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Het was weer tijd voor de column van de 
Ballenvanger en of ik ook wilde zorgen voor een 
stukje voor de rubriek Historie meldde Jan Koers 
een paar weken geleden. Hoe los je dat dan op? 
Dat historieverhaal hebben we gekoppeld aan het 
85- jarig jubileum dat er aan zit te komen. Dat was 
dus redelijk snel opgelost. Maar de column? Ik 
vroeg nog wat extra bedenktijd: mag ik hem na de 
kampioenswedstrijd van het eerste aanleveren? 
Dan kijken we wel of het een feestelijk of treurig 
verhaal wordt. Dat mocht gelukkig en nu de 
gemoederen weer wat bedaard zijn zet ik me aan 
het schrijven. En toen kwam ik toch weer op iets 
historisch.

De oudere lezers onder ons kennen het waarschijnlijk 
nog wel. Het was een nummer gezongen door Leen 
Jongewaard en André van den Heuvel. Het heet “Op 

een mooie pinksterdag”. Na die openingszin zingen ze “Als 
het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het 
parkie te kuieren in de zon.” Dan schakel ik over naar 2e 
Pinksterdag 2022: Ik was samen met een aantal andere 
enthousiastelingen met het damesteam met de bus naar 
Hengelo geweest voor hun laatste wedstrijd. Een prachtig 
verzorgd uitje, een schoolreisje haast met muziek, sangria, 
chips, snoep en bier. Vanuit Hengelo met de bus meteen 
door naar Renkum, waar het eerste herenteam de wedstrijd 
van het jaar tegen RVW speelde. “Op een mooie 

pinksterdag liep ik met mijn dochters aan het handje op het 
sportparkie van RVW in de zon.”

Bij aankomst daar bleken we niet de enigen die naar 
Renkum waren gegaan. Wat een supporters, wat een 
spanning en wat een stemming, vooral toen duidelijk ging 
worden dat we genoeg gescoord hadden en we dus 
kampioen werden. Toen de ontlading: ik heb het eerlijk 
gezegd niet droog gehouden. Zoveel blijdschap, zoveel 
emoties die loskomen bij mensen, daar schiet ik van vol. 
Maar gelukkig werd ik snel getroost. Dames bedankt!

Daarna volgde een geweldig feest in een afgeladen vol 
clubhuis, waar inmiddels ook het derde elftal zijn 
kampioenschap vierde. Een zeer succesvol seizoen derhalve 
met ook nog kampioenschappen voor JO11-1, JO19-2 en 
het 3e elftal. Gefeliciteerd allemaal, ook namens 
burgemeester Arend van Hout die ons een persoonlijke 
felicitatie stuurde. En voor mij zijn het als voorzitter de 
laatste kampioenschappen die ik meemaak. Ik zwaai in 
november immers af. Dat maakte het waarschijnlijk ook, dat 
ik zo vol schoot. Maar het zijn tranen van trots, trots op een 
prachtige club als Sportclub Westervoort! En die club zijn 
we met zijn allen. Fijne vakantie allemaal en tot in het 
nieuwe seizoen.

JOHN KEMPER, VOORZITTER

VOORWOORD JOHN KEMPER
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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

Een mooi seizoen is ondanks nog een 
coronaperiode in het najaar voor sportclub 
geëindigd met 4 kampioenschappen, t.w. 

JO10-3, JO11-1, Sc Westervoort 3 en als klap op de 
vuurpijl het kampioenschap en promotie naar de 3e 
klasse van ons vlaggenschip, het eerste elftal.

Vooral het kampioenschap van het 1e elftal werd groots 
gevierd in het clubhuis. (verslagen van de 
kampioenschappen elders in deze Ballenvanger).
De foto op de voorzijde is uit de wedstrijd van MO19-1 bij 
FC Bergh en de middenposter is van JO19-1. Beide foto’s 
zijn gemaakt door Milan Vigilante. 
In deze uitgave is een nieuwe rubriek toegevoegd, nl. de 
foto’s van het kwartaal.
De redactie wenst een ieder een prettige zomervakantie en 
een gezond, sportief nieuw seizoen toe.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 1: 
zaterdag 17 september.
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Gewijzigde contributies per 1-7-2019. Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. 
Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.
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ALGEMEEN

BETERE WIFI 
OP DE CLUB
Yes! Of hèhè! Twee veelvoorkomende reacties op 
dit nieuws. Afgelopen voorjaar heeft de 
vereniging geïnvesteerd in nieuwe IT-hardware 
waar we de komende jaren weer mee vooruit 
kunnen.

Er is een gastennetwerk aangelegd waarmee het bestuur, 
commissies en bezoekers via WiFi van ons internet gebruik 
kunnen maken. Om gebruik te maken van het 
gastennetwerk moet je akkoord gaan met de voorwaarden. 
Zowel offline als online gedragen we ons netjes op ons 
sportpark.

De montage en inrichting zijn gedaan door sponsor Jeroen 
Berings (Berings ICT Diensten) en Jasper van Stijn. 
We zijn blij dat de eerste fase van de modernisering van IT 
geslaagd is en dat iedereen er al meteen van kan genieten. 
Ook hebben de heren ervoor gezorgd dat er nauwelijks 
onderbreking van het internetverkeer was en dat is erg 
prettig. Deze zomer staat het vervangen van de 
schermpresentaties en de computer in de bestuurskamer op 
het programma.

GEZOCHT:
VRIJWILLIGERS VOOR 

ONS CLUBHUIS
Koffie, saucijsjes, blikjes fris, tosti’s, zakjes 
snoep, aanmaaklimonade, thee, biertjes, 

chips…..
Dit zijn toch wel de hardlopers van ons 

mooie clubhuis.

Ons team vrijwilligers staat met name in het 
weekend, maar ook door de week, klaar om deze 

hardlopers aan onze leden en bezoekers te verkopen.
Helaas is de vraag echter groter dan het aanbod…

En daar bedoelen we niet de producten mee 
Nee, de poule met vrijwilligers is geslonken en 

daardoor moet er te veel op dezelfde mensen een 
beroep worden gedaan om de deuren van het 

clubhuis open te kunnen houden.

Daarom de oproep om je te melden als je iets 
wilt betekenen voor ons clubhuis.

We zijn met name op zoek naar vrijwilligers die op 
zaterdag en zondag enkele uurtjes achter de bar 

willen draaien. Dit hoeft echt niet elke week (zou wel 
fijn zijn ).  Je kunt aangeven dat je 1 keer per 

maand of 2 maanden wilt draaien.
Uiteraard word je ingewerkt door één van onze 

“vaste” krachten. Geen schroom voor de biertap: een 
biertje tappen is echt snel geleerd!

Het is een open deur, maar vele handen maken echt 
licht werk!!

Dus, zie jij jezelf wel achter de bar staan om onze 
hardlopers aan de gasten te verkopen dan horen we 

dat graag! 

Aanmelden kan bij Linda Grob 06-12278093 
of Eva Kemper 06-25170209

Vind je het leuk om met computers te werken? 
Kom dan bij ons team! Er is ruimte voor 
netwerkbeheer, nieuws op sociale media en 
website plaatsen, websites maken/aanpassen, 
schermpresentaties bijhouden, grafische 
designs ontwerpen, en ga zo maar door.
Webredactie / website: scwestervoort.nl

DOOR: JORIS
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DE BALLENVANGER 7

HISTORISCHE COMMISSIE

85- jarig jubileum Sc. Westervoort

Er zijn prachtige verhalen beschikbaar over hoe het allemaal begon. 
Daar besteden we in de volgende Ballenvanger graag wat meer 
aandacht aan. Hier willen we jullie alvast een inkijk geven in de 

activiteiten die gaan plaats vinden. Zet ze in je agenda en meld je daar 
waar nodig aan.

ZONDAG 11 SEPTEMBER JEUGDDAG 
met BB FREE STYLE

BB Free Style verzorgt op zondag 11 september van 
10 tot 15.30 uur een VoetbalFun en Skill Games 

evenement voor de jeugd van Sportclub tot 16 jaar.
En omdat we jarig zijn, nodigen we ook de jeugd van 
AVW ‘66 uit. BB Free Style verzorgt ook een Freestyle 

voetbalshow en Straatvoetbal on Tour. Kortom: heel veel 
voetbalplezier, waar je absoluut bij moet zijn!! VRIJDAG 16 SEPTEMBER FEESTAVOND

VOOR ALLE LEDEN EN VRIJWILLIGERS VAN
16 JAAR EN OUDER

Op vrijdagavond 16 september zal er net als 
vroeger traditie was, een feestavond plaats vinden 
bij zaal Wieleman met muziek van Trio The Band. We 
beginnen om half negen, dus koffie of thee drink je thuis.
Om te weten hoeveel mensen er komen dien je je 
van tevoren aan te melden via: 
jubileum@scwestervoort.nl.

We maken er een spetterend jubileum van!
DE JUBILEUMCOMMISSIE: NANCY, ISABEL, TANJA, MARC, RONALD EN JOHN

OP 10 AUGUSTUS 2022 IS HET ZOVER SPORTCLUB 
WESTERVOORT BESTAAT DAN 85 JAAR!
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8 DE BALLENVANGER

SPORTCLUB OP WEG NAAR… 
UITEINDELIJK KAMPIOEN

De week voorafgaand aan tweede Pinksterdag, de dag van de laatste en beslissende wedstrijd om 
het kampioenschap in de 4e klasse D, was een heel spannende week. Vier doelpunten voorsprong in 
het doelsaldo moesten voldoende zijn om het felbegeerde kampioenschap en promotie naar de 
derde klasse te bewerkstelligen.

BASN zat in die week natuurlijk niet stil en achter de 
schermen werd gewerkt aan een kampioensbord. Hiervoor 
was natuurlijk wel een actuele foto van het eerste elftal  in 
feeststemming nodig.

Elftalmanager Michel Nass had iedereen op de dinsdag 
trainingsavond bij elkaar gekregen, ook de geblesseerden, 
om een foto te laten maken. De heren van het eerste elftal 
waren hier op z’n zachtst gezegd niet blij mee.
Hoe kun je nu een foto maken, alsof we al kampioen zijn, 
werd er geroepen. Dat is de goden verzoeken. Je moet de 
huid niet verkopen, voordat de beer geschoten is, een 
spreekwoord, dat hier helemaal opging volgens velen.
Toen werd besloten de foto in de sfeer van de behaalde 
periodetitel te maken. Die was per slot van rekening al 
binnen.

Ook werden er naar later bleek reeds kampioensshirts 
bedrukt voor het kampioenschap, dat zeker behaald zou 
worden. De vele supporters hadden daar uiteraard 
vertrouwen in.

Op maandag 6 juni, 2e Pinksterdag, vertrokken de 
supporters massaal naar RVW in Renkum voor de 
beslissende wedstrijd. En wie niet op eigen gelegenheid 
ging, kon met een dubbeldekker bus mee, die nagenoeg vol 
zat.

De weersvoorspelling was niet te best, maar tijdens de 
wedstrijd waren de weergoden ons toch goed gezind. Een 
paar kleine buitjes mochten de pret niet drukken.
Het eerste elftal werd massaal ondersteund door de vele 
Westervoortse supporters, die uiteindelijk met 3 bussen 
gearriveerd waren.

Maar de wedstrijd verliep voor de mannen van trainer Wim 
Bleijenberg vrij stroef. De spanning was merkbaar en bijna 
voelbaar. Keeper Ronnie Sessink stond de gehele eerste 
helft te trillen in het doel, naar hij later zou zeggen. Het 
vuurwerk, dat in eerste instantie van onze ploeg verwacht 
werd, kwam letterlijk van de supporters rondom het veld.

ende wededdd ttststst iiriririjdjdjdjdjd om
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DE BALLENVANGER 9

KAMPIOENENPARADE

Ondanks de vele gecreëerde kansen was de ruststand 
slechts 1-0 in het voordeel van sportclub door een doelpunt 
van Sefa Kamus. En de stand bij Jonge Kracht – 
Sprinkhanen was kort na rust al 4-0 voor de Huissenaren, 
zodat in het doelsaldo nog slechts 1 goal in Westervoorts  
voordeel was overgebleven.

Twee snelle doelpunten van sportclub door Tycho Kaak en 
een wereldgoal van Mounir Amezrine, die de bal van 
afstand fraai over de keeper heen lobde, zorgden echter 
voor de ommekeer. Geleidelijk werd de verdiende 
voorsprong, ondanks een gemiste penalty, nog uitgebouwd 
naar 5-0 en toen Sprinkhanen in Huissen nog tegen 
scoorde, zat het kampioenschap in de tas.

Na het laatste fluitsignaal barstte de feestvreugde los en 
kon er gevierd worden. De kampioensmedailles werden 
daarna door een afgevaardigde van de KNVB omgehangen 
en de kampioensschaal werd vergezeld van bloemen 
uitgereikt door coördinator Joy Bouhuys. 

De supporters namen alvast een voorproefje op het 
kampioenschap in de kantine van RVW en togen daarna 
om half vijf naar het clubhuis van sportclub om het 
kampioenschap te vieren.
De selectie werd daar een uur later feestelijk binnengehaald 
en toen kon het feest echt beginnen. De feestavond werd 
opgeluisterd door zanger Lars Wigman en zo ging het door 
tot in de late uurtjes. 

DOOR: JAN
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DE BALLENVANGER 11

SPELER VAN HET JAAR

SEIZOENSAFSLUITING OP DONDERDAG 2 JUNI
Op donderdagavond 2 juni vond de jaarlijkse 
afsluiting van het seizoen plaats met de 
uitreiking van de prijzen voor de speler, speelster 
en team van het jaar.

Het was gezellig druk en de avond werd opgeluisterd door 
het orkest Jersey. Het was mooi weer, zodat ook het terras 
goed gevuld was. Omstreeks 22.00 uur volgde de uitreiking 
van de prijzen voor de speler, speelster en team van het jaar 
door coördinator Joy Bouhuys.

1 Tot team van het jaar werd het eerste elftal uitgeroepen. 
Aanvoerder Pelle Gerretzen werd namens het team 
gehuldigd.

1 2 3

4

2 Speelster van het jaar werd Lisette Tap van 
Vrouwen 1. 

3 En speler van het jaar werd mede aanvoerder Gerard 
Smink van het eerste elftal.

4 De speler en speelster van het jaar samen op de foto.

Het bleef daarna nog lang gezellig tot in de kleine uurtjes.
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12 DE BALLENVANGER

EDWIN PETERS
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een voetbalclub. 
In deze editie van de Blikvanger laten wij jullie 
kennis maken met Edwin Peters. Een bekend 
gezicht binnen de club, maar vooral actief achter 
de schermen als vrijwilliger voor Sportclub. Hij 
vertelt vandaag wat hij precies doet bij 
Sportclub Westervoort.

Naam: Edwin Peters
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Westervoort, in de Vredenburgstraat. Ik ben 
geboren in Arnhem en toen ik ging trouwen, ben ik naar 
Westervoort verhuisd. Dat was op mijn 24e. 
Partner: Liana, we zijn inmiddels al 40 jaar getrouwd. 
Afgelopen april hebben we ons 40-jarig huwelijk gevierd.
Kinderen? We hebben 2 kinderen, Chantal en Pascalle. 
Chantal is 37 jaar en Pascalle 35 jaar oud. Ook ben ik al vijf 
keer opa van Joaz, Sophie, Daphne, Jaydi en Josh. 

Werk?
Ik ben mede-eigenaar van een accountantskantoor, Parallel 
Accountants & Adviseurs. We hebben een kantoor in 
Westervoort en in Arnhem en in totaal zijn er acht 
medewerkers werkzaam. Daarnaast heb ik ook nog twee 
eigen bedrijven: PeMa Consultancy en PeMa Ip2 Services. 
Vanaf 1983 ben ik begonnen bij een advocatenkantoor, mij 
voornamelijk bezighoudend met bedrijven in moeilijkheden. 
In 1999 ben ik voor mezelf begonnen bij PeMa. In 2013 
heb ik een compagnon gezocht en heb ik samen met 
Remco Hageman Parallel Accountants & Adviseurs 
opgericht.  

Wat zijn je hobby’s?
Voetbal, besturen en organiseren. Dit laatste ligt in het 
verlengde van mijn werk maar ik zie het als hobby. 
Daarnaast in het voorjaar en de zomer het campingleven. 
Vanaf mijn Dolbotters periode ben ik het bestuurschap 
ingerold. Bij Sc Westervoort ben ik toentertijd samen met 
Henk Wanders in het bestuur gevraagd door Wim Evers.  
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‘Het is leuk om vrijwilligerswerk
te doen, alleen moet het wel uit
jezelf komen’
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14 DE BALLENVANGER

DE BLIKVANGER EDWIN PETERS

Henk Wanders werd toen de voorzitter en ik de penning-
meester. Bij de oprichting van de SESN in 2009 ben ik 
gelijktijdig gestart als penningmeester. Een jaar later, in 
2010, ook in dezelfde functie bij de BASN. Een paar jaar 
later ben ik uiteindelijk bewust gestopt in het bestuur bij  
Sc Westervoort, omdat ik op drie stoelen tegelijk zat. 

Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Bezige bij, serieus, veel te lang pratend, betrouwbaar, 
feestganger als ik los ben.

Heb je zelf ook gevoetbald?
Ja, ooit ben ik begonnen bij Eendracht op mijn 6e jaar. 
Daarna ging ik de militaire dienst in. Daar heb ik in het 
bataljon team gevoetbald in Duitsland. Vervolgens heb ik 
nog 1 jaar in Rheden gevoetbald, helaas ben ik daar door 
mijn knie gegaan waardoor ik een aantal jaar niks heb 
kunnen doen. Tot slot heb ik nog 2 seizoenen bij  
Sc Westervoort in het 2e gespeeld, maar dat ging niet meer 
met mijn knie. Van mijn 16e tot mijn 28e heb ik ook in de 
zaal gevoetbald. 

Welk vrijwilligerswerk doe je? 
Ik ben onderdeel van de kerngroep omtrent de 
samenvoeging van Sc Westervoort en AVW’66 en 
penningsmeester bij zowel de BASN als de SESN. 

Hoe lang ben je al actief als vrijwilliger bij  
Sc Westervoort? 
Sinds het begin van deze eeuw als bestuurslid, daar zo’n 
12/13 jaar gezeten. Eigenlijk heb ik vanaf toen tot nu altijd 
vrijwilligerswerk gedaan.

Hoe combineer je het vrijwilligerswerk met andere 
dagelijkse bezigheden? 
Soms is het lastig om te combineren, maar dat doe je 
omdat je het leuk vindt. Het is een soort verlengstuk van 
mijn werk, je bent altijd met cijfertjes bezig. Toch is het ook 
weer heel anders. Al met al is het altijd druk, je moet er 
echt tijd voor maken. 

Op welke dagen/momenten ben je als vrijwilliger 
actief?  
Gemiddeld zo’n 8 uur per week, zeg maar een werkdag. 
Achter de schermen ben je er  vrijwel dagelijks er wel even 
mee bezig. Er zitten pieken in, rond mei en juni en in de 
periode september tot november. Dan moet je de 
begrotingen van het jaarwerk voorbereiden en start ook de 
begrotingsperiode voor het nieuwe seizoen. Ook zijn er 
periodiek vergaderingen van de BASN en SESN, tussendoor 
komen er altijd nog wel wat dingen bij die gedaan moeten 
worden.

Volg je ook teams binnen Sc Westervoort? 
Hoofdzakelijk het 1e elftal. We sponsoren wel VR1, maar 
die volg ik eigenlijk te weinig in verband met tijdgebrek.

‘Ik ben trots op Sportclub
Westervoort, op de manier
waarop de vereniging op dit
moment functioneert’
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DE BALLENVANGER 15
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Waar kan je maar niet aan wennen binnen 
Sc Westervoort?
Er komt niet zoveel geks meer voorbij, er is niets waar ik 
niet aan kan wennen. Alles heb ik wel een keer gezien in de 
loop der jaren. Alles kan en mag tot op bepaalde hoogte en 
dat is het leuke eraan.

Wat is het gekste/leukste dat je ooit hebt meegemaakt 
tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk?
Ik organiseer mede het trainingskamp in de winter, daar 
gebeuren genoeg gekke dingen…

Wat vind jij minder leuk aan het vrijwilligerswerk?
Dat het af en toe lastig te combineren is met mijn werk. 
Vrijwilligerswerk moet je doen zolang je het leuk vindt, af 
en toe knijpt dat. Soms komt het ook in de knel met privé, 
dan moet je je tijd weer even goed verdelen. 

Wat krijg je er zelf voor terug?   
Een hoop plezier, gezelligheid, een sociaal leven. Je houdt 
er een hoop sociale contacten aan over.

Waarom zouden anderen mensen ook vrijwilliger 
moeten worden?  
De vereniging drijft op vrijwilligers, maar het moet vooral 
niet opgedrongen worden. Het is leuk om vrijwilligerswerk 
te doen, alleen moet het wel uit jezelf komen. Met tegenzin 
heeft het geen nut.

Wil jij tot slot nog wat kwijt?
Ik ben trots op Sportclub Westervoort, op de manier waarop 
de vereniging op dit moment functioneert. De structuur die 
er staat en het plezier wat ik toch iedereen zie beleven 
binnen de club. Het is een vereniging waar je plezierig kan 
voetballen en je ontspanning kan zoeken, zowel sportief als 
aan de bar. Je wordt snel opgenomen binnen de vereniging. 
Tevens ben ik trots dat ik lid van verdienste ben. 
En ter afsluiting goed nieuws en een primeur! Zalencentrum 
Wieleman en Parallel Accountants & Adviseurs gaan de 
komende 3 seizoenen door met het sponsoren van VR1. 

DOOR: AAFKE EN LAURA
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VERHAAL VAN HET KWARTAAL

FAMILIETOERNOOI
Op 1e pinksterdag was het dan eindelijk weer 
zover, de 24e editie van het familietoernooi.

De weergoden dachten er ook zo over, want ondanks de 
slechte voorspellingen was het heerlijk voetbalweer voor de 
teams en het publiek. De regen viel pas na de 
prijsuitreiking, wat een sublieme timing. Achttien familie- / 
vriendenteams hadden zich ingeschreven, oude bekenden 
en nieuwe teams. Jonge talenten en ervaren voetballers. 
Het was supergezellig en vooral een sportieve dag.

De Toernooicommissie had het prima georganiseerd en ook 
complimenten voor de mensen achter de bar die de drank 
en hapjes verzorgden. En uiteraard ook de gastspeaker (een 
ervaren oude bekende, Marije Verbeek) en de mevrouw van 
de EHBO Quinta Vos, ze had het gelukkig niet al te druk. 

Onze voorzitter, John Kemper, mocht de prijzen uitdelen. Dit 
jaar gingen de kampioenstitels naar Flow United, Jofele 
Japie en de Beunhazen en de Moekes. De fairplay prijs ging 
naar de B-maatjes. 

Volgend jaar is het de 25e keer dat het familietoernooi 
gehouden gaat worden en John deed een oproep aan de 
families dat er dan ook minimaal 25 teams gaan 
meespelen. Dus iedereen kan zich nu al gaan voorbereiden!
Namens alle deelnemers nog een dankwoord aan Niek, 
Isabel en Tamara voor de goede organisatie en tot 
volgend jaar! 

DOOR: LAURA EN AAFKE

el en Tamara voor de goede organisatie en tot 
end jaar!

DOOR: LAURA EN AAFKE
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL

JOHN BOUWMAN
Dit kwartaal staat John Bouwman in de spotlights 
bij Scheidsrechter van het kwartaal. Een 
sportieve alleskunner die geen uitdaging uit de 
weg gaat, zelfs als het om het leren van de 
borstcrawl gaat… op zijn 58e!! Lees hier meer 
over John, die overigens ook al 52 jaar lid is van 
onze geliefde club.

Zou je eerst wat over jezelf willen vertellen?
Ik ben John Bouwman, 58 jaar oud, getrouwd met Marian 
en samen wonen we op de IJsselrust in Westervoort. We 
hebben een dochter Bo en op 18 november 2020 mocht ik 
opa worden van kleindochter Tess. Het mooiste wat je kan 
overkomen. Ik dacht dat het een cliché was maar in 
werkelijkheid is het echt zo.
Ik werk met veel plezier al 35 jaar bij KPN. Ik heb hier 
diverse functies gehad waarvan hoofdzakelijk rollen in Sales 
en Management. Mijn huidige rol is Sales Director Health 
South, wat in grote lijnen inhoudt dat ik een professioneel 
sales team aanstuur dat ICT producten en diensten 
aanbiedt aan grote instellingen in de Healthcare sector. Je 
moet dan denken aan ziekenhuizen, GGZ instellingen en 
verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast is sport voor mij 
persoonlijk erg belangrijk. Ik zit daarom regelmatig op de 
wielrenfiets, speel wekelijks een partijtje tennis en sta 
regelmatig op de golfbaan. Ik doe mee aan een 
businesscompetitie. Op dit moment heb ik handicap 12.4 
en wil deze dit jaar onder de 10 brengen. Ik hoop dat dit 
gaat lukken!

Je vertelde een tijdje terug in de kantine van Sportclub 
dat je op zwemles bent gegaan om iets nieuws te leren,
jezelf uit te dagen. Kan je daar iets meer over 
vertellen?
Ooit, toen ik het zwemdiploma A en B heb gehaald via het 
schoolzwemmen, was borstcrawl geen onderdeel van het 
lesprogramma. Ik heb nooit meer dan 7 meter kunnen borst 
crawlen en dat irriteerde mij altijd mateloos. Ik ben er 
achter gekomen dat er zowel in de Koppel als op 
Valkenhuizen cursussen gegeven worden voor beginners en 
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‘Ik vind het leuk als er wat
spanning op zit en er wat 
gebeurt in het veld’
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DE BALLENVANGER 19

gevorderden en ben hiermee gestart. Na 10 lessen van 45 
minuten op de donderdag van 21.15-22.00 kan ik 
inmiddels een aantal banen heen en weer. Ik ben hier best 
wel trots op. 

Waarom ben je gaan fluiten bij SC Westervoort?
Mijn broer Walter heeft twee zonen Dennis en Jesper. Vanaf 
de E-pupillen is Walter leider geweest van diverse elftallen 
waarin zij speelden bij SC Westervoort. Walter wilde destijds 
graag een vaste scheidsrechter, zodat hij zich meer met het 
coachen kon bezig houden. Die taak wilde ik graag op me 
nemen omdat ik dan ook mijn neefjes regelmatig kon zien 
voetballen.

Heeft er iemand als voorbeeld gediend waardoor je 
bent gaan fluiten?
Niet echt. Ik vind dat Bas Nijhuis het wel aardig doet. Maar 
hij is jonger en dus niet echt een voorbeeld.

Wat vind je het leukst aan scheidsrechter zijn?
Tja.. een goede vraag. Ik vind het leuk als er wat spanning 
op zit en er wat gebeurt in het veld. Om dan de rust te 
bewaren en helderheid te creëren zie ik als leuk. En wat ik 
niet leuk vind, is als het erg koud is, de regen met bakken 
uit de lucht komt vallen en vervolgens de kleedkamer van 
de scheidsrechter ijskoud is. 

Heb je zelf vroeger gevoetbald?
Met 6 jaar ben ik op voetbal gegaan en sinds die tijd ook al 
lid van Sportclub Westervoort. Ik heb 10 jaar in het 1e van 
Westervoort gespeeld. Vervolgens zijn we verhuisd en 
hebben we 20 jaar buiten Westervoort gewoond maar ik 
ben altijd steunend lid gebleven. Helaas kan ik door knie- 
en rugproblemen niet meer voetballen maar zou dit het 
liefst nu nog doen! Om toch verbonden te blijven met het 
voetbal en SC ben ik dan maar gaan fluiten. 

Hoe oud was je toen je je eerste wedstrijd floot en heb 
je daar nog speciale herinneringen aan?
Op mijn 16e was ik samen met een ouder leider/trainer van 
de toenmalige E3. Ik floot toen de wedstrijdjes. Speciale 
herinneringen heb ik daar niet aan. Wat wel erg leuk is, is 
dat ik nu weer wedstrijden fluit van teams waar spelers van 
de toenmalige E3 in spelen.

Wat is je leukste ervaring als scheidsrechter?
Een paar jaar terug mocht ik de kampioenswedstrijd van 
Dames 1 fluiten. Er was een aardig spektakel om de 
wedstrijd heen gebouwd met behoorlijk wat publiek erbij. 
De dames hebben gewonnen en zijn kampioen geworden. 
Dat was een mooi feest! 
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL

En wat is je minst leuke ervaring als scheidsrechter? 
Die zou ik niet zo kunnen ophoesten…

Praat je thuis nog wel eens na over een wedstrijd die 
je gefloten hebt? 
Jazeker en dan vooral met mijn broer Walter! Walter is de 
vaste grensrechter van JO19-1. Ik fluit dat team regelmatig 
en kan echt voor de 100% op hem vertrouwen en dat is 
heel erg fijn voor een scheidsrechter. Napraten of een 
belletje nadien hoort er standaard bij. 

Hoe is het om scheidsrechter bij SC Westervoort te zijn? 
Dat is een lastige vraag, omdat ik niet weet hoe het bij 
andere clubs is. Ik vind het leuk dat ik op deze manier iets 
terug kan doen voor de club waar ik altijd fijn gevoetbald 
heb.

Heb je bij meerdere clubs gefloten? 
Ik fluit alleen bij SC Westervoort.

Hoe verloopt de samenwerking met de andere 
scheidsrechters / is het een leuk team om mee te 
werken? 
Etienne is de grote coördinator en die verdient alle credits. 
Hij steekt er heel veel tijd in om het allemaal maar rond te 
krijgen. De wedstrijden zijn op zaterdag en zondag en de 
tijdstippen van de wedstrijden zijn verschillend. We zien 
elkaar dus niet zo vaak. Alle scheidsrechters zitten in een 
gezamenlijke app groep. Vanaf maandagavond, wanneer 
Etienne het programma voor de komende week bekend 
maakt, is het heel druk op deze app.

Wat zou er verbeterd kunnen worden voor de 
scheidsrechters binnen SC? 
Deze hoort op de agenda van de scheidsrechters groep te 
staan, wanneer het seizoen geëvalueerd wordt. Maar voor 
mij persoonlijk: De verwarming van de kleedkamers mag in 
de herfst en winter best aan.

Hoe zou jij jonge spelers enthousiast willen maken om 
scheidsrechter te worden? 
Ik denk dat dit binnen een voetbalclub lastig wordt. De 
jonge jongens willen graag voetballen, want daarom zijn ze 

lid geworden. Voor jongens, die meer willen dan alleen 
voetballen en misschien wel de eerste stappen van 
leidinggeven willen verkennen, zou jeugdscheidsrechter een 
mooie stap kunnen zijn. Er zou mijns inziens een regio 
initiatief moeten komen vanuit de KNVB om juist die 
jongeren te bereiken en daar een programma voor op te 
zetten. 

Wil je zelf nog iets toevoegen als aanvulling op dit 
interview?
Voetbal is emotie en geeft zo nu en dan wat lading om en 
buiten het veld. Ik doe hierbij toch een verzoek aan spelers, 
grensrechters, trainers, leiders en toeschouwers om er 
rekening mee te houden dat een scheidsrechter bij de club 
een gewone vrijwilliger is net als ieder andere vrijwilliger. 
Hij of zij doet zijn stinkende best om de twee elftallen die 
hij fluit een mooie wedstrijd te laten spelen. Zonder 
scheidsrechter is er geen wedstrijd en helaas zijn er hiervan 
te weinig. Ongetwijfeld worden er fouten gemaakt, hij moet 
het doen zonder VAR en is afhankelijk van 
clubgrensrechters. Dat is niet altijd gemakkelijk. Heb begrip 
hiervoor en help de scheidsrechter hiermee, alleen dan blijft 
het leuk.

John, heel erg bedankt voor het meewerken aan dit 
interview tussen alle sportieve activiteiten door! Je 
kan met recht een sportieve alleskunner genoemd 
worden. We hopen je nog lang te zien fluiten bij  
SC en wensen je veel succes met het behalen van je 
doel om je handicap bij golf te verbeteren. Na dit 
interview hebben we er alle vertrouwen in dat jou 
dit gaat lukken! 

DOOR: ANOUSJKA
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IK MOET ER NIET AAN DENKEN

Er is genoeg afleiding om in je hoofd mee bezig te zijn, 
dus daar ligt het niet aan. Er is oorlog in Oekraïne, 
hongersnood in Afrika en Breunissen is geen 

wethouder meer. Neem ik nu wel of geen zonnepanelen op 
mijn pannendakje en op mijn werk gaat het niet van een 
leien dakje. Wie stopt Poetin, de NRA  of de 
klimaatverandering? Het wc-papier moet aangevuld en het 

P-cyclus-formulier hoognodig ingevuld. Hoe kom ik nou 
toch eindelijk eens van die schimmelnagel af of wat eten 
we vanavond?
Als ik bij de Lidl loop, zie ik dat de champignons in de 
aanbieding zijn. ..De Champignons...? We Are The 
Champignons! Ik moet er niet aan denken, maar telkens 
gebeurt dat toch. Ik eet nauwelijks en slaap slecht.

Dat is natuurlijk veel beter maar erg moeilijk. Ik neem het me wel voor maar mijn gedachten dwalen 
er steeds weer naar af. Zou dat bij deze leden ook zo zijn? Bovenstaand een foto van de Sportclub 
Vrijwilligersavond. Geschoten op 9 april jongstleden. De gezichten staan strak ondanks het biertje en 
het feit dat het een feestavond is; ik had het toen ook al. Mijn voetballende zoons gaan er beter mee 
om, althans je merkt nauwelijks iets aan hen. Maar papa lijdt er zwaar onder. Is het ook deze mensen 
teveel? Alleen René lacht maar dat doet ie - voor zover ik weet - altijd. 
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Het wordt me ook niet makkelijk gemaakt, hoor. 
Afgelopen week ging het in de media over niets anders 
dan Feyenoord. Die gingen in Albanië de Conference 
Cupfinale spelen en de Cup Zonder Oren winnen. Dàt is 
de kat op het spek binden. Ik heb de tv telkens zo snel 
mogelijk uitgezet en geen krant gelezen. De radio ging 
een week niet aan en ik heb internet gemeden.

China verzamelt op grote schaal data van buitenlanders 
op social media. Dat is natuurlijk beangstigend maar 
'GROTE SCHAAL' brengt mij pas echt van mijn à propos. 
'Wat is DE TITEL van die nieuwe kwis van Matthijs van 
Nieuwkerk ook alweer, Rob?' Ontsnappen lijkt niet 
mogelijk. 'Sepp, drink jij je appelsap uit het pakje of zal 
opa het in DE BEKER doen?' Sjonge.
Ik moet hier weg en ga naar mijn meisje in Hengelo. 
Daar moet de tuinschutting worden vervangen dus daar 
kan ik me dan volledig op concentreren. Ik haal voor 
haar nog snel even een bosje bloemen. Pioenrozen want 
die vindt ze mooi... Pioenrozen...? KAMPIOENrozen....
H E L L U P!

Als u dit leest, is alles duidelijk, maar op het moment 
dat ik dit schrijf nog helemaal niet. Not at all. Pas du 
tout! Gar Nicht!! Vanmiddag won het eerste herenteam 
met 4-1 van Basteom. Er is nog één wedstrijd te spelen 
en Sportclub kan Kampioen van de 4e Klasse D worden.
Ik ga dan natuurlijk kijken maar eerst nog een week 
afzien.

DOOR ROB GERRETZEN

scwestervoort.nl/basn/webshop
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ANNELIES 
KAMPSCHREUR

Je hebt vrijwilligers en je hebt 
clubiconen. Annelies Kampschreur 

behoort zonder twijfel tot de laatste 
categorie. Annelies heeft al vaker in 

de spotlights van ons mooie clubblad 
gestaan maar gezien haar 

memorabele staat van dienst is deze 
“refreshment” absoluut op zijn plaats. 

Over jaartallen praten we niet maar 
dat we het hebben over bijna 4 

decennia vrijwilligerswerk zegt alles.
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UIT DE HISTORIE 

Het is een zaterdag in mei als Annelies en ik elkaar treffen 
in ons mooie clubgebouw. Voor mij als fervent vrijwilliger 
een hele bekende plek maar voor Annelies een soort 2e 
huis. Het huwelijk tussen Annelies en Sc Westervoort is er 
één met een gouden randje. Een kleine 40 jaar geleden 
begon Annelies met vrijwilligerswerk bij sportclub. Zoontje 
Danny begon met voetbal bij sportclub en zodoende werd 
Annelies leidster van de F-jes. Dit heeft ze heel wat jaren 
gedaan, samen met andere clubiconen als Gerda Dahm en 
Simone Geurts. Fanatiek als Annelies was behaalde ze het 
diploma Jeugd Voetbal Spel Leidster en werd ze later lid van 
het jeugdbestuur. Ze komt nog steeds geregeld naar 
jeugdwedstrijden kijken en dan in het bijzonder naar haar 
kleinzoon Noa Kampschreur. Noa is een ongekend talent 
die dit seizoen op 12 jarige leeftijd schitterde in de JO15-1.

Samen met haar maatje José Meijer heeft Annelies in het 
verre verleden ook het ontvangstcomité opgericht. Dit 
comité kennen we nu als de zaterdag- en zondagcommissie. 
De vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op 
wedstrijddagen in goede banen geleid wordt. Ook in deze 
tijden absoluut onmisbaar. Annelies was daarnaast 
betrokken bij de oprichting van het JAC (Jeugd Activiteiten 
Commissie) en daardoor ook actief met  het organiseren 
van de befaamde pupillenkampen. Half Westervoort denkt 
met een glimlach terug aan deze leuke maar slopende 
pupillenkampen. Dit geldt zeker ook voor Annelies zelf die 
vooral kan genieten van het plezier van de kids. Het 
pupillenkamp is ooit begonnen met 60 pupillen maar is 
inmiddels uitgegroeid tot een 3 daags event met 100 tot 
150 kids.

Ook is Annelies actief betrokken bij de pupil van de week.  
De werving van de pupil van de week gebeurt inmiddels 
door haar schoondochter Tanja Dahm. Annelies en Gerda 
Dahm zorgen er als gastvrouwen voor dat alles, tijdens de 
thuiswedstrijden van ons 1e , in goede banen wordt geleid. 
Niet alleen de pupil van de week wordt met één van zijn of 
haar ouders keurig ontvangen en begeleid, ook de 
scheidsrechter, beide besturen en de sponsoren worden in 
de watten gelegd. Een warm ontvangst als visitekaartje van 
de club, mogelijk gemaakt door Annelies en Gerda. 

Annelies heeft een creatief karakter en schroomt ook niet 
om haar ideeën te lanceren. Zo wordt de bestuurskamer 
regelmatig opgefleurd met bloemstukken, is ze ook attent 
bij verdrietige aangelegenheden, is de beruchte Duitse 
avond ontstaan en is ook Rafael van der Vaart (die als 
toeschouwer naar zijn zwager kwam kijken) de 
bestuurskamer ingesleurd om op de foto te gaan met de 
pupil van de week. Een palmares van 40 jaar dat niet in een 
artikel te vangen is. 

Bovenal is Annelies een sociaal, vriendelijk en gastvrij 
persoon. Als ze op donderdagavond in ons clubhuis zit dan 
zie je hoe geliefd Annelies is en andersom hoe Annelies 
verknocht is aan onze mooie vereniging. 

Annelies, bedankt voor al je inspanningen tot nu 
toe en graag tot nog heul, heul maar dan ook echt 
heuuuul lang! 

DOOR: MICHEL
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1E ELFTAL

XXX

Intro xxx

Tekst Xxx

DOOR: XXX

JO19-1
BOVEN VAN LINKS NAAR RECHTS: NIEK HUUSKES ASSISTENT, INTI VAN HAVEREN, STIJN STAAL, SEB DE BRUIN, 
JULES BAIJENS, JESPER BOUWMAN, RENÉ VAN HAVEREN LEIDER, ANIL LAIGSINGH, TIM VAN GUILIK 
TRAINER, JEFFREY DE LORIJN.
ONDER VAN LINKS NAAR RECHTS: STAN ROSENBRAND, JOEP SANDERS, SVERRE BRANDS, BRADLEY LIMBURG, 
BEAU BUIJTENHUIJS.
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Alle kampioenen gefeliciteerd met een behaald 
kampioenschap! Voor iedereen die onze blauw-
witten heeft zien voetballen was het genieten. 

Voorlopig even blijven nagenieten van alles.

Het kampioenschap van heren 1 op 2e pinksterdag is 
groots gevierd en heeft verdiend veel aandacht 
gekregen binnen de vereniging, gemeente Westervoort 
en pers. Geweldig! 1  Maurits Pelgrim gehuld in het 
kampioensshirt.

Op woensdag 8 juni is de algemene ledenvergadering 
van BASN geweest bij zalencentrum Wieleman. Heel 
veel leden zijn meegenomen in de secretariële, 
administratieve en algemene zaken van de laatste 2 
seizoenen. Aansluitend kregen 1e elftalspelers Gerard en 
Hein Smink het woord om ons mee te nemen in het 

thema: ‘de weg naar het kampioenschap’. 
De presentatie van deze 2 broers over keuzes en 
voorbeelden afgewisseld met anekdotes, prachtig! 
Duidelijk is geworden dat ook zij genieten van alles wat 
de voetbalvereniging met alle vrijwilligers hen biedt. 
Verderop in deze uitgave een uitgebreider verslag.

Tevens hebben we weer kledingsponsors aan ons 
gebonden. Bijgaand de foto van sponsors Maurits 
Pelgrim (Pelgrim Woninginrichting BV) en Jan Koenen 
(Boeketterie ‘t Hoekje) 2 , die voor de komende 3 
seizoenen het kledingpakket van JO19-1 sponsoren. 
 Tevens de foto van de sponsorgroep voor het eerste 
elftal (vlnr): Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs, Edwin 
Peters (PeMa Consultancy), Paul Koenen (Warme Bakker 
Koenen) en Bennie Heijmen (K&R Services) 3 . Zij 
sponsoren voor de komende 3 seizoenen het volledige 
kledingpakket van het eerste elftal plus kader.

Op naar weer een mooi voetbalseizoen, veel 
voetbalplezier toegewenst! Uiteraard ook een fijne 
vakantieperiode!

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

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

BAL04_2122_CC22.indd   28BAL04_2122_CC22.indd   28 16-07-2022   17:2816-07-2022   17:28



DE BALLENVANGER 29

VOORWOORD

1 2

3
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KAMPIOENENPARADE
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LEDENVERGADERING

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING BASN

Op woensdag 8 juni werd na 2,5 jaar weer een ledenvergadering georganiseerd in zaal Wieleman. 
Door corona was de laatste vergadering in november 2019.
Deze vergadering behandelde dan ook de jaargangen 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 en 1 juli 2020 t/m 
30 juni 2022.

Tijdens de ledenvergadering werd de inwendige mens 
versterkt door een hapjes proeverij, zoals altijd heerlijk 
verzorgd door sponsor Zalencentrum Wieleman.

De presentielijst werd getekend door 22 leden (incl. 
bestuur). De vergadering verliep voorspoedig en bij het 
agendapunt bestuursverkiezing was er 1 mutatie. 
Bestuurslid Niek Koenders was tussentijds al afgetreden, 
maar werd tijdens de vergadering nog even in het zonnetje 
gezet met een mooie bos bloemen vanwege zijn grote 
verdienste en bijdrage aan het bestuurswerk. Er was nog 
geen nieuwe kandidaat beschikbaar, zodat het bestuur 
voorlopig uit 6 personen bestaat.

Na de vergadering volgde nog een activiteit voor de leden 
nl. een presentatie door eerste elftalspelers Gerard en Hein 
Smink met als thema: ‘Op weg naar het 
kampioenschap’.

Het was een leuke en humorvolle presentatie, waarin de 
heren vertelden hoe het seizoen was verlopen en 
uiteindelijk leidde naar het kampioenschap, hoewel dat 
enkele maanden geleden nog schier onmogelijk leek. 
Zij spraken veel waardering uit richting BASN voor alles wat 
zij voor de selectie en sportclub betekent.
Ook Gerard en Hein werden hartelijk bedankt voor deze 
presentatie en natuurlijk ook in de bloemetjes gezet.
De boeketten werden zoals altijd prima verzorgd door 
sponsor Boeketterie ’t Hoekje van Jan Koenen. 

DOOR: JAN
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MAN OF THE MATCH

MAN OF THE MATCH 
SEIZOEN 2021-2022

Hieronder de door BASN-leden tot Man of the Match uitgeroepen spelers van het 1e elftal in de 
thuiswedstrijden van sportclub in het afgelopen seizoen. Niet bij alle thuiswedstrijden was er een 

Man of the Match.

Boy van Barneveld met Edwin Peters 

SCW - Doesburg

Pelle Gerretzen met Maurits Pelgrim 

SCW - GSV '38

Tycho Kaak met Piet Stevens 

SCW - Sprinkhanen

Ugur Cakir met Maurits Pelgrim 

SCW - Angerlo Vooruit

Sylvano Hendriks met John Kemper 

SCW - Arnhemia

Tycho Kaak met Jan Koers  

SCW - Groessen

Gerard Smink met Edwin Peters  

SCW - Jonge Kracht

Gerard Smink met Maurits Pelgrim 

SCW - Veluwezoom
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OP DE BANK BIJ...

DE FAMILIE GAL
Het was 5 oktober 1972 de dag dat Patrick Gal geboren werd, ook wel bekend als de hoefsmid/
peerdenvriend van onze club. Ruim twee jaar later zag ook Bianca van Campenhout het levenslicht. 
Hoe hebben deze mensen elkaar gevonden?

Wij nemen u graag mee naar het moment waar het 
allemaal begon. Het was 17 augustus 2001, Patrick was bij 
manege Rhederlaag (Giesbeek) aan het springen met zijn 
springpeerden. Ineens zag hij in zijn ooghoek blonde 
manen voorbij wapperen. Als een echte gentleman bood hij 
de blonde schone een drankje aan. En zo geschiedde het.

Op 15 november 2002 werd Romy geboren. Bianca had het 
wel gehad met haar achternaam en daarom trouwden de 
tortelpeerdjes in mei 2004. Het geluk kon niet op, want 25 
juli 2005 kwam Luca om de hoek kieken. En zo was het 
gezin (plus hondjes) compleet.

Er werd een hoefijzer tegen de deur gespiekerd met daarop 
de naam ‘Gal’. Men wist direct dat hier peerdenliefhebbers 
woonden, maar dat bleek niet hun enige liefde te zijn. Wat 
dacht u van Sportclub Westervoort?

Al vroeg kwam Bianca in aanraking met onze club, zo zegt 
B: ‘Mijn vader heeft bij sportclub gevoetbald, en toen ik 
ongeveer 17 jaar oud was ben ik ook een balletje gaan 
trappen, helaas stopte dit damesteam na 1,5 jaar i.v.m. 
andere interesses. Daarna ben ik in een nieuw opgestart 
damesteam weer begonnen. Mario Visser en Bob van der 
Veen waren mijn trainers en Gerda Dahm was destijds de 

‘Het is geweldig om te zien hoe
het meidenvoetbal zo gegroeid

is bij de club’
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leidster. Ik speelde onder andere met Tanja en Marcia 
Dahm, Marlies Loos, Marlies kampscheur, Suzanne Alofs en 
Sonja van Campenhout. Helaas moest ik na een aantal 
jaren noodgedwongen stoppen omdat ik mijn enkelbanden 
had ingescheurd.’ En dit is niet eens gebeurd tijdens 
voetbal. Nee, nee, mevr. Gal was lekker aan het dansen 
toen het mis ging.

Heel wat jaren later, toen Luca vier jaar oud was, begon hij 
bij de Champions League. Hij doorliep de hele 
jeugdopleiding en speelt momenteel bij de JO17-2.

Voor Luca voelt Sportclub als een tweede thuis, dit wilde 
zijn grote zus ook wel eens meemaken en aangezien haar 
vriendinnen Trijntje Smits en Bo van Rijsewijk ook gingen 
voetballen kocht Romy ook een paar voetbalschoenen en 
startte met haar 11e levensjaar in de E4. Vervolgens 
schitterde zij in de D3, D4 en daarna in het meidenteam. 

Tja, en Patrick heeft verder niks met Sportclub te maken, 
alleen maar met die peerden van hem. Uw verslaggeefsters 
besluiten daarom dit interview direct te stoppen.
‘Ach nee’ zegt Patrick, ‘ik heb volgens mij wel wat te doen 
gehad bij de club.’ Na een slokje van zijn goudgele rakker 
te hebben genomen komt het weer allemaal boven en 
zetten we het interview voort. Toen Luca begon met 
voetballen is Patrick begonnen als trainer. ‘Ze hadden 
destijds te weinig trainers om de Champions League te 
trainen. Ik heb dit toen samen met een aantal andere 
ouders gedaan. Daarna ben ik eigenlijk elk team gaan 
trainen waar Luca in speelde (F4, F2, E5 en de E3) en later 
ben ik het meidenteam van Romy gaan trainen (MD1, MC1, 
MO-17)’. 
In 2019 vond ik het wel mooi geweest. Nu ben ik nog 
inloop-shirtsponsor van VR1 en sponsor van de BASN. Ik sta 
er altijd voor open om eens een training te verzorgen, 
mocht een trainer uitvallen of wat dan ook. Ze kunnen mij 
altijd bellen!’ Dit tekent de familie Gal, zij staan altijd klaar 
voor anderen en helpen waar mogelijk.

Ook Bianca heeft zo’n 2 seizoenen het meidenteam 
getraind, dit deed zij samen met Kesley Willems, Anne 
Matser en Amanda van Burik. Dit nam Patrick toen over en 
Bianca is toen leidster geworden. De leidsterrol was Bianca 
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OP DE BANK BIJ...

op het lijf geschreven, zo rolde ze in 2016-2017 door naar 
VR1. Dit om Laura Matser te ondersteunen. 
‘In 2017-2018 heb ik het toen echt overgenomen samen 
met Kelsey.
Een mooie en gezellige tijd hebben we samen gehad bij 
VR1. Even later werd 7 tegen 7 opgericht, ik heb een aantal 
balletjes mogen trappen maar door blessureleed moest ik 
helaas weer stoppen. Op het moment doe ik even niks meer 
binnen de club maar geniet ik langs de lijn van mijn 
kinderen en nichtjes. Wel heb ik aangegeven dat ik graag 
samen met Barbara Willemsen af en toe een kantinedienst 
wil draaien. Zo draag ik weer mijn steentje bij!’

En wat maakt vrijwilligerswerk/voetballen dan zo 
leuk? Welke momenten vergeten jullie nooit meer?
Patrick: ‘Toen ik samen met Niels Vink, Marco Bloem en 
Vincent Koenen de F4 trainde gingen we met alle 
jeugdtrainers een weekendje naar Duitsland. We zaten toen 
in het huis van Henk van der Sluis (jeugdcoördinator). We 
liepen elke dag door het Duitse gehucht heen naar de 
trainingsvelden. De laatste dag stond er een oud vrouwtje 
de stoep te vegen en vroeg  aan ons: ‘Wie zijn jullie toch?’ 
Marco Bloem zei toen: ‘Wij zijn het Nederlands Elftal.’ 
Mevrouw liet direct haar bezem vallen en belde bij haar 
buren aan. Ze liet aan iedereen weten dat het Nederlands 
Elftal in hun dorp bivakkeerde. Dat was echt grappig.’
Bianca: ‘Ik kan heel wat momenten opnoemen, vooral 
samen met Aafke Kemper, onder invloed… haha. Nee, 
zonder gekheid; de spontane feestjes die destijds 
ontstonden na een wedstrijd zijn voor mij toch wel de 
hoogtepunten geweest en dat ze vervolgens volledig uit de 
hand liepen zeg ik er niet bij! Daarnaast vond ik het 
geweldig om met de bus naar uitwedstrijden te gaan, wat 
een feest! Ondanks alle feestjes werd er ook nog 
gepresteerd door VR1 en werden we kampioen, 
onvergetelijk.’
Romy: ‘De toernooien in Maastricht, Venray en de Girls 
Cup in Barcelona. Wat was dat een prachtig toernooi en het 
leuke was dat de hele familie mee was omdat Pa onze 
trainer was en Ma onze leidster. Luca was toen nog een 
klein ventje die niet alleen thuis mocht blijven, dus waren 
we met de hele familie op pad. Ook zijn we in de MD1 en 
de MC1 kampioen geworden, iets wat ik niet snel zal 
vergeten.’

Luca: ‘Tsjaa weet ik veel!’ Hij slaakt een diepe zucht. ‘Toen 
we kampioen werden in de F4 en de D4 en de 
pupillenweekenden.’

Op de vraag, wat is er zo leuk aan Sportclub Westervoort, 
antwoordt de familie unaniem: ‘Sfeer en gezelligheid!’
‘Het voetbal’, voegt Luca toe. Voor Patrick is het echt een 
stukje ontspanning, voetbal kijken met een pilsje erbij en 
gezellig ouwehoeren. 
Voor Romy gaat het om vriendschap, ze voetbalt al jaren 
met haar vriendinnen en hoopt dit nog jaren te kunnen 
blijven doen.

Tot slot wil de familie nog wat kwijt:
Bianca: ‘Ik ben trots dat we destijds opnieuw zijn gestart 
met het creëren van een meidenelftal. Het is geweldig om 
te zien hoe het meidenvoetbal zo gegroeid is bij de club.’

Romy: ‘Ik ben heel erg blij met mijn teamgenoten en met 
mijn trainer Peter. Zij begrijpen en accepteren mijn situatie 
volledig. Daarom kan ik voetballen zonder enige druk en 
mocht het niet gaan dan is dat ook oké. Ik ben erg blij dat 
ik samen met deze meiden mag voetballen!’ 

Familie Gal, bedankt voor de gezellige avond en het 
prachtige interview. We hebben genoten van de heerlijke 
BBQ, jammer dat Aafke maar vijf kilo vlees kreeg, ze bleef 
ontzettend honger houden gedurende de avond. 

DOOR: AAFKE EN LAURA
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL

TOON STEVENS
Het had zo’n mooie dag moeten worden zaterdag 16 april 2022. De dag dat de 17e verjaardag 
van Toon Stevens weer uitgebreid gevierd kon worden. Helaas liep het voor deze pechvogel net 
even anders..

De taart was gebakken, het is helaas niet bekend of dit 
door moeder Nancy zelf gedaan is, lekkernijen zoals chips/
kaas/worst/ toastjes enz. enz., alles was in huis, alle slingers 
opgehangen en de playlist voorbereid.

Het zou lekker weer worden dus het huis en de tuin zouden 
weer ouderwets vol met visite zitten en ’s avonds zou er 
natuurlijk lekker met de jongens een biertje gedronken 
worden. Alhoewel, ze zijn nog geen 18 jaar, dus dat wordt 
een colaatje of zo, maar daar gaat het in dit geval niet om. 
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Er was geen wedstrijd deze zaterdag. De kansen in de 
competitie voor de JO17-1 waren veelbelovend op het 
moment van dit interview midden april, dus trainer (en 
vader) Rob heeft nog even een extra training ingepland. 
Toon is heel ambitieus, er was een kleine kans dat ze 
kampioen konden worden en hij wilde er alles voor doen en 
geven. Als laatste man op het veld ligt dat zeker ook in zijn 
handen, want hij is toch het laatste obstakel (op de keeper 
na) dat de tegenstander van het scoren moet afhouden. Vol 
goede zin is iedereen aan de training begonnen op het 
trainingsveld achter het clubgebouw. Als laatste onderdeel 
is er een onderlinge wedstrijd waar het er fanatiek aan toe 
gaat. Toon gaat een duel aan om de tegenstander te 
blokkeren, springt en… komt verkeerd op zijn voet terecht, 
klapt met zijn enkel naar buiten en gaat gelijk naar de 
grond van de pijn in zijn enkel. Hij wordt naar de 
kleedkamer gebracht en daar is al een flink ei te zien op 
zijn enkel. Staan kan hij niet meer op zijn voet, laat staan 
lopen! Uit foto’s gemaakt in het ziekenhuis blijkt later dat 
hij zijn spier ingescheurd en flink verrekt heeft. Een 
revalidatie van minimaal 6 weken en daarna rustig 
opbouwen. Zoals jullie lezers waarschijnlijk allemaal weten 
is voetbal een lichamelijk intensieve en onvoorspelbare 
sport, dus mag hij dit seizoen niet meer voetballen. Daar 
gaat het mooie seizoen..

Eenmaal thuis na deze pijnlijke gebeurtenis, wordt hij 
eigenlijk alleen maar meer verwend en in de watten gelegd. 
Alles wordt hem nu heerlijk aangedragen, de al dan niet 
door Nancy zelfgemaakte taart, de andere lekkernijen en 
het biertje. Eentje dan… om te proosten op zijn verjaardag, 
dat heeft hij zeker verdiend!

Namens de hele Ballenvanger redactie: Beterschap 
en een voorspoedig herstel gewenst Toon! Dat je 
volgend seizoen weer als voorheen lekker kan 
voetballen en wie weet worden jullie dan 
kampioen!

DOOR: ANOUSJKA

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl

KOSTEN*

voor een 1/4 pagina € 100,00

voor een 1/2 pagina € 175,00

voor een 1/1 pagina € 250,00

ADVERTENTIEFORMATEN

1/4 pagina advertentie 72,5 x 107 mm

1/2 pagina advertentie 150 x 102 mm

1/1 pagina advertentie 150 x 220 mm

* Voor het adverteren met 4 plaatsingen per jaargang in ons 
clubblad, de Ballenvanger.
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de gebroeders Smink tijdens de seizoensafsluiting 
op donderdag 2 juni. Rick in het hoofdbestuur,

Gerard en Hein actief in het eerste elftal.

drie generaties familie Hensen
tijdens het familietoernooi op 
1e Pinksterdag

Laura Matser met haar maatje
tijdens het familietoernooi op

1e Pinksterdag
foto tijdens het kampioensfeest
op 2e Pinksterdag van de sponsors
van het eerste elftal uitgedost in
het speciaal voor deze gelegenheid
vervaardigde kampioensshirt.

40 DE BALLENVANGER

FOTO’S VAN HET KWARTAAL

In deze rubriek laten we een aantal bijzondere 
foto’s zien uit het afgelopen kwartaal. 

(Advertentie)
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PUPIL VAN DE WEEK

Alle pupillen van de week bij de thuiswedstrijden van het 1e team in het afgelopen seizoen.

Wedstrijd: Sc Westervoort – SV Loo

PvdW: Milan Deckers (JO8-1) 

1e elftalspeler: Ronnie Sessink (keeper) 

Wedstrijd: Sc Westervoort – Groessen

PvdW: Koen Haaima (JO9-1) 

1e elftalspeler: Tycho Kaak

Wedstrijd: Sc Westervoort – SC Doesburg

PvdW: Colin Bierhuis (JO10-3) 

1e elftalspeler: Gerard Smink

Wedstrijd: Sc Westervoort – RVW

PvdW: Tatum van der Wilk (JO10-4) 

1e elftalspeler: Tycho Kaak 

Wedstrijd: Sc Westervoort – Sprinkhanen

PvdW: Dominic Teunissen (JO9-2) 

1e elftalspeler: Pelle Gerretzen

Wedstrijd: Sc Westervoort – Jonge Kracht

PvdW: Kyan Hollander (JO11-2) 

1e elftalspeler: Ronnie Sessink (keeper) 

Wedstrijd: Sc Westervoort – Arnhemia

PvdW: Tim van Lienden (JO10-2) 

1e elftalspeler: Ronnie Sessink (keeper) 

Wedstrijd:Sc Westervoort – SC Veluwezoom

PvdW: Lenn Hermsen (Champions League) 

1e elftalspeler: Ronnie Sessink (keeper) 

Wedstrijd: Sc Westervoort – SV Basteom

PvdW: Mae Jansen (JO10-4) 

1e elftalspeler: Martijn Klein-Holte 
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KAMPIOENENPARADE

SCW JO10-3 KAMPIOEN
Afgelopen seizoen zijn wij, naast de JO14-1, 
aangesloten bij de JO10-3 als trainer/begeleider.
Dat was uiteraard voor de boys en voor ons even 
een aantal trainingen en wedstrijdjes wennen 
aan elkaar, en het resulteerde ook niet meteen in 
goede resultaten in de wedstrijden.

In de eerste twee kwarten van de competitie ging nagenoeg 
alles verloren, soms met té dikke cijfers…..
Maar het seizoen is lang! We leren elkaar steeds beter 
kennen, en we weten met z’n allen steeds beter hoe we 
willen voetballen en hoe goed we eigenlijk kunnen 
voetballen!
Langzaam komen er dan ook betere resultaten in het derde 
kwart van de competitie, wedstrijden worden (nipt) 
gewonnen maar ook nipt verloren. 

We komen er wel! En dat zagen we in het vierde kwart van 
de competitie. Met grotendeels dezelfde tegenstanders als 
in het begin hebben we ons echt laten zien, 1 potje met het 
kleinst mogelijke verschil verloren en verder alleen maar 
dikke overwinningen! 
Een aantal boys mogen het volgend seizoen in de JO11-2 
laten zien, en met de rest gaan we lekker verder zoals we 
bezig zijn! Wij zijn trots op deze groep, tot volgend seizoen!

DOOR: PAUL CORNELISSE & MATHIJS DAVIDS

JO11-1 DE ONGESLAGEN KAMPIOEN
Het succesvolle voetbaljaar van het team JO11-1 
werd eind mei afgesloten met een verdiend 
kampioenschap.

Het team, dat al een aantal jaartjes samen voetbalt, is 
uitgegroeid tot een team dat op elkaar is ingespeeld en op 
elkaar kan bouwen. En dit zie je terug op het veld en in het 
spel. Waar het in het begin nog zoeken was naar de juiste 
positie in het veld, staat er nu een betrouwbaar elftal 

waarin elke speler een vaste positie heeft. Dit alles 
gecombineerd met een grote dosis plezier heeft uiteindelijk 
geleid tot een topjaar. Want dat was het! Tot het einde 
fantastische wedstrijden gespeeld en ongeslagen gebleven. 
Met als kers op de taart het kampioenschap.
We hebben het jaar in stijl afgesloten met de traditionele 
rondrit op de kar en het pupillenweekend. 
Op naar het volgende seizoen!

GROETEN, RIK NILLESSEN 
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TEAM IN HET VOETLICHT

TEAM IN HET VOETLICHT:
KAMPIOENSTEAM WESTERVOORT 3

Hoe kan Westervoort 3 het beste omschreven 
worden? Dat heb ik geprobeerd te achterhalen 
door ze te interviewen. Bij dit interview was 
zeker de helft van het team aanwezig, maar of 
dit interview meer duidelijkheid opgeleverd 
heeft is de vraag. Eén ding is zeker: Plezier 
hebben staat bovenaan!

Uit hoeveel spelers bestaat het derde van 
Westervoort?
Het Derde van Westervoort bestaat uit zo’n 19 spelers incl. 
begeleiders/trainers.
Joy Bouhuys en Ruud Ellermeijer zijn meevoetballende 
trainers / begeleiders. Ik krijg gelijk aanvullende info over 
Ruud: Hij is linksback en op het moment van dit interview 
op vakantie in Ecuador. Hij dacht met vakantie te gaan aan 
het einde van het voetbalseizoen en maar 1 wedstrijd te 
missen. Door alle coronaperikelen loopt het voetbalseizoen 
echter langer door en mist hij de spannendste laatste 
wedstrijden. Zo ook de Kampioenswedstrijd op maandag 6 

juni, want dan landt zijn vliegtuig! Gelukkig is er de 
voetbal.nl app en houdt Ruud alle standen en uitslagen van 
minuut tot minuut nauwkeurig bij in het verre Ecuador. Daar 
is een foto van en die moet absoluut in de Ballenvanger 
komen vinden de mannen.

Hoe is het team W3 ontstaan en wanneer?
De samenstelling van dit team is zo’n 2 jaar geleden 
ontstaan. Sommige spelers voetbalden regelmatig bij het 2e 
omdat daar te weinig spelers waren. 2 Jaar geleden zijn zij 
definitief naar het 3e gegaan. Het toenmalige 3e was flink 
geslonken omdat daar ook spelers weggingen en bij het 4e 
stopte ook een aantal mannen waardoor de overgebleven 
spelers de krachten hebben gebundeld en zo is het huidige 
3e van Westervoort ontstaan. Hier moet speciaal bij vermeld 
worden dat dit alles in de hand gewerkt is doordat Ronnie 
Sessink als keeper gepromoveerd is naar het eerste, of zoals 
de mannen hier zeggen “wij hebben hem opgeleid voor het 
eerste” en “hij heeft ons in de steek gelaten.” Dit natuurlijk 
weer met een grote lach op ieders gezicht en ook Ronnie, 
die toevallig net langsloopt, lacht hartelijk mee.
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De leeftijden van de mannen varieert tussen de 28 en 44 
jaar en al waren het 2 à 3 vriendengroepen die 
samengevoegd werden, het is steeds meer 1 grote gezellige 
vriendengroep aan het worden.
“We passen heel goed bij elkaar” wordt er gezegd.

Hoe was de start in de competitie? 
De eerste wedstrijd hebben ze verloren van Angerlo Vooruit, 
de concurrent voor het kampioenschap. Daarna is de 
competitie heel goed gegaan en hebben ze in totaal 2 
wedstrijden gelijk gespeeld, 1 verloren en verder alles 
gewonnen. Zoals ze het zelf omschrijven “na de winterstop 
hadden we even een dip maar we zijn goed teruggekomen 
en we maken nu zelfs kans op het kampioenschap!”

Wat zijn jullie sterke punten en wat zijn 
aandachtspunten voor het team?
Binnen een seconde komt het eerste antwoord op deze 
vraag: “Humor!” Daarna komt een hele mooie kreet “we 
zijn een team en we gunnen elkaar alles” en vervolgens 
wordt ook teamspirit genoemd. Als laatste hoor ik een 
speler zeggen “we kunnen allemaal goed voetballen!” Dat 
laatste is mooi meegenomen als er nog 2 wedstrijden op 
het programma staan die gewonnen moeten worden om 
kampioen te worden.
Op de vraag wat de aandachtspunten zijn, komt het eerste 
antwoord al net zo snel: “meer bier drinken”, “Mathieu zijn 
bal aanname langs de zijlijn” (vergezeld met een vrolijke 
lach door alle spelers), verder is conditie een 
aandachtspunt, net zoals afwerken. Als laatste hoor ik “we 
missen een keeper!” want wedstrijden met een speler in 
het doel is niet ideaal. 
Op dat moment krijgen we live de uitslag van Angerlo 
Vooruit binnen: Verloren met 1-3 van SVHA! Dat biedt 
kansen om kampioen te worden, want Angelo staat 1e  en 
Westervoort 2e. Er worden gelijk plannen gemaakt om naar 
de stad te gaan diezelfde avond. Helaas blijken er maar 2 te 
kunnen en willen. De laatste 2 wedstrijden moeten toch 
echt eerst gewonnen worden willen ze gaan feesten op het 
kampioenschap.

Wat is het doel van Westervoort 3?
“Lang bij elkaar blijven om lekker fanatiek te voetballen en 
lol te hebben”. Dit wordt aangevuld met “het liefst met een 

vaste scheidsrechter die niet midden in het seizoen met 
vakantie gaat”. Diezelfde scheidsrechter zit er gezellig bij 
aan tafel en kan hartelijk meelachen wanneer dit geroepen 
wordt. 

Gaan jullie buiten het voetballen ook met elkaar om?
Weer volgt gelijk het antwoord: “Het liefst niet!” vergezeld 
met hartelijk gelach rond de hele tafel. 
Maar dat doen ze zeker wel! Een paar weken geleden zijn 
ze nog met het hele team een weekendje naar Leuven 
geweest. Zelfs spelers die gestopt/geblesseerd zijn blijven 
meegaan.
Daarnaast spreken ze bijna ieder jaar af met een 
voetbalteam uit België om een vriendschappelijk toernooitje 
te spelen en daarna gezamenlijk de stad in te gaan. Dit is 
ontstaan doordat Robin Leemans 10 jaar in België heeft 
gewoond en daar een groep vrienden aan overgehouden 
heeft. 30 juni staat dit toernooi weer op de agenda.
Op de vraag ‘Is er een anekdote die absoluut gedeeld moet 
worden met de lezers van SC?’ valt het verdacht stil.. die is 
er niet!! Op de vraag of er een anekdote is die absoluut 
niet gedeeld mag worden, wordt er spontaan gelachen en 
het een en ander geroepen zoals “iets met een clown”. 
Helaas zijn dat anekdotes die niet gedeeld mogen worden, 
dus verder wordt hier niet over uitgeweid en valt het weer 
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stil..
Hoe vinden jullie het om bij SC te voetballen?
“Sportclub Westervoort is een echte volksclub waarbij 
iedereen elkaar kent” en “Het is een grote sociale familie” 
wordt er gezegd. Sportclub zelf vinden ze een fantastische 
vereniging. Maar dat wordt direct aangevuld dat dit vooral 
door dit team komt..

Wat is er vooral goed geregeld bij SC en wat kan beter?
“Alles is hier heel goed geregeld, maar alleen de douches 
zijn waardeloos!” Verder vinden ze het super dat de kantine 
op donderdag tot half 1 ’s nachts open is. Na de training 
worden daar heel wat gezellige uurtjes doorgebracht.
De mannen zijn zelf ook actief als vrijwilliger binnen SC. Er 
worden vooral bardiensten gedraaid en verder zijn er een 
aantal leden actief als trainer en/of coördinator.

Dan de laatste vraag: Wat was een hoogtepunt van 
Westervoort 3? 
Die vraag heb ik aan moeten passen naar wat wordt het 
hoogtepunt van Westervoort 3? Het kampioenschap 
natuurlijk! 
Ze zijn zo zeker van de overwinning dat ze het plan om dit 
te vieren al klaar hebben: Bier drinken! Daar komt ook een 
lekkere BBQ op SC bij en daarna gezellig met z’n allen de 

stad in. Ik hoorde van de mannen dat Arjan Koenen 
artiesten zou regelen voor dit feest, maar of dat waar 
is?? Het zou zomaar weer een van de vele grappen onder 
elkaar kunnen zijn.

Aan Joy is gevraagd een samenvatting te geven van de 
laatste 2 wedstrijden die nog gespeeld moesten worden 
om kampioen te worden. Hieronder lees je hoe deze 
competitie tot de laatste minuut spannend is gebleven..

“De twee laatste wedstrijden van SC Westervoort 3 
stonden op het programma en het was niet meer de 
vraag of het 3e kampioen ging worden, maar wanneer 
het 3e kampioen ging worden. Het hele team hoopte dat 
het kampioenschap binnengehaald zou worden in de 
laatste wedstrijd van het seizoen tegen de directe 
concurrent Angerlo Vooruit 2. Om in het spoor van de 
koploper te blijven, moest Angerlo thuis winnen van 
Doetinchem 3 terwijl Westervoort het thuis opnam tegen 
Loil 2.”

SC Westervoort 3 - SV Loil 2 op zondag 29 mei
Westervoort begon de wedstrijd vrij nerveus, laten we het 
houden op wat lichte kampioensstress, maar begon 
ondanks alles wel dominant aan de wedstrijd. Het was 
echter Loil dat in het eerste kwartier van de wedstrijd er 
twee keer vrij gevaarlijk uit kwam en uit de counter twee 
keer op de paal schoot. Toen was Enrico Degen (oftewel 
Kiko soms ook Koekie genoemd) er klaar mee. Op z'n 
44ste verjaardag brak hij de ban tijdens de wedstrijd van 
z'n leven en maakte de 1-0. Daarna was het de beurt 
aan Paul Maatman die snel de 2-0 op het bord zette. 
Mathieu Slangewal gaf een fantastische assist en rende 
naar de cornervlag om z'n assist te vieren... totdat hij 
zich omdraaide en zag dat de rest van het team naar 
Paul was gerend om de goal te vieren. Enrico zorgde ook 
weer voor de 3-0 en na een onverwachtse tegengoal, 
maakt hij ook de 4-1 en 5-1. Na een publiekswissel voor 
Kiko maakte Robin Leemans de 6-1 en had hij de 7-1 
voor het binnentikken maar de tegenstander dacht hier 
anders over en tikte de bal zelf in eigen goal. Vlak voor 
tijd kreeg Loil nog een onterechte penalty waar de 7-2 
uit werd gescoord en zorgde Paul voor het slotakkoord 
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BABYCORNER

door de 8-2 binnen te 
schieten.
Doordat Angerlo deze 
zelfde ochtend thuis met 
3-2 van Doetinchem 
won, ontstond het 
ideale scenario van de 
kampioenswedstrijd in 
een onderling gevecht 
tegen de directe 
concurrent op de 
laatste speeldag van de 
competitie.

SC Westervoort 3 - Angerlo Vooruit 2 op maandag 
6 juni
Op maandag 6 juni was het zover: Westervoort 3 ging thuis 
kampioen worden tegen directe concurrent Angerlo. Door 
de fantastische verdediging stond het aantal 
tegendoelpunten pas op 20. Met een aanval in vorm en 
ook een middenveld dat regelmatig scoort, stond het aantal 
doelpunten voor op 70. Een doelsaldo van +50 waarbij 
Angerlo op een doelsaldo van +14 stond. Er mocht in 
theorie dus met 18 goals verschil verloren worden. Zover 
liet Westervoort 3 het echter niet komen en zocht meteen 
het initiatief in de wedstrijd. Dit resulteerde na een kwartier 
spelen in de 1-0 van Kiko Degen door een mooie aanval 
dwars door het midden van de verdediging van Angerlo. 
Niet veel later zorgde Robin Leemans voor de 2-0 door een 
mooie voorzet van Mathieu binnen te koppen.

Na een heel seizoen te hebben moeten zoeken naar fitte 
spelers, blijkt dat iedereen wel gewoon kan spelen wanneer 
je kampioen kan worden, maar de vele wisselingen (uit 
sociaal oogpunt) deden het spel van Westervoort geen 
goed. Angerlo kwam beter in de wedstrijd en maakte de 
2-1. Het leek zowaar of ze geloofden dat ze nog 20x 
gingen scoren en bleven er vol voor gaan. Deze fantastische 
mentaliteit leverde ze zelfs in de loop van de tweede helft 
de 2-2 op. Maar Westervoort 3 zou Westervoort 3 niet zijn, 
als ze niet in staat waren om te pieken op de juiste 
momenten. Na een twijfelachtige afgekeurde goal van Paul 
Maatman, nam Paul in de laatste minuut van de wedstrijd 
zijn wraak en prikte de winnende 3-2 erin. De 
scheidsrechter floot af en het kampioenschap was binnen!! 
Kampioenen!!!

Westervoort 3: Van harte gefeliciteerd met deze 
overwinningen en het kampioenschap. We wensen 
jullie nog veel sportieve, gezellige en fanatieke 
voetbaljaren toe!!

Al zou je het niet zeggen nadat het 3e kampioen is 
geworden zonder keeper: Ze zijn nog steeds dringend op 
zoek naar een keeper! Dus ben je tussen de 28 en 44 jaar, 
hou je van een lolletje, een biertje en ben je daarnaast ook 
nog fanatiek: Meld je dan vooral aan! Dit kan door een 
mail te sturen naar voetbal@scwestervoort.nl 

DOOR: JOY EN ANOUSJKA 
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Mats Willems
Op 2 juli 2022 is Mats Willems geboren. Zijn 

gewicht was toen 3602 gram. 
Zijn ouders zijn Marco en Kesley (Kes) Willems. Papa is 

ex-trainer van vrouwen 1, is nu af en toe grensrechter bij 
het 5e elftal en achter en (voor) de bar te vinden in het 

clubhuis. 
Mama zul je vooral kennen van haar leidsterschap bij 

vrouwen 1 de afgelopen jaren. 
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Sjeng Laarakker
Nee, het is gewoon lekker en het hoort erbij. Een frietje op 
zondag en een biertje. Daar past een appel niet bij. 

Thymon Mes
Eigenlijk niet, ik denk dat het niet zoveel zin heeft. Iedereen 

heeft zin in wat lekkers en een vette hap na het sporten en niet perse in 
een gezonde snack. 

Niels de Boer
Oneens, ik vind het belangrijk dat er altijd een stuk 
keuzevrijheid moet blijven bestaan. Meer aanbod zou ik zeker 
toejuichen, echter niet het opleggen van alleen maar gezonde 
etenswaren. 

Frank Deenen
Oneens, niet vervangen maar als een goede aanvulling op het 
al bestaande aanbod. Ik denk dat je als Sportclub ook gezondheid 
moet uitstralen en niet alleen ongezonde dingen moet aanbieden. 

SjS
N
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Anousjka Boesveld
Gedeeltelijk mee eens, ik ben vaak op zoek naar een gezond 
alternatief en dat ben ik nog bij geen enkele club 
tegengekomen. Er mogen best een aantal producten vervangen 
worden voor gezondere alternatieven. 

‘HET IS GOED DAT 
SPORTCLUB DE 

ONGEZONDE 
ETENSWAREN VOOR 

GEZONDE VERVANGT.’
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VROUWEN 1 

SC WESTERVOORT 
VROUWEN 1 PROBEERT 

HET MET KLEINERE 
BALLEN…

Na 4 verliespartijen op rij was de 
sfeer bij Vrouwen 1 onderling 

gezakt tot beneden het nulpunt. 
Deze kou bereikte ook de 

activiteitencommissie en gelukkig 
waren zij er als de kippen bij om 

hier iets aan te doen! Op 
vrijdagavond 6 mei werden alle 

speelsters en stafleden midden op 
het Jansplein in Arnhem verwacht 

voor een gezellig avondje uit. Even 
terug naar wat écht belangrijk is. 

De avond begon bij ’t Taphuys waar de dames (en een 
enkele heer) konden genieten van een lekker zelf getapt 
biertje en wat heerlijke bites. Het was jammer dat niemand 
de dames had verteld dat één voorgerecht eigenlijk bedoeld 
was om te delen met 3 tot 4 personen. Overvolle tafels tot 
gevolg en een fikse uitdaging om alles op te eten! Gelukkig 
zijn er een aantal dames bij Vrouwen 1 die een chronische 
lintworm bezitten dus dat eten kwam wel op.

Een toetje kon helaas niet meer want de dames moesten op 
tijd bij de volgende activiteit zijn: de Jeu de Boules Bar! In 
groepjes van 3 werden er verscheidene wedstrijden tegen 
elkaar gespeeld. Waar Sanne Berentzen op het voetbalveld 
nog wel eens onverschillig kan overkomen, zo bloedfanatiek 
was ze nu. Samen met hoofdtrainer Ronald Weiss speelde 
ze menig groepje van de baan. Maar ook Aafke Kemper, 
Anne Matser en Quinta Vos bleken over talent te 
beschikken waar ze zich zelf niet bewust van waren. Weer 
andere dames lieten hun kwaliteiten zien náást de baan. Zo 
zorgde de één voor het halen van drankjes, een ander ging 

naar de DJ voor de juiste muziek en weer een ander legde 
het verschil uit tussen camping Jeu de Boules en de officiële 
variant. De groeiende liefde onderling was haast voelbaar.

Na 2 uur ‘boulen’ was het tijd om de bar te verlaten en de 
dansvloer op te zoeken. Met een afvaardiging van de groep 
werden er in de Piano Bar dance battles gewonnen, rondjes 
gegeven en zelfs hier en daar een stiekem kusje uitgedeeld. 
Kortom, een avond zoals hij zou moeten zijn!

Was het gezellig? Ja! Heeft hij bijgedragen aan de sfeer in 
de groep? Ook een ja! Heeft dat zich uitbetaald in de 
uitslagen op het voetbalveld? Dat helaas niet..
Je kan niet alles hebben hè. Bijna alle speelsters hebben 
aangegeven hun contract bij Sc Westervoort met nog 
minimaal één jaar te verlengen dus met het clubgevoel zit 
het wel goed. #letthegoodtimesroll. 

DOOR: MARIEKE DE GROOT
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EEN 11-TAL VRAGEN

JO19-1 kwam dit jaar uit in de 1e klasse. In de 13 wedstrijden die ze speelden, sprokkelden ze  
11 punten bij elkaar. Hiermee eindigden ze teleurstellend op de laatste plaats. Ondanks de klassering 
is JO19-1 een team met potentie. Voormalig trainer Tim van G. ziet ook een rooskleurige 
voetbaltoekomst voor een aantal van de mannen. Bradley staat bekend als een sociale en 
hardwerkende jongen (als hij er is) die gezelligheid in het team brengt. Kevin is een jongen met de 
juiste voetbalmentaliteit. Hij geeft altijd 100% en wil elke wedstrijd winnen.
In deze rubriek hebben we een 11-tal vragen aan twee spelers van dit team gesteld.
De rechtsback Kevin Schuurman en de rechts- en linksbuiten Bradley Limburg.

1 Omschrijf jezelf in vijf woorden?
 Bradley: Spontaan, sociaal, humoristisch, behulpzaam en 

gezellig.
Kevin: Sportief, gemotiveerd, gepassioneerd, teamspeler en 
gedreven.

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

Bradley: Ik speel al sinds mijn 7e bij sportclub, dus al 11 
jaar. Ik ben er terechtgekomen via mijn zus Kelsey die ook 
lid is.
Kevin: Toen ik in Nederland kwam wonen vanuit Sint-
Maarten, ging ik naar basisschool de Brug. Ik kwam 
middengroep 7 in een klas waar iedereen lid was van sportclub Westervoort. Ik koos er uiteindelijk voor om bij 

AVW te gaan voetballen in de E1, omdat het niveau wat 
hoger was en ik in een beter team terecht zou komen. Toen 
ik tweedejaars D werd hebben mijn vrienden van de 
basisschool mij toch overgehaald naar Sc Westervoort te 
komen. 

3   Van welke trainer of teamgenoot heb je het meest 
geleerd?

Bradley: Van John Groos in het eerste jaar van de JO17. Hij 
bracht sfeer in het team en wist een juiste combinatie te 
vinden in lol trappen en serieus trainen.
Kevin: Toen ik bij Sc Westervoort kwam voetballen kwam ik 
in de D3 te spelen. De trainer die ik toen kreeg was John 
Groos, een oude bekende van mijn ouders. Ik heb in totaal 
4 jaar onder zijn leiding gevoetbald en heel veel van hem 
geleerd. Hij heeft mij voor een groot deel als voetballer 
gecreëerd zoals ik nu ben. Ik vond het ook erg jammer dat 
hij stopte bij ons team en vond het helemaal jammer toen 
hij er helemaal mee ging stoppen bij de club.

Naam: Kevin Schuurman
Leeftijd: 18
Team: JO19-1
Positie: Rechtsback
Vorige clubs: AVW

Naam: Bradley Limburg
Leeftijd: 18
Team: JO19-1
Positie: Links- en rechtsbuiten 
Vorige clubs: Geen enkele

Kevin Schuurman
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KEVIN SCHUURMAN EN BRADLEY LIMBURG

4  Wat is de mooiste ervaring als voetballer tot nu 
toe?

Bradley: We zijn met JO15 naar Denemarken gegaan en 
hebben daar een toernooi gevoetbald. 
Kevin: Mijn leukste ervaring als voetballer is afgelopen 
November geweest. Toen mocht ik als jeugdinternational 
mee voor de U20 van Sintmaarten. Dit waren de WK 
kwalificaties voor de U20 die gespeeld werden in Santo 
Domingo. We zijn uiteindelijk 3de geworden in onze poule. 
We hebben ons helaas niet kunnen kwalificeren maar ik 
ben wel een unieke ervaring rijker.

5 Waar ligt de kracht van JO19-1?
Bradley: De kracht van ons team is dat we allemaal goed 

met elkaar kunnen opschieten. Het heeft wel even geduurd 
voordat we echt één team werden. Maar sindsdien ligt hier 
onze kracht.
Kevin: De kracht van de JO19 ligt vooral in de vriendschap. 
We zijn een erg hecht team en strijden voor elkaar. Veel van 
de jongens spelen al jaren samen en weten elkaar makkelijk 
te vinden in het veld.

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

Bradley: Ik speel het liefst op normaal gras en heb het 
persoonlijk niet zo op kunstgras.
Kevin: Ik erger mij eigenlijk helemaal nergens aan bij de 
club. Ik heb veel respect voor alle vrijwilligers die er ieder 
weekend zijn en ook de scheidsrechters die de wedstrijd zo 
goed mogelijk proberen te begeleiden.

7  Zijn jullie van plan om de stap naar 
herenvoetbal te maken? Zo ja blijven jullie dan 
ook bij Sportclub Westervoort?

Bradley: Ja, ik ga nu naar Zaterdag 4 wat een nieuw team 
is. Verdeeld met jongens uit JO19-2 
en JO19-1.
Kevin: Ja, ik ben van plan om bij Westervoort in het 
seniorenvoetbal te blijven spelen.

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

Bradley: Ik vind de gezelligheid in de kantine top. Tevens 
vind ik het mooi om te zien dat er zoveel vrijwilligers tijd vrij 
maken en heel veel bij de club betrokken zijn.
Kevin: Ik vind dat Sc Westervoort een fijn dorpscluppie is. 
Iedereen kent iedereen en er is veel gezelligheid op de 
wedstrijddagen. Wat top is aan Westervoort is dat de 
kantine op donderdagen altijd heel erg gezellig is. Er zijn 
geen verbeteringen waar ik zo snel op kan komen. Alles is 
prima geregeld.

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

Bradley: Niet voor 50% betrokken maar mijn Zus is leidster 
van Dames 1 en mijn zwager is betrokken bij Zondag 5.
Kevin: Mijn moeder heeft weleens de kantinedienst 
gedraaid. Mijn ouders zijn er ook iedere wedstrijd bij en 
rijden altijd mee. 

10  Als je een week met een club mocht meetrainen 
welke club zou dat zijn en waarom? 

Bradley: Ik zou wel eens met Barcelona mee willen trainen 
omdat ik dat een mooie club vind en veel spelers daar in de 
selectie zijn jong en zitten rond  mijn leeftijd.
Kevin: Ik zou dan graag met Manchester United mee willen 
trainen. De sfeer rondom het Engelse voetbal vind ik 
fantastisch en dan kan ik een balletje trappen met mijn 
jeugdidool Ronaldo.

11  Gaan we het WK winnen? Mochten jullie nog tips 
voor Louis van Gaal hebben dan horen we deze 
graag.

Bradley: Ik denk dat we ver kunnen komen als we elke 
wedstrijd op topniveau spelen maar het WK winnen zie ik 
niet gebeuren. Maar ik hoop het natuurlijk wel.
Kevin: Ik denk niet dat wij het WK gaan winnen, maar ver 
gaan we het zeker schoppen. Als tip voor van Gaal zou ik 
bij achterstand Van dijk de spits in gooien! 

DOOR: SANDER
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Prijspuzzel
Stuur de oplossing vóór zaterdag 3 september naar de 
redactie op het e-mail adres: 
ballenvanger@scwestervoort.nl
De winnaar wordt gepubliceerd in de volgende 
ballenvanger en ontvangt een cadeaubon ter waarde van 
€10, te besteden in onze webshop. De prijs wordt thuis 
bezorgd.

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 3:
Louis van Gaal

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Puck Gerretzen

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Woorden afstrepen:

ARGENTINIË

BELGIË

BRAZILIË

CANANDA

DUITSLAND

ENGELAND

GHANA

KAMEROEN

NEDERLAND

PORTUGAL

QATAR

SPANJE

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Oplossing:
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EEN VRIJWILLIGE ODE
“Velen hebben mond genoeg om iemands werk te kraken, 
maar zelden hand genoeg om beter werk te maken”

Heb je haar al gezien?
Ze verzet namelijk werk voor tien
Heb je haar al gehoord?
Ze gaat maar door, onverstoord
Hoor je haar wel eens klagen?
Ze zorgt voor iedereen, vooral voor onze blagen
Meldt ze zich weleens ziek?
Nee hoor, altijd fit, opgewekt en kwiek
Heb je haar wel eens in de schijnwerpers zien staan?
Nee, want daar vindt ze niks aan
Is er wel eens een wasje niet gedraaid?
Nee, want zij is hem nooit afgetaaid
Is de kantine wel eens niet schoon?
Nee, want zij doet dat gewoon
Vertelt ze weleens wat ze allemaal doet?
Nee, ze vindt het normaal, gewoon omdat het moet
Laat ze privé dan geen steken vallen?
Nee, want ze blijft 24 uur per dag doorknallen
Een dagje rust zou toch moeten kunnen?
Nee, dat gaat ze zichzelf echt niet gunnen
Moeten we haar daar niet eens voor betalen?
Nee, want dat zouden we financieel niet gaan halen
Wordt het niet eens tijd om te vertellen over wie het gaat?
Jazeker, het is allemaal Gerda Dahm wat hier staat.

Op 16 februari 1947 werd  onze eigen Gerda Ubing 
geboren, al na twee weken verschoonde ze haar eigen 
luiers en draaide ze zelf al de was. “Waarom zou je dat een 
ander laten doen hè Gerda?” 

Op 10 september 1971, stond onze bescheiden vrijwilligster 
voor het eerst zelf in het middelpunt van de belangstelling, 
ze ging namelijk trouwen met Joep Dahm uit Mayen. Ik ben 
niet bij de bruiloft geweest maar weet zeker dat Gerda aan 
het einde van de dag, zelf de glazen opgehaald heeft, de 
vloer heeft geveegd en het licht heeft uitgedaan. Nu 
inmiddels 4 kinderen en 6 kleinkinderen verder is haar 
“takenpakket” enorm uitgebreid, maar nogmaals dat 
maakt haar niets uit. Ondanks haar gevorderde leeftijd en 
dagelijkse bezoeken aan haar lieve man Joep is ze nog 
altijd, maar dan ook echt altijd, op de club te vinden. 
Sportclub Westervoort mag trots zijn op zo’n vrijwilligster.

Gerda bedankt voor alles! Ik zie je wel weer 
verschijnen op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

Fijne vakantie allemaal,
FRANK 

54 DE BALLENVANGER

COLUMN FRANK ARENDS
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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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