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RUBRIEK XXX

DE BALLENVANGER 3

Het is zover! Ik begin met het schrijven van mijn 
laatste column voor de Ballenvanger als voorzitter 
van Sportclub Westervoort. 

En na de verkiezing van de nieuwe voorzitter tijdens de 
Algemene ledenvergadering in november kan hij of zij dit 
als één van zijn of haar taken in de actielijst gaan opnemen. 

Want hoewel we al een mannelijke kandidaat hebben 
gevonden die de voorzittersrol wil gaan overnemen, staat 
het natuurlijk iedereen nog vrij om zich ook verkiesbaar te 
stellen. Zelfs als je vrouw bent, wilde ik opschrijven, maar 
met dat soort dingen moet je uitkijken tegenwoordig. Nee, 
wellicht juist als je vrouw bent, is het misschien leuk om de 
uitdaging aan te gaan.

Waarom stop je is mij vaak gevraagd. De voornaamste 
reden is dat ik geen tweede Mark Rutte of om het lokaler te 
houden een tweede Hans Breunissen wil worden. Het is 
volgens mij goed om, na in dit geval 10 jaar, het stokje over 
te dragen. Daarnaast vond ik het gezien de ontwikkelingen 
rondom de samenwerking met AVW ‘66 en de verplaatsing 
van ons sportpark goed om er nu uit te stappen en niet 
over twee of drie jaar of zo. Mijn opvolger kan zich nu fris 
voor langere tijd in de materie storten en dat is kan ik jullie 
zeggen een hele klus.

Afgelopen week ben ik al door een aantal redactieleden 
van de Ballenvanger geïnterviewd en daar kwam ook de 
vraag naar hoogte- en dieptepunten ter sprake. En wat 
heeft je überhaupt bewogen de rol van voorzitter op je te 
nemen? Daar hoef ik dus zelf niets over te schrijven. Wel 
kan ik zeggen dat het worden van voorzitter van Sportclub 
Westervoort nooit een jongensdroom is geweest. Ik 
droomde dus nooit over met de borst vooruit lopen in een 
mooi bestuurscolbertje met een bijpassende stropdas erbij. 
Maar nu ik de taak van voorzitter uitgeoefend heb, moet ik 
eerlijk zeggen dat het een prachtige ervaring is geweest. De 
band met mijn medebestuursleden, de contacten met 
allerlei commissies en andere vrijwilligers, de formele en 
informele rol die je als voorzitter speelt: het is allemaal 
onvergetelijk en bijzonder geweest!

Natuurlijk blijf ik behouden voor de club. Ik ga eens achter 
de bar staan in plaats van ervoor, misschien eens fluiten, ik 
blijf bij de historiecommissie en zo komt er waarschijnlijk 
wel meer op het pad. Rest mij iedereen te bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen 10 jaar. Want 
dat vertrouwen heb ik altijd gevoeld. Ik heb de 
voorzittersrol op mijn eigen manier met humor en 
relativeringsvermogen in kunnen vullen en daar ben ik blij 
om.  Bedankt en het ga jullie allemaal goed!

JOHN KEMPER, VOORZITTER  

(nog eventjes…...)

VOORWOORD 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

Alle competities zijn alweer in volle gang en 
op weg naar nieuwe kampioenschappen. In 
deze uitgave ruim aandacht voor het 85-jarig 

jubileum van sportclub met een mooi stuk van 
Willem Vlijm in samenwerking met John Kemper 
(historische commissie).

Tevens uitgebreid aandacht voor de scheidende voorzitter 
van sportclub: John Kemper. De redactie heeft met hem een 
uitgebreid interview gehouden.
De middenposter is dit keer van zaterdag 3 en de foto op 
de voorzijde is uit de wedstrijd van Westervoort 4 tegen 
VDZ. 
Beide foto’s zijn wederom gemaakt door Milan Vigilante.

De redactie wenst alle teams een goede en sportieve 
competitie toe.

Inleverdatum kopij De Ballenvanger nr 2: 
woensdag 21 december.
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Gewijzigde contributies per 1-7-2019. Inclusief wedstrijdtenue voor spelende leden. 
Inschrijfgeld, éénmalig voor nieuwe leden.
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6 DE BALLENVANGER

INTERVIEW MET DE VOORZITTER
John Kemper treedt in het najaar af na 10 jaar 
voorzitterschap van sportclub. Vier leden van de 
Ballenvanger commissie hebben onlangs in “Huis 
ter West” een aantal vragen op hem afgevuurd 
voor een slotinterview.

Hoe ben je ertoe gekomen om 10 jaar geleden voorzitter 
te worden van deze mooie club?
John: “Tien jaar geleden was men naarstig op zoek naar 
een nieuwe voorzitter, toen bekend werd, dat toenmalig 
voorzitter Gerrit Gudden zou stoppen. 

Op een vrijwilligersbijeenkomst werd ik door Jan Koers en 
Gert Zwilling gevraagd of het voorzitterschap van het 
hoofdbestuur iets voor mij zou zijn. Een beetje lachend 
vertelde ik, dat ik daar nooit ambities voor had gehad, maar 
er wel over wilde nadenken. Tijdens een veteranen dag heb 
ik eens wat rondgevraagd, zo van zie je mij dat doen? En 
men was eigenlijk best wel enthousiast.
Ik dacht toen, iemand moet het doen en ik vond het ook 
wel leuk om eens te proberen en aan de andere kant van 
de tafel te zitten. 
Dus heb ik de uitdaging aangenomen. 
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DE BALLENVANGER 7

 INTERVIEW JOHN KEMPER 

Anekdote: Toevallig vertelde ik een week later aan mijn 
vader, dat ik voorzitter zou worden van sportclub. Zijn 
reactie: O, hebben ze niemand anders kunnen vinden?

Daarna had ik een gesprek met het bestuur en zei meteen: 
Als jullie maar niet denken, dat ik elke zondag bij het 
eerste elftal ga kijken. Maar dat gold ook voor de andere 
bestuursleden en hiervoor werd een roulatieschema 
ingesteld. In het bestuur zaten toen: Edwin Peters, Edwin 
en Remco Grob, Hanny de Ruyter de Wild. Het secretariaat 
werd toen overgenomen door Ans Wolters.”

Wat heeft voor jou toen de doorslag gegeven om ervoor 
te gaan?
John: “Dat was toch wel het clubgevoel (ik ben een 
sportclub man) en de uitdaging. Ik vond het wel spannend, 
want ik sta liever wat meer op de achtergrond. Ik was toen 
nog trainer van de G-jeugd. Anderhalf jaar later ben ik daar 
mee gestopt.”

Emoties: Wat heeft je in de tien jaar veel verdriet 
gedaan en wat heeft je veel vreugde gebracht?
John: “Wat vooral verdriet doet is het overlijden van 
betrokken clubmensen: Rolf Oostinga, Gerard Klinkenberg 
en Wout Hermsen om er maar een paar te noemen. En als 
ik dan een verhaal moet doen, schiet ik automatisch wel 
eens vol.
Vreugde bracht vooral het afgelopen kampioenschap van 
het eerste en daaraan voorafgaande het bijwonen van de 
laatste wedstrijd van dames 1 in Hengelo met een bus vol 
supporters.
Ook de activiteit van het G-team naar IJsselmeervogels een 
paar jaar geleden was heel mooi en bijzonder. De vreugde, 
die daar bij het team gewoon van af straalde, dat werkt 
aanstekelijk.”

Je hebt je 10 jaar lang ingezet voor de club, waar ben 
je trots op, waar heb jij een rol in gespeeld waarvan 
je zegt, dat vind ik mooi dat het gelukt is, dat dat nu 
anders gaat?
John: “Wat ik vooral belangrijk vindt, is niet alleen mijn rol, 
maar ook van de andere bestuursleden en het hele kader er 
omheen, de normen en waarden, we hebben een sociale 
club, je weet wat je aan elkaar hebt. Er zijn de afgelopen 10 
jaar eigenlijk geen grote incidenten geweest en waar wel 
ingegrepen moest worden hebben we dat als bestuur ook 
gedaan en daar ben ik wel heel trots op. Ook het gevoel, 
dat je tussen je leden in staat en niet erboven. Dat vind ik 
heel belangrijk. De decentralisatie van taken heeft ook zijn 
beslag gekregen en het aantal malen vergaderen van het 
bestuur is teruggebracht van 1 maal per week naar 1 maal 
per 2 weken.” 

‘we hebben een sociale club, 
je weet wat je aan elkaar hebt’
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8 DE BALLENVANGER

INTERVIEW JOHN KEMPER

Wat is de zwaarste beslissing, die je ooit hebt genomen 
als voorzitter?
John: “We moesten een keer ingrijpen in de 
wedstrijdleiding van het G-team en wel bij iemand die 
ondanks zijn bezielende leiding toch wedstrijden uit de 
hand liet lopen en niet meer te handhaven was als 
scheidsrechter. Dat vond ik een hele lastige en moeilijke 
ingreep”.

Wat vind jij, dat er absoluut verbeterd moet worden 
bij sportclub?
John: “Moeilijk te zeggen. Er kan altijd van alles verbeterd 
worden bij een club, niet iets specifieks. Je moet constant 
kritisch blijven kijken naar zaken, die beter kunnen en open 
staan hiervoor. Dus moet je soms dingen doen, waar je zelf 
misschien niet helemaal achter staat. Eigenlijk moet je 
constant evalueren en dingen bijsturen.”

Waarover maak je je wel eens zorgen van een bepaalde 
ontwikkeling in de toekomst, bij de club?
John: “Zorgen baart wel, dat mensen steeds individueler 
worden. Leden betalen contributie en veel ouders vinden 
dan: jullie moeten maar voor mijn kind zorgen. Deze 
vanzelfsprekendheid van ouders, maar ook van groepen 
spelers, duidt er een beetje op, dat ze niet staan te springen 
om ook eens te helpen als vrijwilliger. Het bestuur kan hier 
weinig aan doen, ook dat bestaat uit vrijwilligers. Meer dan 
voorheen zie je dan ook dat het bij vrijwilligers vaak op 
hetzelfde groepje neerkomt. De zorg blijft voor de toekomst, 
of we voldoende mensen houden, die wat voor de club 
willen doen.

Welke taak zou je na het voorzitterschap op willen 
pakken?
John: “Ik zal nog wel eens achter de bar in de kantine 
staan en me bezighouden met het G-team. 
Verder ben ik nog lid van de historische commissie bij 
sportclub. Wij schrijven tegenwoordig in elke Ballenvanger 
een stukje uit de historie. Stukjes schrijven voor b.v. een ‘in 
memoriam’ wil ik ook wel blijven doen.”

Wat zou je de nieuwe voorzitter mee willen geven?
John: “De voorzittershamer (grapje). Marc is een hele goeie 
opvolger voor mij. Hij moet zijn eigen weg vinden. Hij kent 
de club goed en ik heb er wel vertrouwen in. Het is goed, 
dat de hele overgang van de komende jaren, zoals fusie, 
nieuw sportpark behartigd worden door iemand, die er op 
dit moment in kan stappen en er ook op de langere termijn 
nog zit.” 

Voel je je gewaardeerd als voorzitter en zo ja, hoe?
John: “Ja, best wel. Twee humorvolle illustraties: 1. Tijdens 
een nieuwjaarsbijeenkomst kwam er iemand naar me toe, 
die zei: eigenlijk doe jij het best goed als voorzitter en dat 
wil ik nu zeggen en niet als je straks dood bent. 2. We waren 
een keer in Pannerden en daar was ook Harry Bochoven, 
destijds actief bij de VUT-ploeg, en hij sprak mij aan met: 
Dag meneer de voorzitter. Iemand van Pannerden stond mij 
aan te kijken, wat gebeurt hier, waarop John zei, ik ben pas 
voorzitter geworden, maar op één voorwaarde: het is geen 
John meer maar ik wil aangesproken worden met meneer de 
voorzitter, anders schei ik er mee uit.”

Zie je nog een trend komen in de toekomst, dat het 
seniorenvoetbal, even los van AVW’66, naar de zaterdag 
verhuist?
John: “Nee, dat denk ik niet. Volgens mij zal het 
zondagvoetbal altijd blijven. Alleen is er wel een trend, dat 
jongeren dat graag op zaterdag doen, getuige de 3 elftallen 
op zaterdag. Of dat in de toekomst gehandhaafd kan blijven, 
is de vraag. Er zijn al zoveel jeugdteams en dat worden er 
mogelijk alleen maar meer. Wellicht zullen er dan ook 
jeugdteams op zondag moeten gaan spelen.”

‘Wat ik niet ga missen is de regelmaatvan 
de bestuursvergaderingen en het schrijven
van de column voor de Ballenvanger’
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DE BALLENVANGER 9

FOTO VAN HET KWARTAAL

Hoe zie je de toekomst met AVW’66?
John: ”Het is goed nu samen op te trekken ook met het 
oog op de nieuwe accommodatie. Daarnaast, hoe kun je 
elkaar helpen met het aanvullen van teams? Ook 
samenwerking in het formeren van gezamenlijke teams, om 
leeftijdsgaten van enkele jaren te kunnen opvullen, zou 
goed zijn. En de fusie zal er ook wel een keer van komen.”
Wat ga je missen en wat ga je niet missen?
John: “Wat ik niet ga missen is de regelmaat van de 
bestuursvergaderingen en het schrijven van de column voor 
de Ballenvanger. Verder ga ik niet heel veel missen. Ik denk, 
dat ik bij de club betrokken blijf en dat ik hier en daar nog 
wel dingen zal blijven doen.”

Heb je ooit van te voren gedacht, dat je eens voorzitter 
van de club zou worden?
John: “Nee, nooit ambities voor gehad.”

Is het voorzitterschap in enigerlei opzicht een leerzame 
periode geweest in alles wat je meegemaakt hebt?
John: “Leerzaam is vooral, dat je alles samen met anderen 
doet.”

Wat komt er allemaal op je af, als je aan de klus 
begint en heeft het je veel tijd gekost?
John: “Het heeft me heel veel tijd gekost. Eigenlijk ben je 
altijd voorzitter in die zin, dat je heel veel onzichtbare 
dingen moet regelen. Door zaken te delegeren is dat wel 
veel minder geworden.” 

Wil je tot slot nog een persoonlijke noot toevoegen?
John: “Ik wil iedereen bedanken, die het 10 jaar lang 
mogelijk heeft gemaakt, dat ik mijn functie goed heb 
kunnen uitoefenen.
En dat ik hoop in de toekomst nog een aantal dingen mag 
en kan doen voor de club.”

John: de redactie bedankt jou hartelijk voor dit 
interview en wenst jou nog een aangename 
toekomst toe bij de club.

De 3 vrouwen achter de scheidende voorzitter:
-  Trees: alle jaren de steun en toeverlaat voor John
-  Aafke: Al jaren actief in het damesvoetbal bij 

sportclub en o.a. lid van de Ballenvangercommissie
-  Eva: Al jaren actief in het damesvoetbal bij 

sportclub en o.a. lid van de clubhuiscommissie.

Het bijzondere van jouw voorzitterschap is toch 
wel, dat je in 2012 gestart bent met een 
kampioenschap van het eerste elftal en daarmee 
dit jaar ook geëindigd bent. Dat zullen jou niet veel 
mensen nadoen.
John, namens de redactie en club bedankt voor  
10 jaar voorzitterschap. 

DOOR: ANOUSJKA, AAFKE, MICHEL EN JAN
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10 DE BALLENVANGER

JUBILEUM 85 JAAR

FEESTAVOND SC WESTERVOORT 85 JAAR!
Hoewel onze prachtige club natuurlijk op 10 augustus 1937 is geboren, werd het verjaardagsfeestje 
iets later gevierd in verband met de zomervakantie. Waar de jeugd een week eerder aan de beurt 
kwam, was het op vrijdag 16 september feest voor alle leden vanaf 16 jaar, vergezeld door eventuele 
aanhangsels. 
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HÉ, BIERTJE... 
 MAAR NIET ONDER DE 18

Donderdagavond, 21:30 uur, het clubhuis zit 
bomvol. Jong en oud zit door elkaar, de 
gezelligheid kent geen tijd. Je verwacht 
eigenlijk dat Rudi dadelijk de deur openzwaait 
en zijn beroemde “Biertje….?” door de ruimte 
laat galmen.

Toch zit hier een schaduwkant aan. Als vereniging is het 
natuurlijk super dat we elkaar in het clubhuis vinden, een 
drankje doen en het gezellig hebben. Echter, het schenken 
van alcoholische drankjes aan minderjarigen is strafbaar. 
Onze vrijwilligers die achter de bar staan, zijn heel scherp 
op het niet schenken van een biertje aan een minderjarige, 
maar houden dit niet tegen. Het is namelijk best makkelijk 
een biertje te laten bestellen door één van je medespelers 
die wel 18 jaar of ouder is. En soms zijn dat meer dan één 
of twee biertjes. Je eigen verantwoordelijkheid nemen is 
dan misschien als jeugdspeler even een beetje verdwenen.

Als vereniging vragen we dan ook aan de ouders van 
spelers onder de 18 jaar hier aandacht aan te geven. Ga 
het gesprek met ze aan en laat weten dat hier voor je club 
grote risico’s aan verbonden zijn. Vanuit ons en alle 
vrijwilligers van het clubhuis mag je verwachten dat we 
hier op letten. Mogen we dat van jullie als spelers en 
ouders van minderjarige spelers ook verwachten?

Dank je wel!

BESTUUR EN CLUBHUISCOMMISSIE SC WESTERVOORT

11

VAN HET HOOFDBESTUUR

In zalencentrum Wieleman vond een gezellige feestavond 
plaats onder de muzikale begeleiding van Trio “The Band”. 
Hoewel er zich meer mensen hadden opgegeven, dan er 
uiteindelijk daadwerkelijk zijn gekomen mocht dat de pret 
zeker niet drukken. Na een voorzichtig begin gingen de 
voetjes al gauw van de vloer en vloeide het goudgele sap 
rijkelijk. 

Ondertussen werd men nog getrakteerd op een 
ontroerende speech van de bijna aftredende voorzitter, 
waarin hij kort terugblikte op 85 jaar sportclub. Tevens werd 
nog een achterstallige huldiging ingehaald, die tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang kon vinden wegens 
afwezigheid van de jubilaris. 

En deze jubilaris was Bertus Nass, die gehuldigd werd voor 
zijn 60-jarig lidmaatschap van de club en met de bloemen 
en oorkonde ging Bertus met de (bijna) scheidende 
voorzitter op de foto.

Daarna ging het feest nog verder tot in de kleine uurtjes.
Naderhand hebben de aanwezigen de avond geëvalueerd 
en zijn ze tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de 
glazen ditmaal groter waren dan normaal, waardoor 
menigeen op zaterdagochtend toch even wat 
opstartproblemen heeft gekend. Al met al kan er terug 
gekeken worden op een mooie avond, waarbij weer 
duidelijk naar voren kwam dat Sc Westervoort een 
fantastische club is met heel veel leuke en betrokken leden 
die altijd zorgen voor een goed feestje. Op naar de 90 jaar!
Namens alle aanwezigen willen we de jubileumcommissie 
bedanken voor al hun inzet om deze avond mogelijk te 
maken. We mogen blij zijn met jullie als vrijwilligers van ons 
cluppie. 
Ronald, Marc, Nancy, Tanja, Isabel en John: bedankt, 
we hebben ervan genoten! 

DOOR: AAFKE, LAURA EN JAN
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12 DE BALLENVANGER

UIT DE HISTORIE 85 JAAR

SPORTCLUB WESTERVOORT, ’85-JAAR JONG’

Vanaf het begin van de jaren ’20 van de vorige 
eeuw werd er al in Wester-voort gevoetbald. 
Clubnamen zoals O.D.O. (Oefening Doet 
Overwinnen), Opwaarts vanaf 1930 (zie 
onderstaand krantenartikel), Westervoortse Boys, 
D.W.S.W. (Door Wilskracht Sterk Westervoort), 
Sint Werenfried (verwees naar de heilige St. 
Werenfried), geven aan dat er op voetbalgebied 
in Westervoort een goede basis bestond en dat 
zelfs de kerk haar invloed liet gelden.

Voetbalvereniging ODO; v.l.n.r.: Harrie Thuis, D. Weiss, J. 
Bugter, D. Hoog-veld, H. Krechting, F. Weiss, onbekend, 
onbekend, H. Denen, T. Bremer, H. Hartjes; op de voorgrond: 
Th. Snelders, W. Lubbers, H. Stee; op de achtergrond ziet men 
de toren van de Werenfriedkerk. begin jaren ’30.

‘De boom’, tekening van Biddle.‘De boom’ tekening van Biddle

Hoe de (voet) bal in Westervoort 
begon te ‘rollen’

De eerste wedstrijden werden gespeeld op een weiland van 
Drikkus Wieleman. Dit weiland lag achter zijn Poolsch café. 
Op de dag dat er gevoetbald werd, werd daar een veld 
uitgezet. Alleen was er een probleem. Binnen de krijtlijnen 
stond een boom. ‘Als de bal in de boom belandde, had men 
even rust’, aldus een oud-speler, zie bijgaande tekening. In 
de bakkerij van Wieleman was er op oude meelkisten 
ruimte om zich om te kleden.

Arnhemsche courant, d.d. 15 augustus 1930.

ODO heeft tot begin jaren ’30 bestaan.
Na ODO zag Westervoortse Boys ‘het licht’. Echter de 
geestelijkheid, in de persoon van pastoor Kamerbeek, was 
van mening, dat alle r.k. verenigingen in Westervoort onder 
één (r.k.) noemer moesten vallen. Een gevolg hiervan was 
dat voetbalvereniging D.W.S.W (Door Wilskracht Sterk 
Westervoort) medio 1931 werd opgericht. We hadden dus 
in het begin van de jaren ’30 twee voetbal-verenigingen 
in Westervoort: D.W.S.W. en Westervoortse Boys.

Doordat de Westervoortse r.k. geestelijkheid zich met het 
voetbal bemoeide, kwam er in ons dorp een splitsing van 
katholieke voetballers, die bij D.W.S.W. gingen spelen, en 
voetballers die Westervoortse Boys trouw bleven. D.W.S.W 
speelde aanvankelijk op een veld aan de Hamersestraat. 
Later verhuisden zij naar een veld van Th. Huisman, waar nu 
AVW speelt. De kleedkamers waren in café Brouwer, nu 
chinees restaurant de Chinese Muur. 
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Medio jaren’30 kregen de Westervoortse Boys te maken 
met te weinig leden. Een gevolg hiervan was dat de 
vereniging werd opgeheven en Westervoort nog maar één 
voetbalclub had. In dezelfde periode kreeg D.W.S.W. te 
maken met een tegenslag. Huisman deelde het bestuur van 
de club mee dat hij zijn terrein niet meer beschikbaar stelde. 
Een gevolg van dit alles was dat er op 10 augustus 1936, 
o.l.v. kapelaan Kaalberg, een nieuwe voetbalclub werd 
opgericht genaamd Sint Werenfridus. Het was de bedoeling 
dat alle Westervoortse voetballers in deze vereniging hun 
voetbalsport konden bedrijven. Deze club was echter geen 
lang leven beschoren, er waren problemen met o.a. de kas 
en wedstrijdformulieren.

Er kwam een nieuw bestuur en de naam Sint Werenfridus 
werd op 10 augustus 1937 omgedoopt tot Sportclub 
Westervoort.

Sportclub Westervoort 
Het eerste bestuur van Sportclub Westervoort bestond uit 
voorzitter Frits van Essen (oud-voorzitter van Westervoortse 
Boys), secretaris Piet Evers en penningmeester Dut Volman. 
Men ging spelen op het terrein aan de Veerdam.

In mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. De 
voetbalkeet van Sportclub Westervoort stond in de vuurlinie 
en kwam nogal beschadigd uit de strijd. Ooggetuigen uit 
die tijd vertelden dat er in de keet voetbalnetten waren 
opgeslagen. Deze waren zodanig doorzeefd met kogels dat 
ze niet meer gebruikt konden worden.
Er werd een noodcompetitie opgezet, maar dit was geen 
succes. In 1943 werd besloten om met het voetballen te 
stoppen. De reden was dat veel spelers verplicht werden 
om in Duitsland te gaan werken. 

Na de oorlog werd het voetballen weer opgestart. In de 
Arnhemsche courant van 29 november 1946 lazen we 
de volgende uitslagen, zie krantenbericht hiernaast.
In 1949 werd het eerste elftal van Sportclub kampioen en 
promoveerde naar de eerste klasse van de KNVB-afdeling 
Arnhem. In 1953 werd Sportclub opnieuw kampioen en 
promoveerde naar de vierde klasse van de KNVB. In 1954 
werd een nieuw terrein aan de Hamersestraat in gebruik 
genomen, zie foto op de volgende pagina.

Een van de eerste foto’s (aan de Veerdam) van 
Sportclub Westervoort, staand v.l.n.r.: Dut Vol-man 
(bestuurslid), Wim Aalders, Theet Terhaardt, ??, ??, Toon van 
Wolferen, ?? en Willem Derksen, midden v.l.n.r.: Toon 
Smink, Berend Brom en Harry Terhaardt, voor v.l.n.r.: Wim 
Putman, Kees Evers en Frits Volman, eind jaren ’30.

D.W.S.W.; achter v.l.n.r. Frits van Essen, Geert Greven, Theo 
Messing, Jan Wolters, Wim Putman, Jo Hendriks, Toon van 
Wolferen, Barend van de Velden, helaas, we missen één 
naam; midden v.l.n.r.: Wim Greven, Jan Reichwijn en Toon 
Greven; voor v.l.n.r.: Theo Krechting, Wim Hartjes en 
Everhard van der Velden, anno 1932.

BAL01_2223_CC22.indd   13BAL01_2223_CC22.indd   13 28-10-2022   19:5628-10-2022   19:56



14 DE BALLENVANGER

UIT DE HISTORIE 85 JAAR

Sportclub werd ingedeeld in de 4e klasse F, de eerste 
resultaten waren niet geweldig, zie krantenbericht 
hiernaast. Toch wist Sportclub zich te handhaven. Does-
burg werd kampioen en Sportclub vonden we terug op de 
3e plaats van onderen.

Begin jaren ’60 ging het bestuur voortvarend aan de slag 
om plannen te ontwikkelen voor een verbetering van de 
accommodatie, er was vooral behoefte aan goede 
kleedkamers. Echter, het r.k. kerkbestuur gooide roet in het 
eten door te verklaren dat zij de grond waarop Sportclub 
speelde wilde verkopen. De verbeteringsplannen werden 
‘in de wacht’ gezet. 

In 1962 vierde Sportclub zijn 25-jarig bestaan met een 
jubileumtoernooi voor de jeugd, in de Werenfriduskerk werd 
een mis gehouden en in café De Roos een koffietafel. 1966
werd een lastig jaar, het eerste elftal degradeerde en AVW 
werd opgericht. Dit alles maakte dat in Westervoort de 
rivaliteit tussen de clubs hoog opliep. In 1967 bleek dat het 
r.k. kerkbestuur geen haast maakte met de verkoop van het 
terrein. De plannen voor de vernieuwing van vooral de 
kleedkamers konden weer uit de ijskast worden gehaald. 
De bijnaam voor het veld en de kleedkamers was inmiddels 
Ponderosa, genoemd naar de stallen en weilanden van de 
Tv-serie Bonanza.

In 1973 verhuisde Sportclub Westervoort naar de huidige 
accommodatie Naederhuyse, zie foto op de volgende 
pagina. Er werden twee velden aangelegd en het club-
gebouw werd grotendeels door de leden zelf gebouwd. Ook 
op sportief gebied ging het crescendo. Het eerste elftal 
promoveerde zowel in 1974 als in 1977. In dat laatste jaar 
bereikte Sportclub voor het eerst in haar bestaan de 
3e klasse van de K.N.V.B.

Door de groei van het aantal leden werd de accommodatie 
in 1979 verder uitgebreid met de kleedkamers, een nieuw 
gedraineerd hoofdveld en een trainingsveld met verlichting. 
Westervoort leidde uitstekende keepers op. Johan Tukker 
ging naar Go Ahead Eagles, daarna naar Cambuur (zie 
krantenbericht op de volgende pagina) en speelde van 
1975 tot 1991 voor FC Groningen.

Kampioenselftal seizoen 1952-1953; staand v.l.n.r.: 
A. Lietvoort, Cobus Cobussen, Piet Brom, Gerrit Rutjes, Joop 
Kruis, Eef Rutjes en Piet Zwanenveld, zittend v.l.n.r.: Henk 
Rib-bers, Cornelis Cobussen, Henk Wolters, Geert Grefen, 
Jan Peperkamp; bron: sportclubwestervoort.nl/historie 

Zutphens dagblad voor de Graafschap en de 
Veluwezoom, d.d. 8 november 1954.

Voetballen op het veld op de Hamersestraat achter 
Bloemberg, datum: onbekend; bron: sportclubwestervoort.nl/
historie
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Afgebrande kantine, 
rechts staat Bart 

Kemper; d.d. november 
1981.

DE BALLENVANGER 15

Maar Sportclub had nog een talent: Theo Snelders. Hij ging 
begin jaren ’80 naar Twente en later naar Aberdeen en 
Glasgow Rangers. Hij haalde zelfs de selectie van het 
Nederlands elftal, alleen had hij Joop Hiele voor zich, dus 
een echte wedstrijd voor de Oranje leeuwen zat er niet in. 
De transfer van Theo Snelders naar Schotland bracht ook 
geld in het laatje van de penningmeester van Sportclub en 
samen met de opgebouwde reserve werd de knoop 
doorgehakt: Sportclub kreeg een heuse tribune.

Op 29 november 1981 brandde de kantine af, zie foto 
hieronder. Binnen een half jaar werd er met behulp van veel 
vrijwilligers een nieuwe kantine uit de grond getoverd. In 
die tussentijd stelde AVW haar kantine beschikbaar aan 
Sportclub. Een geweldige blijk van broederliefde, zie 
krantenbericht hieronder.

Sportclub Westervoort op het terrein aan de 
Hamersestraat, (Ponderosa) seizoen 1966-1967; staand 
v.l.n.r.: Jan Peperkamp, Dick Tiecken, Henk van Eldik, Henk 
Wolters, Kees Evers, Wim Kemper, Det Tiecken en Wim 
Krechting; zittend v.l.n.r.: Henk Snelder, Wim Erdhuizen, 
Geert Greveling, Bart Kemper en Joop Kruis; bron: 
sportclubwester-voort.nl/historie

Een foto van Naederhuyse, datum: begin jaren 

’70; in 1973 werd het complex geopend; bron: 

sportclubwester-voort.nl/historie

Het kampioenselftal van Sportclub Westervoort, 
seizoen 1976-1977; staand v.l.n.r.: Theo Berns (trainer), 
Theo van Workum, John Kemper, Peter Smit, Jan Ubing, 
Remy Basten, Willy Messing, Frans Neijenhuis en Rob 
Gerretzen; zittend v.l.n.r.: Geert Degen, Gery Bouwman, 
Geert van Weelden, Ben Aling, Bennie Stevens en Jos Brom; 
bron: sportclubwestervoort.nl/historie

Nieuwblad van het 

noorden, d.d. 

22 november 1975.

Nieuwsblad van het noorden, d.d. 15 december 1980.

nog een talent: The

5 de

Theo Snelders,
anno 1980.

m: begin jaren 
bron: 
jj

Johan Tukker, 
anno 1975.

DEDE BALLENVANGER
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In de jaren ’80 kreeg Sportclub voor het eerst shirtsponsors, 
zie foto hieronder. De sponsors gingen hun diensten 
aanbieden. In 1983 ging het damesvoetbal van start, 
echter dit damesteam heeft slecht twee jaar bestaan. In 
1987, 1997 en 2012 werden respectievelijk het 50-, 60- 
en 75-jarig jubileum gevierd, zie hiernaast.

Het 50-jarig jubileum Sportclub Westervoort, v.l.n.r.: 
Henk Wanders, Gerard Klinkenberg, Piet Stevens, Jonnie 
Dibbes, Gerrit van de Velden, Joop Nefkens, Bertus Nass, 
Willem Evers, d.d. 10 augustus 1987; bron: 
sportclubwestervoort.nl/historie

Tentoonstelling 60-jarig jubileum Sportclub 
Westervoort in huize Vredenburg datum: augustus 
1997; bron: sportclubwestervoort.nl/historie

Het 75-jarig jubileum Sportclub Westervoort, staand 
v.l.n.r.: Jan Ubing Wim Evers, Gerrit Gudden, Bert Jansen en 
Harrie Wanders; zittend v.l.n.r Rob van der Veen, Gerrit van 
der Velden en Piet Bisseling, datum: augustus 2012;
bron: sportclubwestervoort.nl/historie

Toen begin jaren ’90 een aantal sponsoren zich 
terugtrokken kreeg Sportclub met een financieel probleem 
te maken. Op voorspraak van Martin Wieleman werd er een 
sponsorgroep samengesteld van vier bedrijven; Piet 
Opgenoort van Texaco, Harrie Schut van de 
woninginrichting, Henk Hermsen van de Gelderse groenre-
cycling en Martin Wieleman van het gelijknamige 
zalencentrum. In augustus 1994 werd in de tuinzaal van 
het zalencentrum de overeenkomst getekend tussen de 
sponsoren en het bestuur van Sportclub, Ben Papenborg 
(voorzitter) en Gerard Klinkenberg (secretaris). Na verloop 
van tijd zijn er meer sponsoren aangesloten bij de 
sponsorgroep. In 2019 bestond deze sponsorgroep 25 jaar. 
Later is dit overgegaan in de B.A.S.N., de huidige 
sponsorgroep van Sportclub Westervoort. En niet te 
vergeten, ook de bijdrage van de club van 100 was voor 
Sportclub een geweldige (financiële) aanvulling.

Inmiddels was onder de bezielende leiding van Gerda Dahm 
het damesvoetbal nieuw lezen ingeblazen. Dit werd in 2018 
beloond met het kampioenschap van het eerste team. Het 
dames- en meidenvoetbal is in 2022 niet meer weg te 
denken bij Sportclub, net als het in de jaren ’90 ontstane 
G-team voetbal.

Vanaf de jaren ’90 werd het 1e team van Sportclub 
Westervoort een aantal keren kampioen: 1991, na twee 
beslissingswedstrijden tegen Kilder, 2013 (5e klasse), 2015 
(4e klasse), en natuurlijk het kampioenschap van het 
seizoen 2021-2022.
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Maar niet alleen het 1e elftal werd kampioen. Ook het 3e 
elftal, zie onderstaande foto, en JO11-1 en JO19-2 werden 
kampioen. En dat allemaal in het jaar waarin Sportclub 
Westervoort zijn 85e verjaardag viert.

Anno 2022 is Sportclub Westervoort een bloeiende 
vereniging: er zijn negen seniorenteams, twee 
vrouwenteams, één G-team en één jeugd G-team, zeven 
juniorenteams (jongens), vier juniorenteams (meisjes) en 
14 pupillenteams. De recreatieve hoek kent één team 35+ 
dames, één team 45+ heren en een trainende 
veteranengroep. Sportclub Westervoort heeft inmiddels 
meer dan 800 leden en meer dan de helft daarvan is 
jeugdlid. Samen met de ouders is een groot deel van de 
Westervoortse samenleving als supporter, vrijwilliger, 
sponsor of actief lid bij de club betrokken. 

DOOR: JOHN KEMPER EN WILLEM VLIJM, 

SEPTEMBER 2022

Clemens Westerhof ondertekent contract als trainer van Sportclub Westervoort; staand v.l.n.r.: Hans Smits, 
Henk Wanders (voorzitter), Wim Evers, Joop Hiele (keeper Feijenoord), Bertus Nass, Ben Wijnstekers (back Feijenoord), 
Gerard Klinkenberg, Gerrit van de Velden, anno 1988; bron: sportclubwestervoort.nl/historie

Het kampioenselftal van Sportclub Westervoort 3, 
d.d. 6 juni 2022; foto: Gerard Burgers.

Het kampioenselftal van Sportclub Westervoort 1, 
d.d. 6 juni 2022; foto: Gerard Burgers.

,
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KICK OFF

KICK OFF 1E ELFTAL SEIZOEN 2022/2023
Deze bijeenkomst werd deze keer georganiseerd 
in het clubhuis. De avond werd geopend door 
coördinator Joy Bouhuys (herenselectie, 2e elftal, 
JO17-1 en JO19-1).

Joy start het programma met een uiteenzetting over jeugd 
(o.a. opleiding jeugdtrainers), Sc Westervoort 2 (o.a. 
ontwikkeling en doorstroming spelers 2e elftal) en 
schaduwteams (o.a. kansen jeugdspelers voor het 2e elftal).
Vervolgens neemt hoofdtrainer Wim Bleijenberg het 
woord en geeft een terugblik op het afgelopen seizoen 
2021-2022. Hij presenteert de cijfers van het afgelopen 
seizoen en kijkt tevreden terug op de behaalde doelstelling, 

nl. het kampioenschap van de 4e klasse D. Daarna een 
beschouwing op de voorbereiding voor het komende 
seizoen 2022-2023 (de opbouw en de vraag: hoe staan we 
ervoor?).

De avond wordt besloten met de presentatie van 
penningmeester Edwin Peters (BASN).
Hij stelt de aanwezige bestuursleden van BASN voor, vertelt 
wat de doelstellingen van BASN zijn voor sportclub en geeft 
een toelichting op het komende winterkamp begin januari 
2023 in Spanje.

DOOR: JAN
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DE OPRICHTING VAN DE MO11-1: 

FRANK EN BOB VERTELLEN!
Een unicum in de geschiedenis van Sc Westervoort. Sinds dit seizoen is er ook in de 

leeftijdscategorie onder 11 jaar een meidenteam. Naast de 2 vrouwenteams, de MO20-1, 
de MO17-1, de MO15-1 en de MO13-1 is er nu dus ook een MO11-1. Dit team wordt 
getraind onder de bezielende leiding van niemand minder dan Bob Jansen en Frank 

Arends. Zij zijn vandaag te gast voor een interview om alle trouwe lezers nader kennis te 
laten maken met de technische staf en de blauwwitte heldinnen van de toekomst. 

Allereerst zullen de heren zichzelf aan het grote publiek 
voorstellen. We starten met Frank Arends. Frank is ook wel 
bekend van de vaste column in het clubblad, die meestal 
achterin te vinden is. Hij is 43 lentes jong en is samen met 

Rowena Krechting, die hij heeft ontmoet op de 
boerenbruiloft in 2007. Ze wonen in Westervoort met de 
kinderen (Mees van 12 jaar oud en Puck van 10 jaar oud). 
Ook heeft de schoonvader van Frank een grote snor. 
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Frank is werkzaam als schuldhulpverlener bij de gemeente, 
bij 1Stroom. Buiten tijd met zijn gezin besteden, heeft Frank 
ook nog diverse andere hobby’s. Hij maakt muziek bij OBK 
en de Dieseltrekkers en zingt ook af en toe. Bij deze even 
wat reclame voor Frank: hij is ook te boeken samen met 
Mirjam Koenen. Vraag de redactie voor meer informatie en 
een offerte. Als carnavalist is Frank ook erg fanatiek; hij is 
wel creatief maar verder heb je niks aan hem behalve zijn 
grapjes en zijn befaamde optredens.

Hij heeft zelf ook gevoetbald. Als 6-jarige knul is hij bij 
Sportclub Westervoort terecht gekomen in de F1. Inmiddels 
is hij dus al 37 jaar lid! Dit is niet meer als spelend lid, hij is 
12 jaar geleden gestopt toen Mees werd geboren, ook 
omdat hij een aantal jaar daarvoor kampte met 
knieklachten. Dit was echter wel de aanzet tot een mooi 
moment in de geschiedenis: er kwam 25 kg meer Frank 
Arends op deze aarde. Daar zijn wij allen nog steeds zeer 
dankbaar voor. 

Het hoogste wat Frank heeft gered was het 2e elftal. Hij 
heeft eenmaal mee mogen doen met het eerste, toen er een 
epidemie was. Ze speelden uit bij Eendracht (1-5 winst) en 
Frank stond zowaar nog in de basis als linksback. Verder 
speelde Frank geen uitwedstrijden in Arnhem, de woorden 
die Frank hierbij gebruikte zal de redactie niet herhalen. 
Tevens heeft Frank de eer bij de veteranen gespeeld te 
hebben, ondanks zijn leeftijd van toen 30 jaar. ‘Een mooie 
tiet, erg gezellig’ aldus Frank.
Zijn zoon Mees speelt nu in de JO13-1, maar Frank heeft 
hem 5 jaar lang getraind. Hij is van mening dat je hierin ook 
moet afwisselen en niet te lang je eigen kinderen moet 
blijven trainen. Vandaar dat hij nu heeft gekozen om zijn 
dochter Puck te trainen. 
Terwijl uw verslaggeefsters het vragenvuur verder vorm 
geven, wordt het interview onderbroken door de leden van 
de clubhuiscommissie. Frank bloeit helemaal op als hij zijn 
nichtje Linda G. ziet. Het is eigenlijk zijn lievelingsnichtje, 
maar dat durft hij niet te zeggen want dan krijgt hij ruzie 
met de andere nichtjes. 

Bob is er klaar mee, het interview gaat nu al veel te lang 
over zijn compagnon Frank. ‘Hoi lieve lezers en 

lezeressen, ik ben Bob Jansen’. Oké, op naar de 
kennismaking van trainer Bob. Bob is 38 lentes jong en 
samen met Ginger Hazenbrink. Ze hebben elkaar leren 
kennen tijdens hun opleiding op de PABO. Dat is 
inmiddels zo’n 17 jaar geleden. Sinds die tijd zijn er ook 
3 kinderen aan het stel toegevoegd, te weten Mae van 
10 jaar, Liv van 7 jaar en Sue van 3 jaar. Hoewel Liv op 
turnen zit, heeft vader Bob zijn voetbalgenen toch door 
weten te geven aan één van zijn meiden. Mae voetbalt 
bij de blauw witten in het eerder genoemde MO11-1 
team. Bob heeft ook werk. Hij is leerkracht op basisschool 
de Expeditie in Didam, bij een combinatiegroep 1/2/3. 
Daar werkt hij al sinds 2013, hij is altijd werkzaam 
geweest als leerkracht. Bob heeft ook hobby’s gelukkig. 
Naast spelen met zijn kids is de pubquiz zijn grote hobby. 
Voordat Ginger en Bob kinderen hadden maakten zij ook 
veel lange reizen, nu gaan ze meestal naar een huisje. 
Net zoals Frank speelt Bob ook al heel lang bij Sportclub 
Westervoort. Na de zwemles is hij op zijn 6e levensjaar 
begonnen. Tegenwoordig speelt Bob in het 3e, op elke 
positie is hij goed want Bob is echt super allround. Hij 
heeft 2 seizoenen in het eerste gespeeld, verder in het 2e 
en al jaren met zijn vriendenteam. Dit is nu dus het 3e 
elftal, eerder had dit benamingen als het 2e, het 7e, het 
4e etc. Mijn vrienden en sociale leven bevinden zich in 
Westervoort, ik hou van mijn dorp. 

Genoeg over de beide trainers, op naar de oprichting en het 
voorstellen van de toppers van de MO11-1. Het begon 4 
jaar geleden, toen Puck begon met voetballen in de 
Champions League. Mae is een half jaar later begonnen. Ze 
kwamen samen in de JO8-4. Frank heeft ze toen getraind, 
later sloot Bob aan (bij de eerste training werd hij al 
gestrikt). De JO8-4 werd al heel snel de JO9-4 en 
vervolgens de JO10-4. Er speelden inmiddels al 5 meiden in 
die leeftijdscategorie. Zo kwamen er steeds meer meiden bij 
en vorig jaar waren ze al met 12! Frank en Bob geven aan: 
we hebben toen overlegd en besloten om de MO11-1 op te 
starten. Zo kunnen de meiden zich de hele jeugd door 
samen ontwikkelen. Op maandag en woensdag wordt er 
getraind en op zaterdag is er de wedstrijd. Pascalle de Roos 
is leidster van het team en Milou Lippinkhof is de stagiaire 
vanuit het Graafschap College (succes met je rijles). 
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Nu we voldoende te weten zijn gekomen over de 
trainersstaf van de MO11-1 stellen we graag de 
meiden aan jullie voor:

Jill van Dijk
Jill is enorm betrokken. Helaas heeft ze al een tijdje 
te kampen met een knieblessure. Heel sneu. Ondanks 
dat is ze altijd aanwezig om haar vriendinnen te 
steunen. Gelukkig mag ze weer meetrainen op dit 
moment.

Mae Jansen
Mae heeft net als haar vader een hele mooie 
traptechniek. Ze maakt weinig onnodige fouten, is 
enthousiast en gedreven.
 
Puck Arends
Puck is sterk aan de bal en heeft een heel goed 
schot, ze heeft altijd zin om te voetballen en zal nooit 
een training of wedstrijd overslaan.
 
Josh de Roos
Josh is ons aanstormend talent. Ze heeft nu al een 
blauwwit hart en heeft gelukkig de voetbalkwaliteiten 
van haar moeder.
 
Jasmijn de Wijs
Weten jullie nog hoe makkelijk Romario 
scoorde? Zo niet, kom dan even kijken op zaterdag bij 
MO11. Jasmijn heeft afgelopen zaterdag tegen Driel 
meer gescoord dan haar vader in 35 jaar.
 
Amy van Ansem
Nu al onze rots in de branding. Zeer sterk zowel 
aan de bal als zonder bal. We zijn heel blij dat ze de 
overstap naar Sportclub Westervoort heeft gemaakt.
 
Iris Roorda
Iris is door haar bescheidenheid op de 
achtergrond aanwezig. Heel belangrijk voor het 
team. De Philippe Cocu van de MO11.

We dwalen af naar de naderende verjaardag van Bob. Terug 
naar het interview; waarom hebben de heren gekozen om 
trainer te worden? Frank weet van vroeger nog dat hij leuke 
trainers en leiders had. Dat vergeet je nooit meer als kind 
zijnde, dat wil hij nu ook meegeven aan de meiden. Bob 
werd gevraagd door Frank en vindt het niet meer dan logisch 
dat je dat dan doet. Naast dat je het voor je kinderen doet, 
wil je ook iets terugdoen voor je club. Ze zijn er ongeveer 8 
uur per week mee bezig. Bob is de man met het verstand van 
voetbal en Frank is hoofd groepsapp en de 
communicatieman. Op de vraag of er ook minpunten zijn aan 
het trainersvak zijn de mannen het unaniem eens. Er is 
slechts één minpunt en dat is het klaarzetten van de velden. 
De meiden spelen 8 tegen 8 en daarom moeten de velden 
aangepast worden (3,5 meter kleiner dan een half veld). Dat 
is soms vervelend, want Frank en Bob vinden de goals heel 
erg zwaar en ze zien met name op tegen de irritante winter. 

We dwalen opnieuw af. Wat maakt het nou zo leuk om de 
meiden te trainen? In koor roepen beide heren dat het 
hartstikke leuk is om te doen, ze krijgen er energie van. 
Voorlopig gaan ze nog even door, tenzij ze worden 
ontslagen wegens tegenvallende resultaten. De meiden zijn 
onderling heel sociaal en leergierig. Kletsen kunnen ze 
natuurlijk ook heel goed. Ondanks dat ze pas sinds dit jaar 
een groep vormen, zijn de meiden nu echt al een team. De 
doelstelling is dat elke wedstrijd leuk moet zijn, waarbij er 
een combinatie is van fanatisme en plezier maken. Frank 
haalt daarbij aan dat het doel is het net zo leuk te hebben 
als de vrouwen bij Sportclub, dat het vriendinnen worden 
die ook samen kermis vieren. 
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Tatum van der Wilk
Tatum is de pitbull van het team. Ons bijtertje dat 
nooit opgeeft. In Zevenaar (SDZZ) zijn ze nog steeds bang 
voor haar.
 
Fajah Peters
Eén van de intelligentste speelsters van de regio. 
Fajah kan het spel lezen en staat daarom altijd op de goede 
plaats. Ze scoort ook ontzettend makkelijk.
 
Fayenne Siebenheller
Vroeger wilde je als spits nooit tegenover een Siebenheller 
staan. Anno 2022 is dat nog steeds zo. De voorhoede-
speelsters van de tegenstanders krijgen geen kans 
bij Fayenne.
 
Julie Smits
Julie is onze sierlijke alleskunner. Staat altijd op de 
juiste plaats, vorig jaar erg belangrijk in de 
kampioenswedstrijd met twee goals. Een pinchhitter net als 
haar opa en vader.

Hayley Willems
Deze razendsnelle middenvelder is net pas 
begonnen. Als je haar ziet voetballen, dan zou je dat 
zeker niet zeggen.

Inmiddels heeft het team de 1e wedstrijd gewonnen en 
de 2e verloren en zou het super zijn als ze nog meer 
supporters langs de lijn krijgen. Kom dus allen kijken bij 
de thuiswedstrijden om 9.45 uur! 

Heren, bedankt voor het leuke interview en de niet in dit 
stuk benoemde verhalen. Bob en Frank vertrouwden de 
verslaggeefsters niet met betrekking tot het uitwerken van 
het interview. Hopelijk hebben we jullie vertrouwen niet 
beschaamd. 

DOOR: LAURA EN AAFKE
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3

Juffrouw Zwaan zit klaar om voor te lezen uit Wipneus 
en Pim en de Toverfluit. En ik ook. Terwijl de andere 
kinderen nog druk bezig zijn de rommel van de 

handenarbeidles op te ruimen, zit ik al klaar. Vermoedelijk 

met de armen gekruist zoals dat toen gebruikelijk was. 
Ik ben verzot op de verhalen van de twee kabouters in 
hun wereld bestaande uit elfjes, heksen en andere 
bijzondere figuren, dus heb ik het crêpepapier, het 

Het is 1969. Het vertrek bevindt zich aan een lange gang met een granieten vloer. Aan de ene kant 
een lange rij grote, koperen kapstokhaken onder hoge ramen en aan de andere kant de vier 
leslokalen van wat toen nog niet 'de onder- en middenbouw' heette. Zo hoort het ook in een 
schoolgebouw: overzichtelijk. Kom daar nu eens om. Doolhoven zijn het en ze heten nog Integrale 
Kind Centra ook.
Onze ruimte is ingeklemd tussen die van Meester Donderwinkel en die van Meester Derksen. De 
laatste had een oogje op onze juf. Of hij deed alsof maar dat deed hij dan wel overtuigend. Hij stond 
haar vaak te plagen in het kozijn van de deur die de lokalen verbond. Flauwe grapjes waren het, 
herinner ik mij. Hij woonde in Nijmegen.
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karton, mijn schaartje, de lijm en het kwastje als eerste 
opgeborgen in de grote schuifkast en in mijn laatje.
Ze zit op een verhoginkje met het boek op schoot en 
overziet het gedoe van opruimende kinderen. Ik zie dat 
ze er van geniet. Dan kruisen onze blikken zich en 
knipoogt ze naar mij... Ze knipoogt naar mij!.... De 
leuke, lieve Juffrouw Zwaan knipoogt naar mij! .. Naar 
Mij!! Omdat ik zo braaf als eerste klaar zit voor het 
voorlezen? Omdat ze mij een aardig knulletje vindt?... Ik 
bloos en ben een beetje van slag. Van het verhaaltje 
krijg ik alleen maar mee dat Wipneus en Pim op de 
vlucht voor de boze heks Krikkekrakra in het Spokenbos 
hulp krijgen van Koniferus Takkenbos en dat de drie 
Mosemannetjes een Wonderstraal hebben uitgevonden.
Om 12 uur ga ik even naar huis voor twee 
boterhammen met hagelslag; er was toen nog geen  
continurooster. De opwinding van de knipoog van de juf 
van mijn klas neem ik mee.
Tegenwoordig spreekt men van 'groepen' maar toen 
was er nog sprake van 'klassen'. Dit gaat over klas 3 van 
de Dominicusschool in Westervoort.

Ook Sportclub Westervoort speelt nu in de derde klas, 
3B om precies te zijn. Een op papier sterke poule; zou de 
Wonderstraal voor handhaving in deze klasse ingezet 
kunnen worden? Zou Koniferus kunnen helpen? Er 
maakt zich ook nu weer een opwinding van mij meester. 
En dat zonder knipoog.

DOOR ROB GERRETZEN

scwestervoort.nl/basn/webshop
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OP DE BANK BIJ

DE FAMILIE BOESVELD
De familie Boes-veld kun je, met het nodige 
inbeeldingsvermogen, ook wel de familie 
Voetbal-veld noemen. Ik durf te stellen dat de 
familie Boesveld gemiddeld genomen, van alle 
voetbalfamilies die sc Westervoort heeft, de 
meeste uren op ons sportpark doorbrengt. Mocht 
ik  hiermee een familie tekort doen dan hoor ik 
graag wie. Dan zit dit gezin de volgende keer op 
de Ballenvanger-bank. 

Dat brengt het gemiddelde per persoon op meer dan  
4 dagen en bijna 10 uur (!) per week. En ja, meer 
gezinsleden zijn er niet, echt iedereen is actief. Het is dus 
een zuiver gemiddelde. Dat ‘mama’ het gemiddelde 
omhoog brengt is een understatement. Het is wellicht nog 
wat vroeg voor de ‘vrijwilligster van het jaar verkiezing’, 
maar als ik een aanbeveling zou mogen doen…. Ruben 
vult aan “Ja, mama heeft ook soms nachtdienst”. Oorzaak 
hiervan zit hem in het feit dat Anousjka het clubhuis en de 
feestjes bij Sportclub (net als papa trouwens) ook heel erg 
gezellig vindt. Deze uren zijn overigens niet meegenomen in 
bovenstaande cijfers. 

Karlo en Anousjka zijn in relatief korte tijd herkenbare en 
vaste gezichten geworden bij Sportclub. Anousjka is los van 
leidster van de MO20, coördinator van de meidenteams, 
vrijwilligster achter de bar, lid van de zaterdagcommissie, lid 
van de Ballenvangercommissie en is bij vrijwel alle events 

Allereerst een cijfermatige onderbouwing van mijn 
stelling:
-  Ruben (14 jaar oud, keeper van de JO15-1 en al  

9 jaar actief bij sportclub) 
Gemiddeld aantal dagen per week op 
Naederhuyse: 4 dagen 
Gemiddeld aantal uren per week op 
Naederhuyse: 10 uur

-  Julia (17 jaar oud, speelster van de MO20, 6 jaar 
actief bij sportclub) 
Gemiddeld aantal dagen per week op 
Naederhuyse: 3 dagen 
Gemiddeld aantal uren per week op 
Naederhuyse: 6 uur

-  Karlo (leeftijd blijft geheim, onder andere leider bij de 
JO15-1, 8 jaar actief bij sportclub) 
Gemiddeld aantal dagen per week op 
Naederhuyse: 4 dagen 
Gemiddeld aantal uren per week op 
Naederhuyse: 8 uur

-  Anousjka (circa 40 jaar oud, onder andere leidster 
bij de MO20, 5 jaar actief bij sportclub) 
Gemiddeld aantal dagen per week op 
Naederhuyse: 5,5 dag  
Gemiddeld aantal uren per week op 
Naederhuyse: 15 uur
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DE FAMILIE BOESVELD 

betrokken. Ook Karlo is zeer hulpvaardig. Hij staat 
regelmatig achter de bar, helpt graag bij events en is zowel 
supporter van de MO20 als ons 1e elftal. Beiden hebben 
ons ook de corona periode doorgeholpen. Los van een rol 
als corona-coördinator hielden ze overdag ook regelmatig 
toezicht zodat de kids lekker konden voetballen. Ook 
recentelijk, tijdens de braderie bij Westervoort in beweging 
en bij ons 85-jarig jubileum hebben beiden zich weer 
ingezet. In één woord: Klasse!

Binnen de familie is alleen de vrijdag voetbalvrij. Alle 
andere dagen zijn er één of meerdere familieleden te 
vinden op Naederhuyse. Opmerkelijk genoeg gaat het thuis 
vooral over andere zaken dan over het voetbal. Tijdens het 
eten worden, onder aanvoering van Karlo vooral de 
actualiteit en de kranten doorgenomen. Uiteraard gaat het 
in huize Boesveld regelmatig over voetbal maar dan is het 
meer praktisch en/of kort analytisch. Voetbal op TV wordt 

eigenlijk alleen gekeken als oranje speelt. Om nou te 
zeggen dat “Hét Voetbalgezin van Sportclub” ook echt 
voetbalfreaks herbergt…”Nee, zeker niet!”. Een 
opmerkelijke constatering die vooral ook veel zegt over het 
sociale en hulpvaardige karakter van de familie Boesveld. 

Bij de kids gaat het wel echt om het spelletje, de beleving 
en de prestatie. Vooral Julia is hier ook heel fanatiek in. Bij 
het hele gezin gaat het daarnaast vooral ook om het 
familiegevoel bij sportclub breed. “Leuk, gezellig, dorps, 
sfeervol, feestelijk, sociaal” zijn woorden die regelmatig 
terugkomen. Niet alleen op het sportpark maar ook in de 
supermarkt, op verjaardagen en bij dorpsfeesten zoals de 
kermis en carnaval. Ook binnen de teams zit het wel goed 
met de sfeer. Zowel de JO15-1 als de MO20 zijn “super 
leuke teams”, aldus Ruben en Julia. 

Over een eventueel samengaan met AVW lopen de 
meningen uiteen. De kinderen zijn sceptisch, vooral als het 
over de cultuur en de organisatie gaat. Karlo en Anousjka 
zien vooral ook de voordelen met daarbij op termijn daarbij 
ook de noodzaak om, zeker bij de jeugd, de krachten te 
bundelen. 

Op de vraag of er dingen zijn die anders of beter kunnen 
volgt als antwoord “de douches”, “het opleiden van grens- 
en scheidsrechters”, “en het nog actiever werven van 
vrijwilligers”. Het verplichten om te helpen gaat ver maar 
iedereen zou nog meer moeten beseffen dat een vereniging 
alleen kan bestaan door de inzet van vrijwilligers. In de 
commissiekamer zitten of achter de bar staan is bovendien 
geen verplichting, ”het is gewoon leuk”. Gastheer en/of 
gastvrouw spelen is de familie Boesveld overduidelijk op 
het lijf geschreven. Dat een Ballenvanger-interview op een 
herfstachtige woensdagavond wordt ingevuld door middel 
van een gezellige onderhoudende avond met een lekker 
hapje en een drankje is dan ook zeker geen toeval. 
Binnen onze club is niemand is onmisbaar maar de familie 
Boesveld is wel hard op weg. We hopen als sportclub nog 
lang te kunnen genieten van alles wat de familie Boesveld 
op en langs het veld bijdraagt aan het onbetaalbare en 
unieke ‘blauwwitte gevuul”. 

DOOR: MICHEL
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1E ELFTAL

XXX

Intro xxx

Tekst Xxx

DOOR: XXX
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ZATERDAG 3
BOVEN VAN LINKS NAAR RECHTS: MATEO HOLTUS, DAVEY BOS,  

MAX FOLBERT, TWAN MEIJER
MIDDEN VAN LINKS NAAR RECHTS: IAN FLEUREN, JOMBI SAGNA, THIEME DE ROOIJ, 

QUINCY ARTS, THIJS ROELOFS, JORAN HARING
ONDER VAN LINKS NAAR RECHTS: JULIAN WUNDERINK, MART SMIDT, MIKE VAN 

 MIERLE, GIJS FOLBERT, JEFFREY BERGKAMP
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 VOORWOORD

Vakanties zijn achter de rug, trainingsavonden 
zijn al begonnen, competities zijn weer gestart, 
dus kan er ook weer “gebasnd” worden.

De volgende nieuwe sponsors hebben zich aangesloten bij 
onze vereniging: Sportstroom, Trainingskampen.nl, Velco 
Huissen, Photomy, Frieswijk & Company, Barberhouse 
Westervoort en J & J Riooltechniek. Welkom aan allen!!

Het BASN-bestuur was aanwezig bij de kick-off presentatie 
van heren 1. 
Edwin Peters sprak, namens BASN, op zijn bekende wijze de 
selectie toe. Met de selectie zijn afspraken gemaakt, voor 
begin januari 2023 is ’n groots trainingskamp in 
voorbereiding. De waardering vanuit de selectie voor alles 
wat de voetbalvereniging met alle vrijwilligers hen biedt, is 
groot.

Op donderdag 29 september was de 1e activiteit voor de 
BASN-leden: 
Een presentatie over het Westervoortse boerenbedrijf 
Arnhem Angus door Frank Willemsen, namens ons BASN-lid 
en sponsor, Ton en Wim Reijers. Wat ’n mooi Westervoorts 
boerenbedrijf met een rijke historie! De streekproducten 
zijn heerlijk klaar gemaakt en opgediend door Wieleman. 
Glasses Wines verzorgde een prima wijnproeverij.

BASN gaat weer voor een leuk seizoen en ziet u graag bij 
SC Westervoort of 1 van de BASN-activiteiten.

Namens BASN,
Maurits Pelgrim (voorzitter BASN) en overige 
bestuursleden, Jan Koers (secretaris BASN), Edwin 
Peters (penningmeester BASN), Mirjam Koenen 
(kleding), Bennie Heijmen en Paul Koenen.

Hoi dames en heren, jongens en meisjes,

JAARLIJKSE 
BASN-ACTIVITEIT OP 
DONDERDAG 
29 SEPTEMBER 2022
Op donderdag 29 september 2022 vond een 
jaarlijkse activiteit plaats voor de leden van 
BASN. 
Aanvankelijk zou deze plaats vinden op de 
mooie boerderij “De Koningspleij” op de 
splitsing van Rijn en IJssel van sponsors Ton en 
Wim Reijers. De activiteit bestond uit een 
barbecue met vlees van Black Angus en een 
wijnproeverij.
Helaas kon de activiteit niet op de boerderij in 
de buitenlucht plaatsvinden vanwege te 
verwachten slechte weersomstandigheden. 
Hierdoor werd uitgeweken naar Zalencentrum 
Wieleman.
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BASN-ACTIVITEIT

Meer dan 20 BASN-leden waren aanwezig en beleefden 
een prima avond.
Deze startte namens de sponsors Ton en Wim Reijers met 
een presentatie over hun Westervoortse boerenbedrijf “De 
Koningspleij” (Arnhem Angus) door Frank Willemsen.

Hierna startte een wijnproeverij van Glasses Wines door 
Mark en Rian Bergevoet. Zij presenteerden een aantal 
heerlijke wijnen. 

Nadien werd de barbecue met vlees van Black Angus 
heerlijk bereid en opgediend door zalencentrum Wieleman 
met de wijnen van Glasses Wines, die het maal prima 
omlijstten.

Het gehele programma werd uitstekend verzorgd door de 
bestuursleden Paul Koenen (bakkerij Koenen) en Bennie 
Heijmen (K&R Services).
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL 

FRANK DEENEN
Voor deze scheidsrechter moeten we oppassen! 
Frank is een ervaren scheidsrechter, maar als 
judoka heeft hij ruim 20 jaar ervaring. Daarom 
voor alle betrokkenen in en langs de 
voetbalvelden een waarschuwing: Gedraag je in 
en buiten het veld! Anders neemt Frank je in de 
houdgreep en laat hij je alle hoeken van de 
(gras) mat zien! Gelukkig is Frank daar veel te 
sociaal voor en lost hij het liever met zijn rode 
en gele kaarten op.. 

Zou je eerst wat over jezelf willen vertellen?
49 jaar geleden ben ik geboren in Assen en heb daar tot 
mijn 21e gewoond. Vervolgens heb ik voor mijn studie 3 
jaar in Deventer gewoond om daarna weer terug te gaan 
naar Assen. In de zomer van 1998 ben ik op vakantie in 
Frankrijk mijn vrouw Janneke tegengekomen. Janneke 
woonde destijds in Arnhem en begin 1999 heeft zij mij naar 
deze mooie stad gelokt. In 2000 hebben we een huis 
gekocht in Westervoort en wonen we er nog steeds met 

veel plezier! Ons gezin bestaat uit twee zonen en een hond. 
Jens, 17 jaar, is keeper in JO19-1 en Lars, bijna 14 jaar, 
speelt in JO15-1. Ik werk al weer ruim twintig jaar bij het 
Ministerie van Defensie. Sinds 3 jaar doe ik dit als 
casecoördinator en houd me bezig met bijzondere 
personeelszaken. In mijn vrije tijd doe ik aan trailrunning, 
om toch een beetje fit te blijven als scheidsrechter.

Waarom ben je gaan fluiten?
Toen mijn oudste zoon ging voetballen bij SCW in de 
Champions League ben ik daar begonnen met het trainen 
van deze jongens en meiden. Erg leuk om te doen. Nadat ik 
dat een aantal jaren had gedaan, en inmiddels mijn jongste 
zoon ook bij Sportclub is gaan voetballen, ben ik gestart bij 
de Jeugdcommissie. Ook dit was een hele gezellige groep 
vrijwilligers. Doordat mijn werk wat drukker begon te 
worden, ben ik daarmee gestopt. Op dat moment was (en 
is er nog steeds!) vraag naar clubscheidsrechters. Het leek 
mij leuk om op die manier iets voor de club te blijven 
betekenen.
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SCHEIDSRECHTER VAN HET KWARTAAL 

Hoe lang ben je al scheidsrechter bij SC Westervoort?
Volgens mij ben ik nu zo’n 4 jaar actief als scheidsrechter. 
Omdat ik doordeweeks minder tijd had en toch iets voor de 
club wilde doen als vrijwilliger, leek mij dit een mooie rol. 

Heeft er iemand als voorbeeld gediend waardoor je 
bent gaan fluiten?
Nee, niet echt.

Wat vind je het leukst aan scheidsrechter zijn?
Vooral om te proberen de wedstrijd zo sportief mogelijk te 
laten verlopen. 

Heb je zelf gevoetbald?
Ik heb zelf vroeger vier jaar gevoetbald bij Achilles 1894 uit 
Assen. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Echter, ik was 
ook actief als wedstrijdjudoka, wat ik ruim twintig jaar ben 
geweest. Dus uiteindelijk is voetbal vooral als leuke hobby 
gebleven. 

Hoe oud was je toen je je eerste wedstrijd floot en heb 
je daar nog speciale herinneringen aan?
Ik denk vier jaar geleden, dus 45 jaar. Ik weet niet meer 
welke wedstrijd het is geweest, dus ook geen speciale 
herinneringen die zijn blijven hangen.

Wat is je leukste ervaring als scheidsrechter? En wat 
is je minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Toch de wedstrijden die bijzonder zijn verlopen. Zo gaf ik 
vorig seizoen bij de JO14 een rode kaart aan een speler. Dit 
gebeurde in de 1e helft. Tijdens de rust kwamen de trainers 
van beide teams naar mij toe om te vragen om de 2e helft 
weer met 11 tegen 11 te starten. In goed onderling overleg 
is de wedstrijd toen zo verder gegaan. Mijn minst leuke 
ervaring was een paar weken later. Ik had een botsing met 
een speler van de JO13. Hij ramde met zijn schouder zo 
hard in mijn zij dat ik er gekneusde ribben aan 
overgehouden heb. Hoewel ik de wedstrijd nog wel heb 
voltooid als scheidsrechter, heb ik daarna een paar weken 
niet kunnen fluiten.

Praat je thuis nog wel eens na over een wedstrijd die 
je gefloten hebt?
Niet altijd, meestal wel bij bijzondere momenten in een 
wedstrijd. Het gaat dan meestal over specifiek gedrag van 
spelers en hoe daar het beste op te reageren.

Wat vind je van de bekende scheidsrechters in het 
betaalde voetbal?
Eigenlijk niet zoveel. Ik focus me vooral op mijn eigen 
prestaties.

Hoe is het om scheidsrechter bij SC Westervoort te zijn 
en hoe verloopt de samenwerking met de andere 
scheidsrechters?
Het scheidsrechter team is een klein, maar gezellig team. Ik 
probeer elke zaterdag wel een wedstrijd te fluiten en dan 
heb je met de overige scheidsrechters regelmatig contact. 
Etienne zorgt op tijd voor het programma van het weekend 
en iedereen kan daar zijn wedstrijd uit kiezen. 

Wat zou er verbeterd kunnen worden voor de 
scheidsrechters binnen Sportclub?
Af en toe een informatieavond voor de scheidsrechters, 
zodat je bijvoorbeeld inhoudelijk met een KNVB 
scheidsrechter situaties / spelregels, of de wijzigingen erop, 
zou kunnen bespreken. Het zou ook fijn zijn als er meer 
scheidsrechters actief zouden worden.

Hoe zou jij jonge spelers enthousiast willen maken om 
scheidsrechter te worden?
Het moet echt iets zijn wat uit hunzelf komt. Mochten ze 
enthousiast zijn, dan is het aan Etienne (en het 
scheidsrechtersteam) om ze verder op te leiden.

Wil je zelf nog iets toevoegen als aanvulling op dit 
interview?
Volgens mij is alles wel gezegd. Maar ik wil nog iets 
meegeven wat eerdere scheidsrechters ook gezegd hebben: 
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd! Dus meld je vooral 
als je interesse hebt! Dit kan via voetbal@scwestervoort.nl 
of bij je trainer! 

DOOR ANOUSJKA
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WESSEL SMITS
Het gebeurde op een mooie zaterdagmiddag 
begin oktober op ons mooie Sportclub 
Westervoort. Wessel zat lekker in de wedstrijd, 
was in het bezit van de bal maar was vooral zijn 
tegenstander te slim af door de bal af te 
schermen en toen ging het mis.. 

Wessel voetbalt al zo’n 12 jaar bij Sportclub en speelt nu in 
de JO19-1. Zijn positie in het veld is linksbuiten of links 
midden. Dat was ook de plek in het veld waar hij zijn 
blessure op heeft gelopen. Tijdens de wedstrijd tegen SML 
JO19-2 was hij de bal aan het afschermen en wilde hij bij 
zijn tegenstander wegdraaien. Op het moment dat hij net 
wilde wegdraaien, stootte de tegenstander met zijn knie 
tegen de knie van Wessel en omdat hij wilde wegdraaien 
stond hij vast in het kunstgras waardoor zijn knie naar 
binnen knakte.. en dat bleek behoorlijk pijnlijk te zijn. 
Zijn knie werd niet gelijk dik, maar een dag later was dat 
helaas wel zo. Samen met zijn vader Maurice zijn ze naar de 
huisarts gegaan en die heeft Wessel gelijk doorgestuurd 
naar het ziekenhuis om foto’s te laten maken.
Helaas zagen ze op de foto niet wat er precies aan de hand 
was en hebben ze een kijkoperatie later die week 
ingepland. Tja.. en bij de kijkoperatie heeft de arts heel 
goed kunnen zien wat er mis is in de knie van Wessel. Hij 
heeft zijn achterste knieband gescheurd en in zijn meniscus 
zit een scheurtje. Dat zag er niet goed uit! En dan vooral 
wat het herstel betreft. Wessel wordt geopereerd in 
november. Technisch verhaal, maar ze gaan een stukje pees 
weghalen en daar maken ze een nieuwe knieband van. Het 
scheurtje in zijn meniscus wordt daarbij ook gehecht. Het 
herstel duurt maar liefst 9 maanden voordat hij weer echt 
kan voetballen!! Dat vindt hij natuurlijk heel erg, want 
voetballen doet hij maar al te graag.
Gelukkig heeft Wessel ook andere hobby’s. Zoals lekker 
chillen met zijn voetbal teamgenoten… op de kermis 
bijvoorbeeld… waar ik op kermiszondag voor het eerst 
hoorde van deze pechvogel.. om Wessel vervolgens 
maandagmiddag op krukken met een biertje in zijn hand te 
zien staan! 
Alsnog Proost Wessel!

Wessel bedankt voor je bijdrage, maar vooral veel 
beterschap en een voorspoedig herstel. We hopen dat je bij 
de start van volgend seizoen weer lekker mee kan 
voetballen. 

DOOR: ANOUSJKA 
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PECHVOGEL VAN HET KWARTAAL 
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WK TOTO

Een recordaantal deelnemers had zich vorig jaar 
ingeschreven voor de toto van het EK 2020, dat pas in 
2021 werd gehouden wegens de coronapandemie. Dat 
leverde een mooi bedrag op voor de vereniging, maar niet 
te vergeten een flinke dosis plezier voor alle deelnemers. 
Dankzij onze sponsors mogen we weer mooie prijzen 
weggeven op basis van het klassement én verloting.

Dankzij de deelnemers die de moeite hebben genomen na 
het toernooi de enquête in te vullen zijn verbeteringen aan 
de website doorgevoerd. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer 
elke dag opnieuw in te loggen en je vindt jezelf makkelijk 
terug in het klassement. Verder is er weinig veranderd. 
Maak ook vooral een subklassement aan voor je familie, 
team, vrienden en/of collega's. Voor 3 euro koop je bij 
iemand van de organisatie een registratiecode waarmee je 
je kunt registreren. De organisatie is te vinden via de 
pagina Contact op de toto website. Als je geregistreerd 
bent, dan maak je automatisch kans op prijzen bij de loting. 
Hoewel de organisatie van uit eten houdt, komt ook dit jaar 
de volledige opbrengst weer ten goede aan de vereniging.

Even leek het erop dat het Nederlands elftal de 
openingswedstrijd van het WK 2022 in Qatar zou gaan 
spelen tegen Senegal. De FIFA kwam echter terug op het 
speelschema en de wedstrijd van Qatar tegen Ecuador werd 
vervroegd naar 20 november 2022 om 17:00 uur, waardoor 
dat de eerste wedstrijd van het toernooi is geworden.

Extra info:
•  Betalen stem je af met organisatielid: contant/Tikkie/

afwassen
• Meedoen kan volledig via smartphone of laptop
•  Je kunt meerdere registratiecodes op één e-mailadres 

aanvragen
•  Iedereen maakt kans op prijzen, waar je ook eindigt in 

het klassement

Website:
• https://www.scwestervoort.nl/toto
Namens de organisatie alvast heel veel plezier gewenst!

DOOR: JORIS BOSS

DOE MEE MET DE WK TOTO
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HET DEBUUT VAN 

WILLY BARTELS
Op een donkere regenachtige dinsdagavond zit ik met de kersverse trainer van ’ons 2e’ in de 
bestuurskamer voor een kennismaking en een interview. De somberheid van het seizoen klimaat 
verdwijnt door het verhaal van Willy Bartels: een bescheiden, ervaren en gepassioneerd trainer. Met 
recht een debuutinterview  want Willy is zo’n 2 maanden geleden begonnen aan een 
spiksplinternieuw avontuur in zijn trainerscarrière. En dit bij de mooiste club van Nederland. Een 
goede keuze en een hele mooie match. 

Willy is met 67 jaar weliswaar een zeer ervaren 
voetbaltrainer, maar hij is jong van geest en hanteert 
moderne opvattingen. Het is dan ook typerend dat Willy via 
een Facebook pagina (trainers gezocht/aangeboden) bij ons 
aan tafel is beland. De klik met Joy Bouhuys van onze 
technische commissie/voetbalzaken was er al meteen 
tijdens het 1e gesprek. Na het 3e gesprek was alles in 
kannen en kruiken. Willy ontfermt zich nu over een grote 
enthousiaste groep van jonge en ambitieuze mannen. “Een 
mooie uitdaging die tot dusverre zeer goed voelt” aldus 
Willy. Tijd voor een nadere kennismaking. 

Willy is van origine Nijmegenaar en woont op een 
bungalowpark in Oosterhout. Met een volière en koikarpers  
om zich heen voelt het als het ware als “altijd vakantie”. 
Een dik verdiende vakantie na een 49 jarig dienstverband 
bij Heister Heftrucks in Nijmegen. Willy heeft een hele fijne 
latrelatie met zijn vriendin Hennie (“mijn grootste hobby”)  
en is in het trotse bezit van 2 zonen Jeroen en Martijn. 
Martijn is net als Willy voetbaltrainer en nog wel een zeer 
succesvolle ook. Na kampioenschappen bij Leones, Union 
en OBW is hij sinds dit seizoen hoofdtrainer bij DUNO. Een 
hoofdklasser uit Doorwerth waar tot voor kort ook twee 
jongens uit ons huidige 1e elftal speelden. Minimaal drie 
keer per week rijdt Willy van Oosterhout naar Westervoort 
maar die 20 minuutjes “stelden helemaal niets voor”. De 
rivaliteit tussen Nijmegen en Arnhem houdt hem totaal niet 
bezig. “Het gaat om voetbal en beleving en daar geniet ik 
volop van”.

Zowel de voetbal- als de trainerscarrière van Willy zijn 
imposant te noemen. Bij SV Hatert, notabene opgericht 
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WILLY BARTELS

door zijn vader en oom, leerde Willy voetballen. Na de  
B-jeugd promoveerde Willy naar Quick Nijmegen, een elite 
club waar hij in de jeugd divisie voetbal (geselecteerde 
klasse) speelde en het in het 1e elftal schopte tot de 
hoofdklasse. Tijdens zijn diensttijd voetbalde hij 3 
seizoenen bij SJN maar hier heeft hij minder goede 
herinneringen aan. Daarna keerde Willy terug bij zijn oude 
liefde Quick. Hier sloot hij, na 3 jaar voetbal op recreatief 
niveau, zijn actieve spelerscarrière af. 

Als trainer heeft Willy veel ervaring opgedaan bij vooral 
jeugdteams (O15 t/m O19) en 2e elftallen. Hij was actief 
bij diverse clubs in de regio Nijmegen zoals DVOL, 
Overasseltse Boys, Winssen, Niftrik, Union en OSC. De 
beste herinneringen heeft Willy aan Niftrik en Overasseltse 
Boys. Dorpse clubs die gekenmerkt worden door een 
goede organisatie en een goede sfeer. “Veel vrijwilligers, 
fijne cultuur en alles was goed geregeld. Ik zie bij SC 
Westervoort veel overeenkomsten met die clubs”. 

Willy is fanatiek maar plaatst zijn rol als trainer van het 
2e uitstekend in perspectief. Het gaat niet om de 
trainer en ook niet om de successen van het team of de 
trainer. Het gaat om het trainen, coachen en opleiden 
van een groep jonge ambitieuze jongens. Gewoon 
lekker en goed voetballen. Het gat tussen het 1e en 2e 
moet zo klein mogelijk zijn/worden. Aansluiting zoeken 
bij het 1e dus. “Jongens uit het 2e willen in het 
algemeen graag naar het 1e en zo hoort het ook. 
Tuurlijk willen we als 2e altijd winnen en het liefst ook 
kampioen worden maar dit is niet het doel op zich. We 
komen uit in de 2e klasse nadat het team vorig jaar net 
(op doelsaldo) geen kampioen werd in de 3e klasse. 
Met de kwaliteiten en het talent in de selectie lijkt de 
2e klasse absoluut gerechtvaardigd”. Na een 
uitstekende voorbereiding met louter overwinningen 
startte het 2e met een nipte nederlaag tegen DVC. Een 
onverdiende nederlaag met meer dan genoeg 
aanknopingspunten voor een prima vervolg van de 
competitie. 

Na het interview liep ik mee het trainersveld op en 
herkende ik alles waarover Willy had verteld. Assistent 
trainer en leider René van Haveren, “een hele fijne collega”, 
had ervoor gezorgd dat de training al was opgestart. Er 
werd fanatiek getraind door een grote groep (opkomst 
100%) jonge honden. De “oude rotten” van 23 - 25 jaar 
worden omringd door nog jongere jongens van 18 tot 22 
jaar. Er trainen 2 jongens van zaterdag 2 mee en op 
donderdag wordt het team aangevuld door jongens van het 
1e. Straks na de winterstop stromen ook regelmatig 
jongens uit de jeugd in. De lijntjes binnen de club vanuit 
zowel de jeugd, zaterdag 2 als zondag 1 zijn heel kort en 
Willy is hierin een belangrijke schakel. Dit is precies zoals 
het moet zijn.
Willy straalt ondertussen rust, ervaring en positiviteit uit. De 
combinatie van een ervaren enthousiaste trainer met een 
groep jonge ambitieuze fanatiekelingen lijkt vooralsnog te 
leiden tot een hele mooie chemie. 

Willy, we gaan jou en je team absoluut volgen dit seizoen. 
Welkom bij de club, veel succes en vooral ook heel veel 
plezier! 

DOOR: MICHEL

Oproep:: 
Zondag 2 is hard op zoek naar een vaste 
grensrechter (assistent scheidsrechter). Wil jij 
deel uitmaken van het team van Willy, René 
en hun mannen? Stuur dan een berichtje naar 
voetbal@scwestervoort.nl
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G-TEAM

VITESSE G-TROFEE
Op woensdag 21 september hebben de twee 
G-teams van sportclub weer meegedaan aan de 
Vitesse G-Trofee. Dat is een jaarlijks terugkerend 
voetbaltoernooi voor (jong)volwassenen met een 
verstandelijke beperking op het Vitessecomplex 
te Papendal. 

De wedstrijden zijn 6 tegen 6 en wij waren met twee teams 
(jeugd en senioren) aangemeld. Voor het eerst weer als 
vanouds, zonder coronamaatregelen, lekker voetballen en 

ook het weer zat mee. Iedere voetballer kreeg een Vitesse-
shirt dat ze mochten houden. Dus we hadden er zin in. Na 
een gezamenlijke warming-up heeft ieder team zes 
wedstrijden gespeeld. De senioren hebben drie 
wedstrijden gewonnen en drie verloren en de jeugdspelers 
hebben het tot de finale geschopt! Die eindigde in 
gelijkspel maar met penalty’s hebben ze alsnog 
gewonnen. Youri hield beide penalty’s tegen en Thomas en 
Guillaume scoorden, dus een derde penalty hoefde niet 
genomen te worden.
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WORD SPONSOR
VAN DEZE

MOOIE CLUB!

Voor informatie kijk op 
www.scwestervoort.nl/BASN

neem contact op met 
contact@basnwestervoort.nl

Tussen de wedstrijden door konden de voetballers achter de 
kantine leuke spellen spelen zoals een opblaasbaar 
dartvoetbal. En Vitesse had nog een leuke verrassing voor 
de voetballers. Onder begeleiding van het clublied kwamen 
de spelers en trainer van de selectie de medailles uitdelen. 
Foto’s zijn gemaakt, handtekeningen uitgedeeld en 
ervaringen uitgewisseld. Zo kon iedereen tevreden naar huis 
en terugkijken op een hele mooie middag.”

DOOR: HANNY SCHUT
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EVEN VOORSTELLEN:

DE NIEUWE SPONSOR VAN DE MO20:
‘FRIESWIJK & COMPANY’
De MO20 heeft per seizoen 2022/2023 een 
nieuwe sponsor genaamd Frieswijk & Company. 
Trotse eigenaresse is Cindy Frieswijk, moeder 
van Britt van de MO20. Wij stellen haar graag 
aan jullie voor.

Wat doet Frieswijk & Company?
Frieswijk & Company werkt samen met haar collega’s aan 
een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we door mensgericht 
te werken en door onze vakgebieden coaching, training en 
re-integratie met elkaar te verbinden.
“Wij geloven erin dat er voor iedereen een passende baan 
te vinden is en dat iedereen talenten heeft. Als je doet wat 
daarbij past ga je met plezier naar je werk!”

Hoe lang bestaat Frieswijk & Company?
Het bedrijf bestaat nu 6 jaar.

Hoe ben je tot de oprichting van jouw eigen bedrijf 
gekomen? Wat heeft jou hiertoe gedreven?
Als trotse eigenaar ben ik de werkende motor achter 
Frieswijk & Company. Ik heb al 25 jaar ervaring in het vak 
en sinds 6 jaar doe ik dit voor mezelf.

Ik geloof erin dat er voor ieder mens een passende baan is. 
Dat je talenten hebt, ook als je ze zelf even niet ziet. Je 
moet alleen weten hoe je je plek vindt. En dat is wat mij 
drijft in dit werk: Zorgen voor een duurzame verbinding 
tussen mens en werk.

Wat heeft je doen besluiten om de MO20 te gaan 
sponsoren?
Sport en bewegen zijn de meest effectieve instrumenten tot 
kleinschalige en laagdrempelige netwerken waar mensen 
zich aan kunnen verbinden.
Hierin worden mensen aangesproken op hun 
talentontwikkeling en ze ontdekken het plezier van elkaar 
ontmoeten.
Binnen die netwerken leren mensen elkaar kennen en 
waarderen. En dat is precies waar Frieswijk & Company 
voor staat. Samen sterk naar Werk. #verbinding #netwerken 
#talentontwikkeling.
Dat begint allemaal bij onze jongeren. De meiden van de 
MO20 willen graag in mooie, professionele tenues 
voetballen zodat ze samen één geheel zijn en dat uitstralen. 
Als sponsor vind ik het belangrijk dat het vrouwenvoetbal 
ook deze aandacht krijgt.
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MO20

Wat wil je bereiken met de sponsoring van de MO20?
Vrouwenvoetbal hoort in een eigen spotlight te staan. 
Trainers, coaches en alle andere vrijwilligers rondom het 
vrouwenvoetbal zetten zich in om het meiden- en 
vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen en 
professionaliseren, zodat ook meiden kunnen dromen over 
een professionele carrière als voetbalster in Nederland. 
Daar hoort ook een sponsor bij.

Wat vind je van SC Westervoort?
Sportclub Westervoort is een gezellige club. Iedereen kent 
elkaar en iedereen zet zich enorm in om te zorgen dat jong 
en oud kan voetballen.
Mijn dochter heeft er een leuke groep vriendinnen bij 
gekregen en daar geniet ze elke week van.

Heb je nog een boodschap voor de lezers van de 
Ballenvanger of in het algemeen?
De kracht van het team is elk individueel lid. De kracht van 
elk lid is het team!
Als voetbalvereniging sluiten wij ons helemaal aan bij deze 
mooie woorden! We wensen de meiden van de MO20 veel 
succes en plezier in en met de gloednieuwe gesponsorde 
kleding van Frieswijk & Company!

Hoofdtrainer Erwin Hoogveld over de nieuwe sponsor:
“De afgelopen 3 jaar liepen de meiden er piekfijn bij, met 
dank aan Mierèl Schilderwerken. Dit contract liep ten einde 
vorig seizoen dus waren we op zoek naar een nieuwe 
sponsor. 
Want, net als iedere trotse trainer dat vindt, verdient deze 
groep meiden het om goed gekleed en eensgezind naar de 
wedstrijden te gaan en te spelen. 
Wij zijn als staf ontzettend blij dat Cindy met Frieswijk & 
Company de meiden is gaan sponsoren waardoor wij, als 
MO20 van SC Westervoort, het meidenvoetbal blijven 
promoten en laten zien dat het meidenvoetbal bij 
SC Westervoort leeft.”

DOOR: ANOUSJKA

Carlo Brands

Een zeer verdrietig bericht. Na een 
lange en dappere strijd is 

Carlo Brands op 52-jarige leeftijd 
veel te vroeg overleden.

Carlo heeft zich vele jaren ingezet voor 
onze vereniging en was een graag geziene 
gast op Sportpark Naederhuyse. We kennen 
Carlo als jeugdtrainer, leider, grensrechter, 

gastheer op de zaterdag in de 
commissiekamer en ook als fervent 

supporter van de teams van zijn beide 
zonen Finn en Sverre.

Door de jaren heen, van de F3 tot en met 
de seniorenteams. Altijd was Carlo 

enthousiast en zeer betrokken.

We gaan Carlo vooral missen als mens. 
Vriendelijk, sociaal met mooie humor en 

altijd bereidwillig om te helpen. Het gemis 
is groot.

Wij wensen AnneMiek, Finn en Sverre heel 
veel sterkte met de verwerking van het 

intense verdriet. 

NAMENS HET BESTUUR, SC. WESTERVOORT

IN MEMORIAM
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TEAM IN HET VOETLICHT

WESTERVOORT 4 OFTEWEL “WESJE 4”
Voor het maken van een afspraak voor het interview “Team in het Voetlicht” kijk ik altijd op onze  
SC website wie er in het betreffende team spelen. Zo heb ik dat ook gedaan bij Westervoort 4 en 
daar zag ik oa Arjan Hetterscheit staan. Omdat onze zoons beide al jaren in hetzelfde team spelen 
was hij een makkelijke ingang om dit interview te regelen. Zo was de datum inderdaad snel gepland. 
Tijdens dit interview vertelt Arjan dat hij zelf ook eerst even moest kijken in welk team hij ingedeeld 
was!! Of dat iets zegt over het fanatisme van de ploeg lees je hieronder..

Hoe lang bestaat het team al in deze samenstelling? 
Dit is het 18e seizoen dat deze mannen al samen 
voetballen. Voorheen zijn deze spelers het 4e, 5e en 6e 
geweest om nu weer het 4e  te vormen. Omdat ik zelf niet 
wist hoe het werkt wanneer je welk team bent heb ik om 
uitleg gevraagd. Daarom voor de mede-leken onder ons: De 
indeling van het 2e, 3e enz. heeft te maken met in welke 
klasse het betreffende team speelt en hoeveel teams er zijn. 

Het eerste elftal van ons mooie sportclub speelt in de 
hoogste klasse en de daarop volgende teams spelen steeds 
lager in klasse, afhankelijk van het niveau van het team. 

Uit hoeveel spelers bestaat het team en hoe oud zijn de 
oudste leden c.q. jongste leden? 
De groepsapp van het 4e bestaat uit 34 spelers. Hiervan zijn 
er 27 die kunnen spelen, de overige leden zijn oud-leden 
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WESJE 4

die het team maar niet los kunnen laten. Van de 27 spelers 
zijn er ca 18 die een hele wedstrijd kunnen spelen. Alles 
wat daar tussen zit kan een helftje tot 10 minuten spelen 
tot alleen komen om te douchen. Over dit douchen later 
meer..
De oudste leden zijn ca 55 jaar. Speciaal genoemd wordt 
Ronnie Gerretzen: rustend lid, af en toe scheidsrechter en 
tevens de quizmaster tijdens de gezellige weekendjes weg.
Het jongste lid is 14 wordt er gekscherend gezegd. Dat is 
natuurlijk niet zo maar “ze lijken zo jong naast ons” klinkt 
er vervolgens. De jongste leden zijn 23 en 25 jaar: Robbie 
en Mark.
De nieuwste leden van het team zijn dit seizoen 
toegetreden en de oudste leden, iets minder dan de helft 
van het team, zijn al 18 jaar onderdeel van het team.

Wie is jullie begeleider/trainer?
De mannen regelen alles zelf, maar genoemd moet worden 
dat Jacco de vaste wedstrijdnotulist/ archivaris is. Daarover 
later meer..

Hoe is Westervoort 4 ontstaan?
Het merendeel van de spelers is vanaf hun jeugd begonnen 
en overgegaan naar senioren. Dat was redelijk op niveau, 
maar toen dat te moeilijk werd is het zo genoemde 
‘vriendenteam’ opgericht. Soms werd er een uitstapje 
gemaakt door bv Jorn naar hockey, maar daar kwam hij 
snel weer van terug: “Het is gewoon veel gezelliger om met 
je vrienden te voetballen.”

Hoe is het seizoen 2021/2022 verlopen voor  
Westervoort 4? 
Koen vraagt of iemand anders deze vraag wil 

beantwoorden en het antwoord komt al snel: “Dramatisch! 
Veel last van corona..” gevolgd door gelach, misschien was 
het een welkom excuus?? Al zou je het niet zeggen met het 
grote aantal wat nu het 4e vormt, er was een tekort aan 
spelers vorig seizoen. Er moest regelmatig aangevuld 
worden vanuit het 2de en er moest regelmatig geleverd 
worden aan andere teams. Samenvattend: Doelstelling 
gehaald, geëindigd bij de 1e 10 van de competitie. Of dit nr. 
10 is en of er maar ca 10 teams mee hebben gedaan in de 
betreffende competitie wordt niet duidelijk.. Belangrijker is 
dat het team vol goede moed aan het nieuwe seizoen 
begonnen is!

Wat zijn de hoogtepunten van het seizoen van vorig 
jaar? 
De met regelmaat terugkerende Pubquiz was een 
hoogtepunt: Toen was iedereen aanwezig! Wat dus 
eigenlijk niets zegt over hoe het ze voetballend vergaan is..
De weekendjes weg zijn iedere keer weer een hoogtepunt, 
maar wat vooral genoemd mag worden is de feestavond 
toen Wesje 4 zo’n 8 jaar geleden 10 jaar bestond. Er was 
zelfs een museum gecreëerd! Zoals eerder geschreven: 
Jacco, de archivaris, noteert en bewaart alles wat met het 
team te maken heeft van iedere wedstrijd. Hoeveel 
speelminuten iemand heeft gemaakt, wie er gescoord heeft, 
eigen goals, wie er wissel staat enz enz. Jacco is het 
lopende archief van het team. 
Nog een hoogtepunt van het team: Jaarlijks wordt aan het 
einde van het seizoen een BBQ georganiseerd en daar 
wordt de “Tres Puntos de Tassos” wisselbeker uitgereikt. 
Deze wisselbeker is zelf in elkaar geknutseld van o.a. 3 
campingpannen en kan je winnen door punten die je 
toegekend krijgt n.a.v. de lijstjes van Jacco: 1 punt voor 
opkomst bij de training en 3 punten als je de trainingspartij 
wint. Zoals op de foto te zien: Afgelopen seizoen heeft Koen 
deze prestigieuze prijs gewonnen.
Een ander hoogtepunt, of misschien hoort dit bij het 
dieptepunt: vorig seizoen, op een mooie donderdag avond, 
konden er uiteindelijk maar 4 spelers naar de training 
komen. Vervolgens komt er een appje van Martijn Wieleman 
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om wat te komen drinken bij Wieleman en het eerste rondje 
van hem is. Schrik niet, maar daar zit vervolgens 16 man op 
het terras! Bijgevoegd een foto als herinnering aan dit 
gezellige zowel hoogte- als dieptepunt.
Gelukkig is de opkomst op het trainingsveld dit seizoen veel 
beter, ca 15/16 man, dus dat is al een hoogtepunt van dit 
seizoen te noemen.
Wat zijn de dieptepunten? 
Hier gaan ze het niet meer over hebben, iets met Corona..

Wat is het streven voor komend seizoen van 
Westervoort 4? 
Koen antwoordt heel ambitieus “minimaal Kampioen!” 
Waarop ik niet anders kan vragen dan “en Maximaal??” 
“Maximaal Champions League!” Gevolgd door een luid 
gelach van de groep. Je leest het al: De ambities zijn hoog 
voor het aankomende seizoen..
 

Hoe is de eerste wedstrijd verlopen? 
“Jeroen van der Vliet heeft er 2 gescoord!” wordt er 
geroepen. (Dat dit in eigen doel was vertellen we er maar 
stiekem bij..) er volgt een correctie: De eerste wedstrijd was 
goed verlopen, ze hebben gewonnen. Op de dag van dit 
interview was het de 2e wedstrijd en hebben ze verloren. Al 
was deze wedstrijd wel de eerste wedstrijd van Jeroen, 
daarom blijft het antwoord dat hij 2 keer gescoord heeft 
toch maar staan.

Wat zijn de sterke punten van dit team?
“Scoren” wordt er luid geroepen, gevolgd door luid gelach. 
Helaas moet Jeroen het weer ontgelden.. 
Koen geeft heel realistisch aan ze het niet meer echt van 
het niveau moeten hebben, maar dat de gezelligheid onder 
elkaar het sterkste punt van het team is. Spelers die niet 
meer kunnen voetballen, door bv blessures, blijven wel 
onderdeel van het team uitmaken omdat het zo’n gezellig 
team is. Met speciale gelegenheden, zoals vandaag het 
maken van een groepsfoto voor de Ballenvanger, zijn zo 
goed als alle spelers aanwezig. Dan komt het teamgevoel 

toch boven bij de spelers. Arjan zegt dat hij er ook 
voor is terug gekomen maar dacht dat de wedstrijd 

om 12 uur pas begon. Er wordt dus niet altijd even 
aandachtig gelezen wat er in de app gemeld wordt..

De gezelligheid van het team gaat voor 1 speler zover dat 
hij alleen komt om te douchen, hij is zeg maar “douchend 

lid”. Jeroen Wieleman geeft dat hij best bij naam 
genoemd mag worden, bij deze Jeroen. Waarom 

hij alleen komt om te douchen is me niet 
duidelijk geworden..
Afsluitend wordt er gezegd dat ze op het veld 

een team zijn dat nog een beetje vorm moet 
krijgen maar dat het zeker beter zal worden dan 

vorig seizoen!

Wat zijn de aandachtspunten voor dit team? Waar 
kunnen jullie nog op verbeteren?
Gekscherend wordt er geroepen “De kleur van de 

schoenen van Robbie”, want deze zijn verblindend 
fluorescerend oranje. “Het goed in stelling brengen 

van Mark, maar dat wordt heel lastig.” Het betreft 
één van de jongste aanwinsten van het team en 
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die wordt gelijk al betrokken in het gezellige teamgebeuren. 
Al met al punten die makkelijk te verbeteren zijn.

Zijn er anekdotes die gedeeld mogen worden met de 
lezers van de Ballenvanger? 
Koen vertelt dat zij het enige team zijn dat altijd het eerste 
weekend van januari samen weggaat. Hier wordt niet vanaf 
geweken, behalve in corona tijd natuurlijk. Terugkerend 
event is een kleine danswedstrijd, gehouden door Jorn 
waarbij de voetjes goed van de vloer gaan. Waarschijnlijk 
oefent hij dit bij Balletschool Blanche waar hij bij iedere 
2-jaarlijkse dansvoorstelling van deze dansschool een 
gastrol vervult.

Hoe vinden jullie het om bij SC te voetballen? 
“Goed en leuk”. Hier is geen uitgebreider antwoord nodig.

Wat is er vooral goed geregeld bij SC?
“Het Clubhuis” wordt gelijk genoemd! Dat is altijd goed 
geregeld. Koen vult aan dat eigenlijk alles bij SC zo goed 
geregeld is, dat het bijna niet meer opvalt hoe goed het is. 
Alle basisfaciliteiten zijn er gewoon. Wat beter geregeld kan 
worden is de temperatuur van de douches.

Voetbalverenigingen draaien om en door vrijwilligers. 
Vervullen jullie ook vrijwilligerstaken bij SC?
Zeker leveren ook deze spelers een bijdrage: Er worden 

bardiensten gedraaid, Jeroen van der Vliet is coördinator 
van de verzorging en een aantal spelers zijn ook trainers 
van een jeugdteam.

Hebben jullie nog aanvullingen die jullie mee willen 
geven aan de lezers van de BV?“Kom vooral kijken naar 
de wedstrijden” en “we houden van jullie!!” Mooier kan 
dit interview eigenlijk niet afgesloten worden.

Spelers van Westervoort 4: Bedankt voor dit 
gezellige interview. De vraag of jullie fanatiek zijn 
is beantwoord: Jullie zijn heel gedreven om 
Westervoort 4 lang bij elkaar te houden en om er 
iedere keer weer een feestje van te maken. Of het 
nou een training (al dan niet bij Wieleman), een 
wedstrijd, weekendje weg, BBQ, of pubquiz is, alles 
draait om gezelligheid. Dan komt het resultaat 
vanzelf! Of niet, als er te vaak in eigen goal 
gescoord wordt..
Tip om alvast in de agenda te noteren: Over 2 jaar 
bestaat Westervoort 4 maar liefst 20 jaar en dat 
gaat natuurlijk gevierd worden. Hoe leuk is het als 
het museum in het clubhuis georganiseerd wordt 
zodat iedereen een kijkje in de geschiedenis van dit 
gezellige team krijgt? 

DOOR ANOUSJKA
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VOETBALKAST ‘RINY’
“Pffff…de voetbalschoenen van mijn zoontje/dochter zijn alweer te klein! 2x per jaar nieuwe 
schoenen á 50 euro. Dat is gewoon niet meer te doen.” “Die trainingsbroek is echt te kort!  
Misschien iets voor het buurmeisje. Stop anders maar in de kringlooptas of in de zak voor de 
(kleding-) container”. 
Herkenbaar?  1 + 1 = 3    =>   In een tijd waarin we ‘op de kleintjes moeten letten’ en waarin 
recycling en hergebruik steeds belangrijker wordt, komen we als sportclub met een ‘nieuw’ initiatief: 
‘Voetbalkast Riny’.

Hoe werkt het?
Het principe is heel simpel. De één heeft voetbalschoenen 
en/of voetbalkleding ‘over’. Een ander kan het ‘voetbalspul’ 
met moeite nog betalen. 
Sportclub brengt vraag en aanbod pro-deo bij 
elkaar door middel van een uitruilkast in het 
halletje bij de commissiekamer. Elke 

zaterdagochtend (op wedstrijddagen) kun je in de 
commissiekamer voetbalspul komen inleveren en/of 
spul komen passen/ophalen. 
Om het inleveren nog gemakkelijker te maken kun je je 
spullen ook altijd in de ‘Riny Dropbox’ kwijt. Deze krat staat 
in het ballenhok naast de krat met “Gevonden 
voorwerpen”. 
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Op www.scwestervoort.nl staat straks onder het kopje 
‘Voetbal’ de rubriek ‘Aanbod Voetbalkast Riny’. 

•  Heb jij misschien ook een paar voetbalschoenen of een 
trainingspak dat nog goed is maar niet meer past en/of 
niet meer gebruikt wordt? Lever deze dan in bij sportclub 
zodat een ander er nog plezier van kan hebben. 

•  Kun jij een (gratis) paar tweedehands voetbalschoenen of 
trainingspak goed gebruiken? Check dan op de website 
of er iets bruikbaars voor jou in de voetbalkast ligt. 

Vitesse helpt als partner, ook bij dit initiatief!
Toevallig of niet. Het idee voor de kast was nog niet 
geboren of wij ontvingen een tas vol met voetbalschoenen 
van onze partnerclub Vitesse. Ambassadeur (en speler van 
Vitesse 1) Tomas Hajek bood deze, na en in overleg met zijn 
buurman Frank Arends (trainer van de MO11), aan met de 
gedachte “Ze komen hier vast goed terecht”. Toen we 
Tomas vertelden over ons initiatief ( Voetbalkast Riny) werd 
hij direct nog enthousiaster. “Ik ga de club en vooral de 
leden nog meer helpen”. En dat blijkt! Een 2e lading met 
voetbalschoenen en keepershandschoenen is inmiddels al 
binnen. Tomas heeft op verzoek overigens recentelijk ook 
de trainersjas aangetrokken. Hij geeft training aan de 
JO10-1. Een topteam waarin onder andere zijn zoontje 
actief is. Een goed voorbeeld van hoe een mooi 
partnerschap vorm kan krijgen. 

Hoezo nieuw initiatief?
Leden die al wat langer meelopen bij sportclub herkennen 
het principe van de voetbalkast wellicht nog van een 
vergelijkbaar eerder initiatief in de jaren 90.  De ‘Ruilbox’ 
was toen een idee van Riny Weiss dat destijds ook door 
haarzelf op succesvolle wijze tot uitvoering werd gebracht. 
Het principe nu is eigenlijk nog precies hetzelfde. Het 
concept is alleen opgepoetst en in een iets moderner jasje 
gestoken. Met dank aan Riny dus! Riny is nog steeds een 
onmisbare gouden vrijwilligster met een blauwwit hart.
Een paar spelregels:
•  De voetbalkast is een gratis initiatief, alleen voor ‘eigen 

gebruik’. Als blijkt dat hier misbruik van wordt gemaakt 
(voor handel of andere doeleinden) dan volgen de nodige 
maatregelen. 

Oproep!
Het is aan ons allemaal om een succes te 
maken van dit initiatief. Dit begint bij de 
aanvoer van het materiaal. Heb je nog iets 
bruikbaars liggen? Dan zien we het één en 
ander heel graag verschijnen! 

Met speciale dank aan Riny en Tomas.

•  De kast is geen container. Het is geweldig als je schoenen 
of kleding inlevert. Belangrijk is wel dat het aanbod niet 
smerig, kapot of versleten is. Kleding met een gat erin of 
schoenen die een nop missen zijn niet meer (direct) 
bruikbaar en dus niet geschikt voor de kast. 

•  We zijn een voetbalclub en houden het dan ook bij het 
voetbal. Gymspullen of andere (sport-)kleding is niet iets 
wat in de kast hoort of terecht komt. 

•  In principe houden we het assortiment beperkt tot 
voetbalschoenen en trainingspakken. Mocht je nou hele 
goede (sportclub-) sokken, scheenbeschermers of een 
mooi sportclub inloop/trainingsshirt in de aanbieding 
hebben dan ontvangen we deze ook graag. 

•  Om orde te houden staat de kast (‘onder toezicht’ van de 
commissiedienst) in het halletje van de commissiekamer. Als 
je op zaterdag iets aanbiedt of komt ophalen, schakel dan 
de commissiedienst in en ga niet zelf ‘lopen rommelen’.

•  Op onze website (scwestervoort.nl, voetbal, aanbod 
voetbalkast Riny) wordt het aanbod dat in de kast staat/
ligt gepubliceerd. Deze rubriek c.q. het aanbod wordt in 
de basis maandelijks geactualiseerd. Het kan dus wel zo 
zijn dat iets al ‘is vergeven’ als jij langs komt. Garanties 
of toezeggingen zul je dus ook nooit krijgen.

•  Check eerst de website zodat je daarna gericht kunt 
‘shoppen’. Zo houden we het effectief, ook voor de 
commissiedienst. 

•  Spul wat al langere tijd ligt wordt op enig moment 
opgeruimd en aangeboden aan vluchtelingen en/of 
ontwikkelingslanden. We onderhouden als sportclub via 
Hanny Schut al geruime tijd goede connecties met landen 
als Oeganda en Ghana. 

DOOR: MICHEL

BAL01_2223_CC22.indd   49BAL01_2223_CC22.indd   49 28-10-2022   19:5628-10-2022   19:56



DE STELLING: IS HET TOEPASSEN VAN EEN BAL MET EEN CHIP DE OPLOSSING VOOR DE TOEKOMST?

50 DE BALLENVANGER

Marco Benders 
(Bennie): Ik denk 
dat het goed is,
omdat het spel steeds 
sneller gaat en dat 
het nauwelijks met 
het blote oog nog te 
zien is. Het spel wordt 
er eerlijker door. 

Boy van Barneveld:
Nee, dat verpest 
het voetbal. Fouten 
horen bij het spel en 
anders kan ik de 
scheids ook niet meer 
vervloeken. 

Jan van den Brink:
Belachelijk, het 
slaat helemaal 
door. Het lijkt dan 
geen sport meer, 
maar meer een 
computerspelletje. 

Romy Lammers: Nee, 
dan wordt het 
voetbal zo 
gemaakt. Voetbal is 
al zo’n oude sport uit 
1863, daar moet niet 
teveel aan veranderd 
worden. Dat het soms 
verkeerd gaat hoort 
erbij.

Isabel Straatsma: Je 
hebt voldoende aan 
doellijntechnologie 
en een VAR wat mij 
betreft. De scheids 
krijgt ook betaald, dus 
die moet gewoon zijn 
werk doen. 
Ps: Had ik toch maar 
voor Kilder gekozen… 

(Advertentie)
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WESTERVOORT CUP 2022

DE WESTERVOORT CUP 2022
De wedstrijd om de Westervoort Cup tussen Sportclub Westervoort en AVW '66 werd dit jaar voor de 
tiende keer gespeeld. Meestal trok AVW aan het langste eind omdat ze op een hoger niveau 
voetbalden en sowieso strijdlust en een onverzettelijke drang om te winnen in hun DNA hebben. 
Voor zover ik me kan herinneren, heeft Sportclub maar één keer eerder de beker gewonnen. Ik heb 
de meeste wedstrijden wel gezien maar pin me er niet op vast.

Dit jaar lagen de kaarten iets anders. Onze jongens zijn 
gepromoveerd naar de derde klasse zondag en AVW '66 
degradeerde juist naar de derde klasse (zaterdag). Op 
papier zou dit dus een gelijkwaardiger wedstrijd op kunnen 
leveren met winstkansen voor onze jongens want die zitten 
in 'the winning mood'. Maar gelijkwaardig werd het 
allerminst hoewel de einduitslag anders doet vermoeden.
De wedstrijd is ooit ontstaan als een activiteit in het kader 
van het dorpsgebeuren 'Westervoort in Beweging' en dit 
werd door de blauwwitten nogal letterlijk genomen. 
Zorgvuldig van achteren opgebouwd werd met beweeglijk 
aanvalsspel in een 4-4-2 opstelling de tegenstander vanaf 
het begin onder druk gezet. Toen het rustsignaal klonk, 
stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord; Boy en 
Manu scoorden beiden beheerst na fraaie aanvallen. 
Laatstgenoemde kwam in het veld omdat Hein zichzelf door 
een onheindige actie blesseerde en niet meer verder kon 
spelen. De voorsprong had op dat moment eigenlijk al veel 
hoger moeten zijn; de roodzwarten stelden er slechts enkele 
speldenprikjes tegenover.

Toen 10 minuten na rust Martijn als een locomotief het 
vijandelijke 16-metergebied in denderde én daarbij nog kon 
versnellen (dit heb ik bij de NS nog nooit gezien!) en ook 
nog hard afrondde, dreigde een afgang voor de buren.
Wim wisselde vervolgens en liet nieuwe spelers invallen en 
andere weer op nieuwe posities spelen. Christian viel zeer 
verdienstelijk in als aanvaller maar helaas kon hij tot 
tweemaal toe alleen voor de doelman van de tegenstander 
het net niet vinden. De vele wisselingen kwamen het spel 
van de thuisclub niet ten goede en onze zustervereniging 
worstelde zich onder de druk uit. Zij zagen zelfs kans om in 
het laatste kwartier nog tweemaal te scoren (kwestie van 
DNA én een zeer behendige, ingevallen rechtsbuiten) 
waardoor het de laatste minuten zelfs nog een spannende 
wedstrijd werd. 
Door de 3-2 overwinning mag de Cup een jaar in de 
prijzenkast op Sportpark Naederhuyse blijven. De 
overwinning werd nog tot laat gevierd.....

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

Uitslag prijspuzzel Ballenvanger nr. 4:
Wie wint het komende WK

De puzzel is dit keer gewonnen door:
Lynn Besselink

Pupillen / Junioren / Senioren / keepers / kader

Woorden afstrepen:

BOOM

FAMILIE

GOURMETTEN

HERDERS

HOMEALONE

KERST

KERSTBAL

KERSTBINGO

KERSTTRUI

LAMPJES

LICHTJES

SNEEUW

STOL

WIN EEN 
CADEAUBON

VAN € 10

Oplossing:
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RUBRIEK XXX

Aart Willemsen Installatieservice
Aerofil Zonwering B.V.
Arnhemse Wegenbouw B.V.
Autoglasteam Westervoort
Barberhouse Westervoort
Berings ICT diensten
Berings Training & Consultancy
Bodywear Superstore
Café de Schoof
Candea College
Cigo, J. van Wijnen
Comafin Franchise B.V.
Coockson Brandbeveiliging
Daliz Holding B.V.
De Tovenier
Feestcentrale
Frieswijk & Company
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
Koenders Totaalbouw
KVIK Duiven
KWD
Mastermate Brinkman
MH Tekenwerk
Mobiele Eetheid
MvdS Geveltechniek
Notarissen Swetselaar
Petra Koenders Voetverzorging
Photomy
Praktijk voor Fysiotherapie van der Vliet
Pranger Bouw 
René Wigman Transport

S&S Woningstoffering Westervoort
Siebenheller Bouw
Slagerij Hetterschijt
Taxi Linsen
Ten Donkelaar cs Administraties & Advies 
B.V.
Van den Brink Onderhoudsbedrijf
Van Essen Sierbestratingen
Vectori.nl
Vitaro
t Wencop Hoveniers
Willems Bouwonderneming

OVERIGE SPONSORS

ABCO Beveiliging
AB / Inbev
Advieskring voor Hypotheken
Autobedrijf Bas Bloemberg
Boeketterie ‘t Hoekje
Bordbusters
Bouwman Schilderwerken
Brasserie Hugo's Westervoort
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 Jansen Bouwkundig Adviseurs
Jan van Leur, Dak- en Gevelwerken
K&R Services BV
Bakkerij Koenen 
Koffie van Fred
KSPB Keukens
Liemers Fietsen
Mediaz
Metron Bouwadvies
Parallel Accountants & Adviseurs
Pelgrim B.V.

PeMa Consultancy B.V.
Perfetto Asbestos Removal B.V.
PontMeyer Arnhem
Restaurant Nieuwe Tijd
Sanicompany 
S.E.S.N.
Sjoerd Design
Sportclub Westervoort
Sportstroom
Trainingskampen.nl
Van Altena Groothandel Wijchen
Van Essen Banden
Velco Huissen
Wieleman Zalencentrum
W. van den Hatert V.O.F.

BASN LEDEN

Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
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BOVENSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS: MAX POTHOVEN, BRIAN BAAIJENS, MARTIJN KLEIN-HOLTE, MOUNIR AMEZRINE, GERRIT VAN DER 
LAAN, JULIAN HENSEN, MANU RICHARDSON, SYLVANO HENDRIKS, TIM HENDRIKS
MIDDELSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS: ROWIN SOEKHLAL, CHRISTIAN MARTINEZ VAN GRIEKEN, UGUR CAKIR, PELLE GERRETZEN, WOUTER 
STEVENS (K), RONNIE SESSINK (K), GERARD SMINK, HEIN SMINK, DENNIS KOENEN, MICHEL NASS

ONDERSTE RIJ VAN LINKS NAAR RECHTS: CAS VAN WIJHE, TYCHO KAAK, MARCO BENDERS, WIM BLEIJENBERG, FERRY VAN DER MEIJ, BOY 
VAN BARNEVELD, JOEP GERRETZEN.

LINKS OP DE FOTO: EDWIN PETERS (SPONSOR PEMA CONSULTANCY), 
RECHTS OP DE FOTO: MIRJAM KOENEN (SPONSOR BAKKERIJ KOENEN)

Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning

SPONSORGROEP 1E ELFTAL / SEIZOEN 2022-2023
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