar we vooral in de weekenden veel 
klussen. Ik gebruik de Ballenvanger dan ook vaak als excuus om een extra kop koffie te 
mogen drinken. 

Sylvano Hendriks
Ik vind het een leuk blad om doorheen te bladeren. Een aantal artikeltjes lees 
ik wel door, maar niet helemaal van A tot Z op de letter af. Vooral de stukjes waar 
vrienden of bekenden in staan, lees ik dan. 

G
J
s
B
v

S
I
i
v

Frank Wanders
Ik krijg nooit een Ballenvanger op de mat… Mijn ouders krijgen er wel 1, ik 
heb volgens mij nooit doorgegeven dat ik ooit 25 jaar geleden het huis ben 
uitgegaan. Het kan ook nog zo zijn dat mijn Ballenvanger bij mijn broertje op de mat 
komt, maar dat is onduidelijk. Je merkt het al, ik lees hem helaas niet door van A tot 
Z. Maar, als ik bij mijn ouders ben lees ik het voorwoord van de voorzitter (leuke man 
ook). En het stukje van Arie, de rest blader ik door. Oh ja, en de stelling vind ik ook 
super leuk. Het is een eer dat ik hierin mag staan. 

‘IK KIJK ER NAAR 
UIT ALS DE 

BALLENVANGER OP DE 
MAT LIGT. DAN LEES IK 

HEM VAN A TOT Z 
DOOR!’
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Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór vrijdag 1 juli naar de redactie op 
het e-mail adres:  ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende 
ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde van 
€10, te besteden in onze webshop. De prijs wordt thuis 
bezorgd.

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 2:
Ik lees graag de Ballenvanger

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Wendy Saat

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Woorden afstrepen:

DOELPUNT

GRENS

KANTINE

LIEMERS

PUPIL

SCHEIDS

VOETBAL

VRIENDEN

WYBORG

ZATERDAG

ZONDAG

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Oplossing:
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RUBRIEK XXX

Aart Willemsen Installatieservice
Aerofil Zonwering B.V.
Aris - Velperbroek
Arnhemse Wegenbouw B.V.
Autoglasteam Westervoort
Balans Letselschade
Berings ICT diensten
Berings Training & Consultancy
Bodywear Superstore
Bureau Maatschappelijke Zorg
Café de Schoof
Candea College
Cigo, J. van Wijnen
Comafin Franchise B.V.
Coockson Brandbeveiliging
Daliz Holding B.V.
De Tovenier
Feestcentrale
Garage Lammers
Hair by Leo

hart for her
Hobbycentrum Evers
Huis ter West
Jansen Tractoren
JANFLEUR Arnhem
Joop van Oort Grondwerken
JOWI Transport
J. Evers Bouw
Keurslagerij Wilfred Kersten
Koenders Totaalbouw
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

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
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

BASN LEDEN

Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
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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

SEIZOEN 2021-2022
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